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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

16’ncı Toplantı
13 Kasım 2020 Cuma

I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu saat 10.04’te açılarak iki oturum yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu  tarafından,  2021 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) 
hakkında sunum yapıldı.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkerelerinin görüşmelerine devam edilerek;

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçesi ile 2019 yılı kesin hesabı kabul edildi.

Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından 16 Kasım 2020 Pazartesi günü 
saat 11.00’de toplanmak üzere  20.30’da toplantıya son verildi.
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13 Kasım 2020 Cuma

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 10.04

BAŞKAN: Cevdet YILMAZ (Bingöl)

BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)

SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)

KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

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

Komisyonumuzun 16’ncı Birleşimini açıyorum.(*)

Gündemimizde, Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay Raporu, Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığının Sayıştay Raporu bulunmaktadır.

Şimdi sunumlarını yapmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’na söz veriyorum.

Buyurun Sayın Bakanım.

Süreniz otuz dakikadır.

II.- SUNUMLAR

1.- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında 
sunumu

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Sayın Başkan, Plan ve 
Bütçe Komisyonumuzun çok kıymetli üyeleri, değerli basın mensupları; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Sizlerin aracılığıyla 81 ilimizdeki gençlerimize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi ve 2019 yılı kesin hesabını sunmak üzere 
huzurlarınızdayım.

Konuşmamın başında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 
82’nci yılında rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum. 

Sayın Başkanım, size de yeni görevinizde başarılar diliyorum. İnşallah bugünkü görüşmelerimiz 
milletimiz için, gençlerimiz için, sporcularımız için hayırlara vesile olsun.

Geçtiğimiz günlerde Seferihisar açıklarında meydana gelen, İzmir ve çevre illerce hissedilen 
depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa temenni ediyorum. 
Devletimiz, elindeki tüm imkânlarıyla felaketin gerçekleştiği andan itibaren afet bölgesi için seferber 
durumdadır. Gerek sahada çalışan gerek koordinasyon görevlerini yürüten gerekse yardım faaliyetlerinde 
vazife üstlenen herkese minnettarız, Allah herkesten razı olsun. Rabb’im her türlü afetten, felaketten 
vatanımızı, milletimizi, tüm insanlığı muhafaza etsin.
 (*) Coronavirüs salgını sebebiyle toplantı salonundaki Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri, katılımcılar ve 
görevli personel maske takarak çalışmalara katılmaktadır.
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Aynı zamanda, zulme, işgale ve hukuksuzluğa en büyük darbeyi indiren Azerbaycan’ın şanlı 
zaferini de tebrik ediyorum. Türkiye olarak hangi şart ve koşulda olursa olsun dost ve kardeş ülke 
Azerbaycan’ın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Sayın Başkan, çok değerli üyeler; 2020 yılıyla birlikte dünya çok alışık olmadığı bir gerçekle 
karşı karşıya kaldı. İlk defa Çin’de ortaya çıkan Covid-19 virüsü kısa sürede tüm dünyaya yayılarak 
bir pandemi hâlini aldı. Ülkeler hastalık bulaşan insanları tedavi etmek, virüsün önüne geçecek aşı ve 
ilaçları keşfetmek için yoğun bir çaba içerisindeler. Hayatın her alanını kapsayan tedbirlerle yayılımı 
kontrol altına almaya çalıştılar, çalışıyorlar. Virüs ilk ortaya çıktığı anda ülkemiz sağlık altyapısıyla, 
çağın gerektirdiği en üst donanımlı hastane yatırımlarıyla ve fedakâr sağlık ordusuyla pandemiyle 
mücadelenin sembol ülkelerinden biri olmuştur. Pandemiye karşı en ön safta yer alan sağlık 
çalışanlarımıza, bilim insanlarımıza, gönüllü destek gruplarımıza, güvenlik güçlerimize ve mücadeleye 
destek olan herkese minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Tabii, bu süreçte tedavi ve aşı çalışmalarıyla birlikte karantina uygulamaları da çok büyük bir 
ehemmiyete sahip. Virüsün yurt dışı kaynaklı olması ve özellikle yurda girişlerde ilk süreçte uygulanan 
on dört günlük karantina süreci, yayılımın kontrol altında tutulması açısından önemli bir sacayağı 
olmuştur.

Ülkemizin sahip olduğu öğrenci yurdu altyapısı bu süreci en etkin şekilde yönetmemizi 
sağlamıştır. Bu süreçte yurtlarımız sadece gençlerimizin değil, gerektiğinde tüm milletin yuvası, yurdu 
olduğunu ispat etmiştir. Bu konudaki problemlerin üstesinden gelemeyen ve yaptıkları uygulamalarla 
sınıfta kalan pek çok Avrupa ülkesinin aksine Türkiye sosyal devlet olmanın gerekliliklerinden birini 
başarıyla yerine getirmiştir. 81 vilayetimizdeki 293 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen 
100.410 vatandaşımıza en güzel şekilde ev sahipliği yaptık. Ayrıca yurtlarımız yoğun mesailerde üstün 
bir fedakârlık örneği göstererek emek veren ve bu süreçte tedbir gereği evlerine gidemeyen sağlık 
çalışanlarımız için, Adalet Bakanlığımızın personeli, askerî personelimiz ve tedbir amaçlı karantinaya 
alınan vatandaşlarımız için de ayrıca tahsis edilmiştir. Bu vesileyle 20 ilimizde 6.956 oda kapasiteli 
29 yurdumuzu ihtiyaç hâlinde sosyal izolasyon ve gözlem merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık 
Bakanlığımızın hizmetine sunduk.

Yurtlarımızda sadece bina ve yatak tahsisiyle değil, yedi gün yirmi dört saat fedakârca çalışan 
personelimizle, misafirlerimize hamdolsun ki otel konforunda bir hizmeti sağladık. Vatandaşlarımızın 
bütün ihtiyaçları sosyal mesafe, temizlik ve tedbirlerle en azami ölçüde riayet gösterilerek 
gerçekleştirildi. Gerek psikolog ve diyetisyen hizmetleri gerek kültürel, sosyal faaliyetlerimiz 
misafirlerimizin üzerinde oluşabilecek birtakım olumsuz etkileri de minimum düzeye indirmiştir. Bu 
şekilde, misafirlerimizin duygu ve düşünceleriyle birlikte memnuniyet anketlerini de en titiz bir şekilde 
takip ettik, varsa birtakım aksaklıklar onları da en hızlı şekilde giderdik. Gururla ifade etmem gerekir 
ki hızlı çözüm üretmemiz gereken anlarda olağanüstü bir altyapıyı bizlere sunan bu imkânlar, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 18 yıldaki her geçen gün üzerinde hassasiyetle titrediği yatırım hamlelerinin 
bir ürünüdür. Türkiye olarak elimizi son derece güçlendiren bu husus, yurt yatırımlarımızın sadece 
öğrencilere hizmet verecek nitelikte tasarlanması değil, her türlü ihtiyaca cevap verecek çok yönlü bir 
şekilde harekete geçirilmiş olmasıdır.

Öte yandan biliyorsunuz, mart ayında üniversitelerimiz eğitime, öğrenime ara verdiler ve biz bu 
vesileyle de gençlerimizin mağdur olmaması yönünde birtakım çalışmalar gerçekleştirdik. Yurtlarımızda 
kaydı olan fakat bu vesileyle barınamayan öğrencilerimizin barınmadıkları günlere, dönemlere ait 
ücretlerini kendilerine iade ettik. Salgın boyunca barınmayan hiçbir öğrencimizden ücret alınmadı ve 
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yine bu şekilde burs ve kredi ödemelerini devam ettirdik hiçbir kesintiye maruz bırakmaksızın. Tabii ki 
geri ödeme aşamasında olan kredi borçlularının nisan, mayıs ve haziran kredi ödemeleri de bir başvuru 
gerekmeksizin ve faiz uygulanmaksızın ertelendi. 

Tabii ki öğrenci yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz ve spor tesislerimiz Elâzığ ve Malatya’da 
yaşanan ve geçtiğimiz günlerde de İzmir de meydana gelen depremlerin yaralarının sarılması sürecinde 
de en etkin şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu ve bu vesileyle de tabii ki gerek psikososyal 
destek ekiplerimiz gerek genç gönüllülerimiz en yoğun şekilde buralarda güzel bir görevi ifa ettiler. 
Tabii, bu süreçte gençlerimizin gençlik merkezlerinde üretmiş oldukları, gönüllü bir şekilde üretmiş 
oldukları maskeleri, siper maskeleri -1 milyondan fazla maskeyi de ürettik- ihtiyacı olan halkımıza, 
sağlık çalışanlarımıza dağıttık ve bu çalışmayı da en güçlü şekilde devam ettiriyoruz. Tabii, pandemi 
öncesi birkaç yıldan beri devam eden çalışmaları, yetenek taraması eğitimlerimizi de biliyorsunuz, 
pandemide on-line bir şekilde gerek antrenörlerimiz gerek sporcularımız noktasında hiçbir aksaklığa 
maruz kalmaksızın devam ettirdik, devam ettiriyoruz. 

Bu noktada yine yayınladığımız genelgeyle Bakanlığımızca kiraya verilen ticari üniteleri, spor 
salonlarımızı ve buna benzer fasilitelerimizi özellikle işleticilerin zarar görmemesi yönünde ilave 
birtakım katkılarla destekledik. Kira ödemelerini faizsiz olarak dört ay süreyle erteledik. Tabii ki evde 
kalmak bir zaruret hâlini aldı ve evde kalıp bu sürece en etkin, en verimli ve hareketsiz geçirmeme 
yönünde de tedbirlerimizi, çalışmalarımızı gerek on-line çalışmalarla gerek televizyon aracılığıyla en 
yoğun şekilde harekete geçirdik ve “Evde Kal, Hareketsiz Kalma” kampanyamız bu süreçte önemli bir 
misyonu ifa etti. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın dijital dönüşümünü tamamlamış ve pek çok alanda 
dijital dünyaya entegre olmuş bir şekilde Türkiye’nin her tarafından en etkin kullanılır bir erişimi bu 
anlamda sağladık. Bu vesileyle de az önce bahsetmiş olduğum “Evde Kal, Hareketsiz Kalma” “Evde 
Kal, Zinde Kal” “Eşit Ağırlık” “Benim Mesleğim” “Bir Lider, Bir Şehir” ve buna benzer pek çok 
programla destek çalışmalarımız devam etti. Gençlik çalışmalarımızı yine Millî Eğitim Bakanlığımızın 
EBA destek hatlarının en güçlü şekilde kullanılacağı noktalar hâline getirdik ve hâlen gençlerimiz, 
çocuklarımız gençlik merkezlerimize gelerek EBA çalışmalarını etkin bir şekilde gerçekleştiriyorlar. 
267 gençlik merkezimizdeki 398 atölyede 2.598 bilgisayarla bugüne kadar 50 binden fazla gencimiz 
faydalandı ve inşallah, bu sayıyı her geçen gün daha da yukarılara taşıyacağız. 

19 Mayıs Gençlik Haftası ve Ramazan Bayramı kutlamaları olsun, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi 
Etkinlikleri olsun, bunları dijital çalışmalarla en güzel şekilde kutladık. Gerek devletimizin kurumları 
ve gerekse bakanlıklarımızla, yerel yönetimlerimizle, sivil toplumumuzla en etkin iş birliği ve 
koordinasyonla bu çalışmalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğiz, 
gerçekleştireceğiz. Hamdolsun, 2020 bütçe görüşmelerinde ifade ettiğimiz hedeflerimizin de pek 
çoğunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimizi de özellikle ifade etmek istiyorum. Süreç devam ediyor 
ve sahada olsun, dijitalde olsun, çalışmalarımız asla hız kesmeyecek ve şartlar, koşullar ne olursa olsun, 
devletimizin tüm imkânlarını, gençlerimiz başta olmak üzere, sporcularımız başta olmak üzere, tüm 
milletimiz için seferber etmeye devam edeceğiz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; hamdolsun, Türkiye olarak ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerle 
yakından ilgilenen, düşünen, üreten, cesur, hayata adalet ve vicdan penceresinden bakan bir gençliğimiz 
var. Bakanlık olarak, bağımsız karar alabilen, sorumluluklarına sahip çıkan, yeteneklerinin farkına 
varan, hayal kurabilen, farklılıklarla temas edebilen, insana ve çevreye ilişkin meselelerle ilgilenen, 
üreten bir gençlik için çalışıyor, üretiyor ve gayretler ortaya koyuyoruz. Gençlerimizin farkındayız, 
gençlerimizi sürekli dinliyor, beklenti ve taleplerini politikalarımızın odak noktası hâline getiriyoruz. 
Yol arkadaşlığımızda, sahip olduğumuz tecrübelerle onlara kılavuzluk etmeye çalışırken, onlardan da 
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her gün yeni bir şey öğreniyor, bu vesileyle de devletimizin sunduğu hizmetleri yine onlarla birlikte 
sürekli olarak güncelliyor ve geliştiriyoruz. Gençlerin ihtiyaçlarına cevap verilecek, onların kendilerini 
geliştirmelerinin önünde varsa engeller ortadan kaldırılacak, umutları ve hayalleri desteklenecek, 
yaşam boyu öğrenme prensibi, eğitim, öğretim ve sosyal hayatlarının mihenk taşı olacak; Bakanlık 
olarak en önemli gündemimiz, en önemli politikamız, en fazla ehemmiyet verdiğimiz konudur. 

Geçtiğimiz yıl, yine burada, Plan ve Bütçe Komisyonunda sizlerle gençlik merkezlerimizle 
ilgili, akademilerimizle ilgili, gençlik kamplarımızla ilgili, yaptığımız faaliyetlerle ilgili bir çağrıda 
bulunmuştum. Tabii, pandemi süreci ve bu anlamda yaşanan kısıtlılıklar sebebiyle bu çağrımı 
gerçekleştirmeme rağmen maalesef sizlerle bulaşamadık. Sizlere davetimi yeniliyorum. Sizleri gençlik 
merkezlerimizdeki inovasyon atölyelerimizde, deneyap atölyelerimizde, Kod Adı 2023 Projelerinde 
üreten, kodlama ve girişimcilik eğitimleri alan gençlerimizin heyecanına ortak olmaya tekrar davet 
ediyorum. Sanat atölyelerimizde müzikle ilgilenen, tiyatroyla ilgilenen, resimle, sinemayla, halk 
oyunlarıyla ilgilenen; gelişim atölyelerinde iletişim, drama, hitabet gibi yeteneklerini geliştiren 
gençlerimizin katettikleri mesafeleri gözlemlemeye çağırıyorum. Dil eğitim atölyelerinde İngilizce, 
Fransızca, Arapça ve hatta işaret dili dâhil olmak üzere, 12 farklı dilde eğitim alan gençlerimizin 
mutluluğunu görmeye davet ediyorum. Değerler atölyesinde Anadolu kültür ve medeniyetini 
tanıyan; sosyal bilimler atölyesinde tarih, edebiyat, uluslararası ilişkiler ve felsefe gruplarına katılan 
gençlerimizin münazaralarında yer almaya davet ediyorum. Sağlıklı yaşam ve spor atölyelerinde 
bağımlılıkla mücadele, afet yönetimi, ilk yardım, beslenme, spor gibi konularda eğitim alan, bilinçlenen 
gençlerimizin duyarlılığını paylaşmaya davet ediyorum. 

Gençlik çalışmalarımızda, hamdolsun, çok başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. En doğusuyla, 
en batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle 81 ilde faaliyet gösteren gençlik merkezlerimiz, gençlerimizin 
tamamının başarısına, mutluluğuna ve heyecanına ev sahipliği yapıyor. Gençlerimiz her türlü 
imkân ve donanıma sahip bu merkezlerimizde buluşuyor ve paylaşmanın, konuşmanın, iş birliği 
yapmanın en güzel örneklerini ortaya koyuyorlar. Biz de onların mutlu ve güçlü bireyler olmalarına 
katkı sağlamak amacıyla merkezinde yine gençlerimizin olduğu; sosyal, kültürel, eğitsel, sportif ve 
gönüllü faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle birlikte, bu merkezlerin 
ağırlığını, etkinliğini, verimliliğini artırmak için çok mesafe katettik. 2018 yılında 287 olan gençlik 
merkezimiz bugün itibarıyla 350’ye ulaştı ve yine, 2 milyon 388 bin kayıtlı gencimiz buralarda faaliyet 
gösteriyorlar. Bunların yüzde 51,94’ü kadın, yüzde 48’i erkeklerden oluşuyor. Her türlü gençlik ve spor 
faaliyetlerinde üniversitelerin lisans ve yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrencilerin süreklilik arz 
etmeyecek şekilde bir gönüllülük katkısı var ve bu vesileyle, gençlik merkezlerimizin ortaokullarda, 
liselerde faaliyet göstermeleri ve bu anlamda gençlerimizle olan gönül bağını güçlendirmeleri adına 20 
binden fazla okul temsilcimiz de buralarda görev yapıyorlar. 

Katılımcılık en önemli ilkelerimizden bir tanesi ve bu ilke çerçevesinde, gençlik merkezlerimiz 
aracılığıyla gençlerimizi karar alma süreçlerine dâhil ediyoruz. Gençlerimizin aidiyet hissine ve 
mensubiyet bilincine katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Gençlerin bugünleri için, yarınları için 
çalışırken yine onların fikrini almak, onların sesine kulak vermek; yaptığımız tüm çalışmalarda en 
büyük prensibimiz bu. 

Gençlik merkezlerimizde gençlerin mihmandarlığında yapmış olduğumuz çalışmalar 2 alanda 
gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi Gençlik Merkezleri Akademisi diğeri ise Gençlik Merkezleri 
Kulüpleri. Bu akademilerde gerek kişisel gelişim gerek güzel sanatlar, dinî ilimler, sosyal bilimler, dil 
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eğitimleri, sağlıklı yaşam ve sporu kapsayan 8 atölyemiz var. Geniş bir yelpaze söz konusu ve buralarda 
2020 Kasım itibarıyla 326 bin faaliyet gerçekleşirken 1,5 milyona yakın gencimiz de etkinliklerde aktif 
bir şekilde görev aldılar, etkinliklere katıldılar. 

Yine, Gençlik Merkezleri Kulüplerimiz gençlerin ihtiyaçlarında, ilgi duydukları alanlarda ve 
kendilerini ifade edebilecekleri her türlü faaliyeti tasarlayıp planlayıp gerçekleştirmelerini sağladığı 
çalışmalarda motive bir şekilde, heyecanlı bir şekilde görev alıyorlar. Bu vesileyle de 474.366 faaliyeti 
kasım ayı itibarıyla Gençlik Merkezleri Kulüplerimizde gerçekleştirdik ve 14 milyona yakın gencimiz 
de buralarda aktif bir şekilde görev aldı.

Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Teknofest’te, gençlik merkezlerimiz tarafından 
desteklenen 17 takım başarılı oldu ve bu takımlar içerisinde 68 gencimiz finale kaldı. Alçak irtifa roket 
yarışmasında Atakum Gençlik Merkezimiz Tanyeli Roket Takımı’yla Türkiye birincisi oldu. Gerek 
deneyap teknoloji atölyelerimiz gerek TÜBİTAK ve teknoloji takımıyla gerçekleştirdiğimiz atölye 
çalışmalarımızda çalışmalardaki heyecandan ve bu çalışmaların verimliliğinden son derece mutlu 
olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Tabii ki deneyap atölyelerimizin bu anlamda 81 ilimizde 100 
atölyeyle gençlerimizle buluşacağını da bu vesileyle müjdelemek istiyorum. 

Bakanlık olarak gençlik merkezlerimizi ülkemizin her yerinde ulaşılabilir kılmak suretiyle 
gençlerimiz arasında bir fırsat eşitliği oluşturma noktasında iddialı olduğumuzu özellikle belirtmek 
istiyorum. 2019 yılı Ocak ayından itibaren gençlerin bulunduğu yerlerde faaliyetlerin düzenlenmesi 
ve hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla gençlik merkezlerine bağlı olarak okullar, üniversiteler 
ve mahallelerde genç ofislerimizi kurmaya başladık. “Gençler neredeyse biz oradayız.” felsefesiyle 
üniversitelerimizin hepsinde bu ofisleri inşallah en kısa zamanda tamamlayacağız. 

Yine, YÖK ve Millî Eğitim Bakanlığımızla gerçekleştirilen protokollerle birlikte genç ofis 
sayılarımızda hem ivmeyi artıracağız hem de bu alanların etkinliğini, verimliliğini daha da yukarılara 
taşıyacağız.

Sayın Başkan, çok kıymetli üyeler; deneyim kazanmanın, akranlarıyla iletişimin, eğlenerek ve 
görerek öğrenmenin önemli olduğunu hep birlikte biliyoruz. Kamplarımız gençlerimizin öz güven 
duygusu ve planlı yaşama alışkanlığı çerçevesinde, 2020 yılı itibarıyla 39 kamp tesisinde, gençlerimize 
kendilerini geliştirme ve birbirleriyle kaynaşma imkânını güzel bir şekilde ortaya koydu.

Gençlik kamplarında ülkemizin dört bir tarafından, doğusuyla batısıyla, özgürce ve eşit şartlarda 
katılan gençleri buluşturduk. Zaman zaman onlarla biz de birlikte olduk. Birlikte yaşama prensibi, 
başkasının hukukuna sahip çıkma bakış açışı gençlerimize bu yaşlarda kazandırılması gereken en 
önemli hasletler. Kamplarımızın bu çerçevede gençlerimizin tüm ulaşım, barınma ve yemek ihtiyaçlarını 
karşılaması açısından önemli bir hizmeti ifa ettiğini, ayrıca seyahat ve sağlık sigortasıyla birlikte bu 
çalışmaların en güvenli şekilde gerçekleştiğini de özellikle ifade etmek istiyorum.

Gençlik kamplarımız deniz ve doğa kampları olarak gençlerimize hizmet veriyor ve özellikle 
pandemi sürecine rağmen gençlerimizin bu kamplardan yine mesafe, maske, temizlik kriterlerine en 
hassas şekilde riayet ederek faydalanmasını hamdolsun bu sene sağladık. İnşallah, önümüzdeki yıl bu 
şekilde çalışmadan da öte temennimiz, kamplarımızı yine gençlerimizin yoğun bir şekilde kullanacağı 
bir vaziyette, insanlık olarak pandemiyi atlattıktan sonra, hizmete alma düşüncemiz de tabii ki söz 
konusu. Yine, 5 adet gençlik kampımızın da proje çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. 

Tabii, gençlerin ulusal ve uluslararası pek çok önemli projeyi de yürüttüğünü özellikle ifade etmek 
isterim. Bunlardan öne çıkan projelerimizden biri “Genç Hackathon” ve “Genç Ideathon”dur. “Benim 
Yurdum” temasıyla gençlerimizin projelerini dinledik ve bu çerçevede onların fikirlerine, onların 
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düşüncelerine ve üretme iştiraklerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Genç beyinlerimize sunduğumuz 
imkânlarla her türlü desteği veriyor, her yönüyle sahip çıkıyoruz. Yine, gençlerimizin duygularını, 
düşüncelerini doğru sistematik bir şekilde ifade etmeleri için Münazara Ligi organizasyonumuz devam 
ediyor, önümüzdeki günlerde final müsabakalarını gerçekleştireceğiz.

Yine, UNICEF’le birlikte gerçekleştirdiğimiz Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi 600 
binden fazla gencimizi faydalandırma açısından önemli bir misyonu ifa etti ve bununla birlikte NEXUS 
Kariyer Rehberliği 2020-2022 yılları arasında değişik eğitim modüllerini geliştirerek Bakanlığımızca 
önemli bir çalışmayı, önemli bir misyonu, aşamayı gerçekleştirecek. Tabii ki gençlerimize gerek 
girişimcilik ve gerekse proje çalışmaları noktasındaki desteklerimiz, hem Biz Bir Takımız çalışmaları 
hem Değerli Zamanlar çalışmalarımız, açıkçası buna benzer pek çok faaliyet hız kesmeden inşallah 
devam edecek.

Biliyorsunuz, 2019 yılını Gönüllülük Yılı ilan ettik. Gençlerimizde özellikle gönüllülük bilincini 
artırmak, gençlerimizin gönüllülük çalışmalarında daha etkin, daha fazla yer almasını sağlamak 
amacıyla önemsediğimiz bir çalışma ve bu çalışmanın gönüllülük timlerimizin, arkadaşlarımızın 
bugüne kadar ortaya koymuş olduğu faaliyetlerde ne kadar potansiyele haiz olduğunu da görmüş 
oluyoruz. Biz Anadolu’yuz Projemiz, Damla Gönüllülük Hareketimiz hem pandemi sürecinde de 
hızlı bir şekilde devam etti. İnşallah, pandemiden sonra daha hızlı bir şekilde gençlerimizle birlikte... 
Örneğin, bu yıl 765 bin kişiye ulaştı Damla Hareketi ve 1 milyon porsiyondan fazla yemeği ihtiyaç 
sahipleriyle buluşturdu, çok özgün bir proje.

Yine, YÖK Başkanlığımızla birlikte -gönüllülük çalışmaları noktasında üniversitelerde bir 
gönüllülük dersinin konulması- gençlerin üniversite hayatlarında gönüllülük faaliyetlerine etkin bir 
şekilde katılmaları yönünde önemli bir protokolü gerçekleştirdik. Bu da hamdolsun ki pandemiye 
rağmen yine hızlı bir şekilde devam ediyor.

Bağımlılıkla mücadele en önem verdiğimiz başlıklardan bir tanesi. Yine, bu çerçevede, 196 bin 
faaliyeti 2 milyona yakın gencimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Bağımlılık her alanda etkin mücadele 
etmemiz gereken bir konu. Yine bununla ilgili çalışmaları inşallah daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Proje desteklerimiz, biliyorsunuz, özel proje çağrılarımız yine bu yıl devam etti, bunların da 
sonuçlarını inşallah önümüzdeki günlerde açıklayacağız. 35 milyon liralık bir katkıyı, geçlerimizin 
çevresiyle, bilimiyle, teknolojisiyle, her alandaki projelerini destekleyerek inşallah ortaya koyacağız. 

Sayın Başkan, çok kıymetli üyeler; Bakanlık olarak gençlerimizin iyi olma hâllerinin güçlendirilmesi, 
bu anlamda gerekli hizmetlerin sunulması ve onların ihtiyaçlarını en nitelikli şekilde karşılamak bizim 
en önemli hedeflerimiz. Türkiye olarak, dünyada bu ölçekte eşi benzeri olmayan bir yurt sistemimiz söz 
konusu. Gençlerimiz hayatlarının belki en kıymetli döneminde yükseköğrenimlerine devam ederken, 
huzur ve güven içerisinde, son derece ekonomik olarak barınarak, sağlıklı ve dengeli beslenmeleriyle, 
sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmeleriyle her türlü imkânı yurtlarımızda görüyorlar. 1961 
yılında 3 ildeki 18 yurtta 5.182 yatak kapasitesiyle başlayan bu yolculuk bugün dünyanın en büyük otel 
zincirleriyle rekabet edebilecek hem de güçlü bir şekilde rekabet edebilecek bir seviyeye geldi. Devletin 
yurtları, öğrencilerin yuvası son günlerde biliyorsunuz -az önce de bahsettim- tüm vatandaşlarımızın 
yuvası oldu. On sekiz yıl gibi bir sürede yüzde 284 kapasite artışıyla donanım ve hizmeti çok mükemmel 
seviyelere getirerek bu konuya verdiğimiz önemin altını en kalın çizgilerle çizdiğimizi ifade etmek 
istiyorum. 81 il, 236 ilçe ve 5’i de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olmak üzere toplam 782 yurtta 
700.455 gencimize gece gündüz hizmet veriyoruz. Gençlerimiz eğitimlerine, sosyal faaliyetlerine 
son derece verimli bir şekilde yoğunlaşsın, ebeveynler çocuklarını güvenle emanet etsinler diye ev 
konforundan, aile sıcaklığından asla taviz vermiyoruz. Ahşap mobilyalı, bazalı, içerisinde banyosu, 
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tuvaleti, mini buzdolabı, yanmaz özellikli yatak bulunan yurtlar bizim dönemimizde hizmete sunuldu. 
Temizlik, güvenlik, yirmi dört saat sıcak su imkânları, ortak ders çalışma alanları, kantin, kafeterya gibi 
ortamlar yine 2002 sonrasının en önemli hizmetlerinden. Sadece yeni yurtlar ile eski yurtlarda engelli 
öğrencilerimize yönelik fiziki iyileştirmeler de bu dönemde gerçekleşti. Geçmiş yıllarda doluluk oranı 
yüzde 60’ları geçmezken şimdi yüzde 100’lere yakın bir doluluk oranı söz konusu. 

Geldiğimiz noktayla asla yetinmeyeceğiz, bunun farkındayız. Öğrencilerimizin yurt ihtiyaçlarına 
göre yatırım programlarımızı istikrarla sürdürdüğümüzü, pandemide de çok önemli bir yatak 
kapasitesi gelişimini sağladığımızı da ifade etmek istiyorum. 2020 yılında 52 bin yatak kapasitesi 
artışı gerçekleştirdik ve inşallah yine 2021’de 68 bin yatak kapasitesini de hizmete almış olacağız. 
Yurtlarımız ve yurtların ücret politikaları, yurtlara yerleştirilmedeki kriterler, her biri, hem burslar… 
Az önce bahsedemedim burslarda gelinen aşamadan. 2002 yılında 11 lira iken 420 liraya gelinen bir 
beslenme yardımı var. Yine, burslarımız 550 lira lisansta, 1.100 lira yüksek lisansta ve 1.650 lira da 
doktorada hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu seneki burs başvurularımızı aldık, onları da inşallah en 
kısa zamanda cevaplayacağız. 

Değerli Başkanım, çok kıymetli milletvekilleri; spor birleştiren, dönüştüren ve bu gücüyle hem 
bireyler hem de toplumlar üzerinde son derece etkilere sahip olan bir olgu. Bütün yönleriyle ele 
alındığında, sporun hem bireysel hem toplumsal işlevleri eğitimden sağlığa, ekonomiden medyaya 
kadar bütün kesimleri çok yakından ilgilendiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spor alanında 
yürüttüğümüz politikamız üç sacayağı üzerinde şekilleniyor. Bunlardan birincisi, sporu tabana yaymak 
ve toplumun tüm kesimlerinin spor kültürünü geliştirmek adına gerçekleştirdiğimiz faaliyetler; spor 
bilimleri terminolojisinde bu konu “kitle sporu” olarak algılanıyor.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, normal süreniz dolmuştur. Sunumunuzu 
tamamlamanız için on beş dakika ek süre veriyorum.

Buyurun lütfen.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Teşekkür ediyorum 
Başkanım, sağ olun.

İkinci sacayağı ise “elit spor” ve “performans sporu” alanında yürüttüklerimiz. Bunlar, tabii, 
sporcularımızın müsabakalarda, uluslararası alanda daha başarılı olmalarını sağlayacak. Bu çerçevede, 
sporun ekonomik ve endüstriyel dinamikleri üzerine sağlam adımlar atıyor, politikalarımızı bu 
dinamiklerin Türkiye’nin menfaatlerine katkı sağlayacağı şekilde şekillendirmeye gayret gösteriyoruz. 
Gerek spor tesisi yatırımlarımız gerek bu anlamda bürokrasinin azaltılması gayretlerimiz, spor bilgi 
sistemimiz, teknolojilerde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yenilikler ve bu başlıklar ana gayretlerimizi 
ortaya koyuyor.

Spor, modern yaşam koşulları içerisinde çok vazgeçilmez bir yere sahip. Özellikle 20’nci yüzyılın 
2’nci yarısından itibaren sporun kitleselleşmesi ve tüm toplumsal kesimlerce erişilebilir olması için 
dünya genelinde politikalar uygulandı. Ülkemizde bu kapsamda birçok fikir üretilmiş ve sporun Türk 
toplumunun günlük yaşantısının bir parçası olması için sayısız projeler gerçekleştirilmiştir ancak 
maalesef, spor 2000’li yılların başına kadar bu bağlamda istenen bir konuma gelememiştir. 2002 
yılından bugüne yürütülen sistemli politikalar, rasyonel kararlar, doğru kaynak kullanımı ve planlı 
uygulamalar sayesinde vatandaşlarımızın düzenli olarak spor yapma oranlarında, fiziksel aktiviteyi bir 
şekilde yaşamın merkezine oturtan insan sayımızda gözle görülür artışlar gözlemliyoruz. Tabii ki, bu 
anlamda da yeterli düzeyde olduğumuzu düşünmüyoruz; bunu inşallah yine, önümüzdeki süreçte daha 
yukarılara taşıma gayretimiz, çabamız var.
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Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 2002 yılından itibaren geçen zamanda ivmeye kavuşan 
bu yatırımlar inşallah önümüzdeki günlerde daha büyük gelişimlerin olacağını da bizlere gösteriyor, 
müjdeliyor.

Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl size yüzme projemizden bahsetmiştim, 2020 yılı için 1 milyon hedef 
koymuştuk ve pandemiye rağmen inşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Amacımız, yüzme bilmeyen 
kalmasın; yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğreteceğiz. Bu anlamda, gerek havuzlarımızı inşa 
etme gerek mevcut havuzların etkin kullanımı gerek havuz olmayan yerlerde portatif havuzların inşası, 
her biri bu çaba yönünde gerçekleşen gayretler.

Yine, yüzmede olduğu gibi atletizm ve jimnastiği temel branşlar olarak görüyoruz ve bu çerçevede, 
bu iki branşı da bu süreçte önemli çıkış yapan branşlar olarak sizlere müjdelemek istiyorum. Ve bu 
üç temel branş -yüzme, jimnastik, atletizm- ileride meydana gelecek sağlık sorunları açısından da 
toplumun spor sağlığı, spora erişimi ve bu anlamda spor kültürü açısından da akademik çalışmalarca da 
ispat edilmiş gerçekleri ortaya koyuyor ve bu üç branşı inşallah yine yaygınlaştıracağız. 

Çocuklarımıza küçük yaşlarda spor eğitimi vermek, spor sevgisi, spor kültürü aşılamak en önemli 
amaçlarımızdan bir tanesi ve bu amaçları da inşallah en güçlü şekilde her birlikte gerçekleştireceğiz, 
gerçekleştiriyoruz. 10 bin pota projemiz önemli konularımızdan bir tanesi, yeni dev adamları yetiştirme 
adına ortaya koyduğumuz projeler; yine, bunları da yerel yönetimlerimizle, sivil toplumumuzla, 
kulüplerimizle Bakanlığımızın tüm imkânlarını ortaya koyarak gerçekleştiriyoruz ve bu faaliyetlerimizi 
ücretsiz spor hizmeti olarak ortaya koyuyoruz. “Sosyal devlet” anlayışı ve spordaki tabana yayma, 
spor erişimini güçlendirme noktasındaki iddiamızın en somut şekilde ifade edilmesi açısından önemli 
olduğunu düşünüyorum. 

Yine, tesislerimizin vatandaşlarımızın talebine göre 7/24 açık tutulması ve onların bu anlamda 
engellerinin ortadan kaldırılması da bizim önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Bununla birlikte, 
engelli spor merkezlerimiz sporun engel tanımaması adına, sporun bu anlamdaki ruhunu daha güçlü 
kılma adına çok önemli merkezlerimiz. Bunlarla ilgili kaliteyi, standartları da inşallah yine önemli bir 
şekilde güçlendiriyoruz, bunu artırıyoruz. 

Tabii, kadınlarımız, sporun öncüsü kadınlar felsefemiz kadınların spora erişimini kolaylaştırma ve 
teşvik noktasındaki çalışmalarımız inanıyoruz ki daha da güçlenerek devam edecek ve kadınlarımızın 
öncülüğünde sporun tabana yayılmasını da inşallah daha güçlü bir şekilde hep birlikte ortaya koyacağız. 

Tabii ki vatandaşlarımızın bu anlamda spor tesislerine olan erişimini güçlendirme adına butik 
tesisleşme hamlemiz de son iki yıldan beri güçlü bir şekilde devam ediyor. Uluslararası standartlarda 
tesislerin pek çoğunu tamamladığımız gibi yine yerel yönetimlerimizle birlikte tesislerimizin mahalle 
bazlı, semt bazlı olması noktasında da çalışmalarımızı ciddi manada artırmış bulunmaktayız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şunu gururla ifade edebiliriz: Türkiye artık bir spor ülkesi. 
Spor, insanlarımızın hayatında daha fazla yer alıyor, profesyonel sporcu sayımız daha fazla. Elbette 
hedeflerimiz çok daha yukarılarda ama gelinen nokta itibarıyla 2002 yılında 300 binin altında olan 
lisanslı sporcu sayısının artık 9 milyona yaklaştığını ifade etmek istiyorum. Bu manada okul spor 
faaliyetlerinin önemli olduğunu ifade etmek istiyorum ve okul spor faaliyetlerindeki artışı da bu 
anlamda sizlere müjdelemek istiyorum. Okul spor faaliyetlerindeki rakamıda paylaşayım: 60 branşta 
2,5 milyondan fazla öğrencimiz bu faaliyetlere katılıyorlar. 

Tabii, sporcu havuzu çok mühim çünkü sporcu havuzu ne kadar geniş olursa elit sporcu 
havuzundaki potansiyelde o kadar güçlü oluyor. Bu bağlamda da üst düzey sporcular yetiştirmek için 
spor bilimlerinin verilerini etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor, teknolojik alt yapıyı sağlamamız 
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gerekiyor, nitelikli antrenörler yetiştirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda da ben burada antrenör 
adaylarına müjde vermek istiyorum: İnşallah önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenörle bu kadroyu 
güçlendireceğiz ve tesislerimizi inşallah yeni antrenörlerimizle sporcularımıza, halkımıza daha güçlü 
bir şekilde açmış olacağız. Bunun da hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Tabii ki elit sporcu gelişimimiz… Hiçbir şeyi şansa bırakmıyoruz, bu anlamda elit sporcu 
gelişimini gerek olimpiyat hazırlık merkezlerimizde gerek sporcu eğitim merkezlerimizde en güçlü 
bir şekilde planladığımız gibi, bunlarla ilgili akademi destekli çalışmalarımızı güçlü bir şekilde ortaya 
koyduğumuz gibi… Bunun yanında da özellikle Bakanlığımızın Yetenek Taraması Projesi ilkokul 3 ve 
4’üncü sınıflardaki çocuklarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz bir proje. Maalesef pandemi bu konuyu 
bu sene biraz aksattı ama geçtiğimiz yıllardan beri devam ettiği için bu konuda özellikle elit sporcu 
havuzunda çok önemli potansiyeli haiz sporcularımızın çalışmalarının devam ettiğini müjdelemek 
istiyorum. Tabii, bununla birlikte yine özellikle bu proje inşallah ilkokullarımızda Millî Eğitim 
Bakanlığımızın da desteğiyle de güçlü bir şekilde devam edecek. Biliyorsunuz, gerek ülkemizin sportif 
anlamda eğitim merkezleri ve gerekse olimpiyat ve paralimpik oyunlarına hazırlanan sporcuları 2019 
yılında kota mücadelelerinde önemli başarıları ortaya koydular. İnanıyoruz ki, 2021 yılında Tokyo’da 
sporcularımız yine ay yıldızlı bayrağımızı en güçlü şekilde dalgalandıracaklar ve inşallah başarılarımızı 
olimpiyatlarda güçlü bir şekilde taçlandırmış olacağız. 

Tabii, eğitim ve spor önemli bir konu. Sporcu belli bir yaşa geliyor, eğitim mi, spor mu tercih 
etmek zorunda kalıyordu. Vakıf üniversiteleriyle gerçekleştirdiğimiz protokollerle hamdolsun bunu 
artık geride bıraktık, bu ikilemi ortadan kaldırdık. 52 vakıf üniversitemizle imzaladığımız olimpik 
ve paralimpik branşlarda başarılı sporcularımızın eğitim masraflarını üniversiteler karşılayacak. Yani 
artık millî sporcular tam burslu olarak istedikleri bölüme gitmiş olacaklar. Bu manada da onların 
sporda harcadıkları zamanı, emeği bir anlamda taltif etme, bir anlamda bu açığı giderme noktasında 
vakıf üniversitelerimizin de ortaya koymuş oldukları destekle sporcularımızı tıp fakültelerinde, 
mühendislik fakültelerinde, hukuk gibi farklı alanlarda daha çok bu şekilde görmüş olacağız. Bu yıl 
ilk yerleştirmeler gerçekleşti ve inşallah bu ikilem ortadan kalktığı için hem sporcu hem bilim adamı 
profilimizi daha da yukarılara hep birlikte taşımış olacağız. Tabii, yine Millî Eğitim Bakanlığı bizim 
en önemli partnerlerimizden biri. Onlarla birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalar spordaki başarımızı 
güçlendirme yönünde önemli bir çabayı ortaya koyuyor. 

Tabii ki sportif başarı kulüplerle önemli. Gerek amatör spor kulüpleri gerek diğer kulüplerimiz, 
onlara olan desteklerimiz önemli bir çabayı da ortaya koyduğumuzun diğer göstergelerinden bir tanesi 
ve yine Spor Çalıştayı’mız… En kapsamlı spor çalıştayını düzenledik ocak ayında. Tüm paydaşlarımızı 
topladık Türkiye’nin dört bir yanından ve yüz on saatlik oturumla gerek mali konular gerek marka 
yönetimi gerek altyapı ve gelecek stratejileri, her birini önemli bir şekilde değerlendirdik; bunun 
çıktılarını da kamuoyuyla paylaştık, Parlamentomuzla önümüzdeki günlerde paylaşacağız ve inanıyoruz 
ki sporumuzun en güçlü şekilde önümüzdeki süreçte 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda 
yer alması noktasında inşallah bir gayreti, bir çabayı somut bir şekilde ortaya koymuş olacağız.

Yine, ligler; ÜNİLİG olsun ANALİG olsun, Anadolu Yıldızlar Ligi olmak üzere, bunları 
güçlendireceğiz. Yüzme ligine başlayacağız inşallah önümüzdeki günlerde. Yüzme, geçtiğimiz 
günlerde Emre arkadaşımızdan da gördüğümüz gibi, çok güzel başarıları haiz, inşallah potansiyeli 
taşıyan bir branşımız. Her branşta iddialıyız. Branşları birkaç branş olarak değil, sporu pek çok branştan 
ibaret gördüğümüzü, bu anlamda popülist olmadığımızı da özellikle ifade etmek istiyorum.
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Sayın Başkan, çok kıymetli milletvekilleri; sporun elbette uluslararası yönü, bu anlamda ülkemizin 
özellikle spor turizmi noktasında geldiği nokta, spor tesisleşmesi… Sayın Cumhurbaşkanımızın 
öncülüğünde, hakikaten kendilerinin ta büyükşehir belediye başkanlığından itibaren vizyonu gereği 
başlattığı tesisleşmeyi -hamdolsun- daha yukarılara taşıdık, taşıyacağız. Ülkemizin her bir yanında spor 
tesislerimiz tüm dünyaya en güçlü şekilde meydan okuyacak şekilde var ve bunları da tabii ki artırmaya 
devam ediyoruz. 

Geçtiğimiz günlerde Hakkâri’deydim. Hakkâri’de Zap Suyu’nda rafting düzenledik, ulusal bir 
şampiyonaydı. Ondan önce Şırnak’ta düzenledik. Yine önümüzdeki günlerde Şırnak’ta teniste Cudi 
Cup düzenleyeceğiz. Spor turizmini sadece ulusal anlamda değil uluslararası anlamda düşünüyoruz. 

Yine cumhuriyet tarihinde ilk defa bir Spor Turizmi Çalıştayı düzenledik. Ülkemizi kış 
turizmiyle, diğer ekstrem branşlarla her alanda uluslararası sporun girişimine uluslararası sporu 
misafir etme noktasında açtık, açıyoruz. Bu noktada gerek görüşlerimizi dünyanın dört bir yanındaki 
büyükelçiliklerimizle gerek bu anlamda ulusal turizm politikamızla entegre bir şekilde devam 
ettiriyoruz ve inanıyoruz ki spor turizmindeki payımızı inşallah her geçen gün artıracağız. Ülkemizin bu 
anlamda sahip olduğu organizasyonlar, bu organizasyonların yine milletimizin o güzel ev sahipliğiyle 
gerçekleştirilmesi ayrı bir marka değerini oluşturdu. Biliyorsunuz, bu hafta Formula yarışları İstanbul’da 
yine güzel bir şekilde düzenlenecek. Basketbol Şampiyonası yine İstanbul’da gerçekleşecek. Mersin’de 
Jimnastik Şampiyonamız gerçekleşecek. Ülkemizin dört bir yanı gördüğünüz gibi, bu şampiyonaları 
Avrupa’nın en marka şehirleriyle en güzel şekilde rekabet edecek derecede gerçekleştiriyor. Bu çıtayı 
da elbette daha yukarı taşıma adına gayretimiz var, çabamız var, inancımız var. Yine, Bakanlık olarak 
tüm çalışma ekibimizle birlikte bunu inşallah gerçekleştireceğiz.

Tabii ki fiziki altyapı, tesisleşme çok önemli. Bu da az önce bahsetmiş olduğum gibi, semt bazlı 
butik tesisler noktasında da bizlere önemli bir erişim kolaylığını sağlaması açısından ayrı bir imkânı 
sunuyor. O yüzden 69 stadyum, 532 spor salonu, 350 gençlik merkezi, 770 futbol sahası, 128 yüzme 
havuzu ve 44 atletizm pistiyle bu çabamızı yukarılara taşıma gayretimiz de devam edecek.

Yine, 3 bine yakın semt sahası… Bunların pek çoğu okullarımızda olmak üzere voleybolu, futbolu, 
basketbolu içinde barındıran semt sahalarımız; okul bahçeleri olsun, mahalleler olsun, köyler olsun 
Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış durumda. Burada da bizim açıkçası vatandaşımızı, milletimizi 
bu konularda buraların yararlandırılması anlamında daha da teşvik etmemiz gerekiyor, bunu da hep 
birlikte başaracağımıza inanıyoruz.

Yine, 2021’de Konya’da İslami Dayanışma Oyunları’nı, Bursa’da 4’üncü Göçebe Oyunları’nı da 
inşallah yine eksiksiz bir şekilde gerçekleştireceğimize inancımız tam.

Sayın Başkan, değerli üyeler; öngörülen bütçe ödeneğimizi 293 milyonu personel ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu giderleri, 202 milyonu mal ve hizmet alımı, 12 milyarı cari transfer -küsuratları 
okumuyorum- 2 milyar sermaye gideri, 180 milyon sermaye transferi ve 7 milyar ise borç verme olarak 
inşallah hep birlikte her birini her bir gencimiz için, sporcumuz için hassas bir şekilde harcayacağımız 
rakamlar olarak ifade etmek istiyorum.

Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerin bakanlığı. Yedi gün yirmi dört saat onları dinleyen, onların 
fikirleriyle politikalar üreten ve yetkinliklerini artırırken ihtiyaç duydukları her alanda onlara güçlü 
desteği veren, Türkiye’nin yarınlarını şekillendiren bir Bakanlık. Ve ülke olarak 2023 hedeflerimize 
gençlerimizle ulaşacağımızı biliyoruz, buna inanıyoruz.
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Güçlü Türkiye yolunda üreten, merak eden, araştıran cesur, öz güvenli gençlerimizle omuz 
omuzayız. Önümüzdeki dönem gençlerimizin katılımcılığını daha fazla artırdığımız ve karar 
mekanizmalarında daha fazla dâhil ettiğimiz bir dönem olacak ve -az önce de söyledim- 2021 bütçesi 
için öngördüğümüz her bir kuruş kıymetli gençlerimizin, en büyük varlığımız gençlerimizin huzuru 
için, onların mutluluğu için, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri için harcanacaktır.

Ben bu vesileyle siz değerli milletvekillerimizin Bakanlık çalışmalarımıza yönelik fikirleri, 
önerileri ve desteklerinin çok kıymetli olduğunu ifade ediyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum.

Bütçemiz milletimiz için, 2021 yılımız için hayırlara vesile olsun.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım, bu kapsamlı sunumunuz 
için.

Şimdi, müzakerelere başlayacağız ancak müzakerelere başlamadan önce Komisyonumuzda 
bulunan değerli Bakan Yardımcılarımızın ve bürokratlarımızın kendilerini tanıtmalarını rica ediyorum; 
Bakan Yardımcılarımızdan başlayalım lütfen.

(Katılımcılar kendilerini tanıttı)

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyoruz.

III.- KANUN TEKLİFLERİ VE DİĞER İŞLER

A)KANUN TEKLİFLERİ

1.- 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri

a)Gençlik ve Spor Bakanlığı

b) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı (**)

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şimdi müzakerelerimize başlayabiliriz. Biliyorsunuz önce her 
gruptan birer Komisyon üyemize yirmişer dakika olmak üzere söz veriyoruz, daha sonra Komisyon 
üyelerimiz yine devam ediyorlar, en son Komisyonumuz dışından katılan değerli vekillerimize de söz 
verme imkânımız oluyor.

Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Emine Gülizar Emecan Vekilimize söz vermek 
istiyorum.

Buyurun Sayın Vekilim.

Süreniz yirmi dakikadır.

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

Sayın Bakan, değerli Bakanlık bürokratlarımız, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli basın 
mensubu arkadaşlarım; öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 kesin hesabını ve 2021 bütçesini görüşüyoruz, öncelikle hayırlı 
olsun. Sayın Bakan, faaliyetlerinizi anlattınız, teşekkür ederiz. Elbette Bakanlığın yoğun faaliyetleri 
içerisinde pandemiden dolayı bu sene aksamalar olduğunu söylediniz, bazı faaliyet rakamlarına 
baktığımızda bunları görebiliyoruz ama tabii biz de bunları bir miktar olağan karşılıyoruz. Ancak 
çizdiğiniz tablo ile gençlik ve spor alanında yaşadığımız gerçekler aslında çok da birbiriyle uyuşmuyor. 
Ben de şimdi bazı şeyler paylaşacağım özellikle gençlikle ilgili ve Sayıştay raporlarına da vaktim 
yettiğince değinmeye çalışacağım.
 (**) (1/281) ile (1/280) esas numaralı Kanun Teklifleri 21/10/2020 tarihli 3’üncü Toplantı tutanağına eklidir.
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Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 bütçe gerçekleşmesine baktığımız zaman, yıl sonunda 
başlangıç ödeneğinden 4 milyar 125 milyon 893 bin 826 TL bir fazlayla gerçekleştiğini görüyoruz ama 
bütçenizin artış oranına baktığımız zaman da bunun bütçenizi aşmanızla çok da orantılı olmadığını 
görüyoruz. Belki de Bakanlığınıza biraz daha fazla bütçe tahsil edilmeliydi bu kadar yoğun faaliyetler 
için. Aslında yapmadığınız, eksik bütçe ayırdığınız faaliyetler açısından bir ikisine değineceğim 
konuşmam sürecinde.

Sayın Bakan, tabii on sekiz yıldır AK PARTİ iktidarı tarafından yönetiliyor ülke. Ancak uygulanan 
yanlış politikalarla gençlerin maalesef umutları bu ülkede tükenmiş durumda; artık ülkeyi bile terk 
etmeyi düşünüyorlar, yüzde 70 yüzde 80 oranlarına çıktı bu terk etme isteği çünkü gençler işsizlik, 
borçluluk, güvencesiz çalışma, kalitesiz ve niteliksiz eğitim –bunun altını özellikle çizmek istiyorum- 
politik baskılar gibi sorunlarla çaresizlik içinde hissediyorlar, tükenmişlik hissi yaşıyorlar. Şimdi, biraz 
sayılarla da gittiğimiz zaman işsizlik cumhuriyet tarihinin zirvesinde maalesef, her 4 gençten 1’inin 
işsiz olduğunu görüyoruz. Avrupa’da, yüzde 4,4’le işsizliğin en az olduğu ülkelerden Almanya’da genç 
işsizlik yüzde 5,7; mesela Çekya’da 9,1; onu Malta takip ediyor; Türkiye yüzde 26,1’le Avrupa’da en 
çok işsizliğin olduğu 6’ncı ülke. Okula ve işe gitmeyen 30 yaş altı genç nüfus oranı en yüksek ülke yine 
Türkiye, baktığımız zaman OECD’nin okula ya da işe gitmeyen 15-29 yaş arası gençler sıralamasının 
liste başında yer alıyor maalesef. Üniversite mezunları işsizliğinde, mesela meslekler anlamında 
istatistiklere bakıldığında en çok gazetecilik ve sosyal hizmet mezunlarının işsiz olduğunu görüyoruz.

Ülkemizde çok ciddi bir sorun var: Uyuşturucu sorunu. Eğitimsizlik, işsizlik ve gençlerin 
gelecek kaygısıyla içine düşmüş oldukları umutsuzluktan dolayı uyuşturucu kullanımının çok arttığını 
görüyoruz. Madde bağımlılığı aslında dünyada da ülkemizde de artıyor ve özellikle gençler arasında 
çok ciddi bir sağlık sorunu uyuşturucu. Özellikle gençler üzerindeki bu yıkıcı etkisinden dolayı 
uyuşturucuyla hakikaten çok kapsamlı ve toplumsal bir bilinçle mücadele etmemiz gerektiğini herhâlde 
siz de kabul ediyorsunuz Sayın Bakan.

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin 2018 yılına ait verilerine 
baktığımızda -daha yeni veriler elinizde varsa onları bizimle paylaşırsanız seviniriz- yaş gruplarına 
göre en yoğun olduğu grup 15-34 yaş grubu: Yüzde 65. 15-24 yaş gruplarda yüzde 35,4. 25-34 yaş 
grubunda yüzde 30; 35-44 yüzde 18 şeklinde aşağıya doğru iniyor ama madde kullanımının yaş 
ortalamasının da 19 olduğunu görüyoruz. Şimdi bütçenize baktığımız zaman da program ve ekonomik 
sınıflandırma düzeyinde programlarda bağımlılıkla mücadele bütçesi olarak 3 milyon 366 bin TL 
ayırdığınızı görüyoruz. Toplam bütçeniz içerisinde siz bu miktarı uyuşturucu kullanımı bu kadar 
artmışken mücadele noktasında yeterli görüyor musunuz? Çünkü çok yayıldığını, okullarda, yurtlarda, 
her yerden uyuşturucu satıcılarının öğrencilere bir şekilde ulaştığını duyuyoruz. Yani bunun önünün 
kesilmesi için sizin sadece tek başınıza değil ama İçişleri Bakanlığıyla ve diğer bakanlıklarla koordineli 
bu mücadelenin üzerinde çok daha fazla durmanız gerekiyor Sayın Bakan.

Şimdi, biliyorsunuz, öğrencilerin sırtında, tabii, kredi borcu yükü var. Yükseköğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu her yıl burs, öğrenim kredisi ve yurt başvurularını alıyor. Şimdi, burada burs 
dağılımına baktığımız zaman da burs ödenen öğrenci sayısı tüm üniversite öğrencilerinin yüzde 10’unu 
bile geçmiyor. Bu çok düşük bir oran Sayın Bakan. Birtakım kriterlerle belirleniyor bu öğrenciler 
ama yüzde 10 hakikaten hele de şu Türkiye’nin içinde bulunduğu gerçeklikte çok yüksek bir oran ve 
baktığımız zaman öğrenci kredisi borcu olan 342.282 öğrencimizin 2 milyar 95 milyon 228 bin lira 
borcu var. Borç taksitlerini ödeyemeyen tam 217 bin kişiye de haciz uygulanıyor. İşsizlik bu kadar 
yoğunken, bu kadar üniversite öğrencisi mezun olup iş bulamazken artık bu borçlarla ilgili hakikaten 
yeni şeyler düşünmemiz gerekiyor. 
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Torba yasa geldi. Torba yasada da baktığımız zaman kredi borçları için 18 taksitlik bir ödeme 
kolaylığı sağlanıyor ama şirketlerin faiz borçları tek kalemde silinirken öğrencilere aynı kolaylık 
sağlanmıyor maalesef. Tabii, burada intihar eden gençlerimiz var. Sayının çok arttığını görüyoruz. 
Sadece son sekiz yılda 2.073 genç… Mesela iş cinayetlerinde hayatını kaybedenler var, intihar eden 
gençlerimiz var. Bu verilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. 

Sayın Bakan, Cumhuriyet Halk Partisi gençlikten sorumlu Genel Başkan Yardımcımızın 
gençlerimizle birlikte yaptıkları bir araştırmadan da bahsetmek istiyorum. Çok kapsamlı, çok güzel bir 
araştırma yapmışlar, hazırlamışlar. Bazı şeyler belirlemişler, çok kısa onlara da değinmek istiyorum, 
çok önemli çünkü. Mesela yükseköğretimde öğrenci başına yapılan harcamanın düştüğünü görüyoruz. 
Öğrenci kredisi artışlarında masraflara orantılı bir artış olmadığını ortaya koymuşlar. Örneğin yıllar 
içerisindeki artışlara bakıldığında aslında enflasyon oranında, enflasyonu yakalayacak şekilde bir artış 
yapılsa 2020 yılında -şu an 550 TL öğrenci kredisi, doğrudur ama hesaplandığı zaman- 633 TL çıkıyor. 
Yani bu kadar parayı gençlerimize fazla mı görüyoruz? Neden en azından enflasyon rakamlarını baz 
almıyoruz bu artışlar yapılırken? 

Şimdi, yurtlarla ilgili çok ciddi sorunlarımız var. Siz yurtlardan çok bahsettiniz, önemsediğinizin 
de farkındayım. Ama önemsediğiniz kadar faaliyetlerinizin de iyi olmadığı görünüyor açıkçası. 2002-
2003 yılında 9 öğrenciden 1’i devlet yurdunda kalıyorken bu sayı şu anda 11 öğrenciden ancak 1 
kişiye düşmüş. Yurt kapasitesi, 81 ilde, faaliyet raporunuza göre, 236 ilçede 773 yurtta 677.413 yatak 
olarak görünüyor. Sizin rakamlarınız nedir? Mevcut devlet yurdu imkânı öğrencilerin kaçta birine 
yetiyor? Bunu da duymak isteriz açıkçası ve tabii, yurtlarla ilgili şöyle bir sorun da var: Yurtların 
yetersiz olmasından dolayı, devlet yurtlarının yetersiz olmasından dolayı, öğrenci evine de çıkmaya 
gücü yetmeyen birçok öğrenci ucuz konaklama yollarına gidiyor ve bir kısmı tarikat ve cemaat 
yurtlarında kalmak yolunda seçimler yapmak zorunda kalıyor yani buna mecbur kalıyor ama siz de 
bunu destekliyorsunuz açıkçası, açıkçası destekliyorsunuz. Özel şirketlere, mesela otoyollar gibi yap-
işlet-devret yöntemiyle, on beş-otuz beş yıl ödeme garantili 10 bin yataklı yurtlar yaptırdınız ama 
mesela bu yurtların kimlere yaptırıldığını yani hangi şirketlere, hangi tarikatlara yaptırıldığını da 
aslında öğrenmek istiyoruz. Bizim yaptığımız araştırmalara göre, tarikatların maddi destekle 180 bin 
yatak kapasitesine ulaştığını biliyoruz. Sormak istiyorum burada: Vakıf ve derneklerin sahip olduğu, 
yükseköğretim öğrencilerine hizmet amaçlı, iller bazında yurt ve yatak sayıları nedir? Bunlar önemli. 
Bir de yaptırdığınız bu yurtlar merkezlerden 30-40 kilometre uzaklarda, dağ başlarında; öğrencilerin 
okullarına bu yurtlardan ulaşmaları bile hakikaten çok zor. Kampüs içinde bile zorluk yaşanırken bu 
mesafeler çok ciddi sorunlar yaratır.

Şimdi, yine, bu gençlik raporumuzda bazı öğrencilerle röportajlar yapılmış, araştırmalar yapılmış. 
Mesela yine parayla ilgili, Ankara Cebeci Erkek Öğrenci Yurdunda kalan bir öğrenci diyor ki: “Ulaşım 
masrafım günlük 7 lirayı bulduğu için bu çok yüksek, bunu ben karşılamakta çok zorlanıyorum. Yurdun 
muhiti sanayiye yakın, çok tedirgin oluyoruz ulaşım sağlarken.” diyor. Şimdi, yine altını çizeceğim, 
burada dikkat edilmesi gereken Cebeci Erkek Öğrenci Yurdu. Yani sizin, özellikle Gençlik ve Spor 
Bakanlığı bünyesinde bulunan bu kurumların, öğrencilerin bu sorunlarını gözeterek bundan sonra eğer 
yeni yurtlar yapılacaksa yapmanız gerekiyor. Yine, mesela, Adana Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız 
Yurdundan bir öğrenci de -çok uzun, ben cümle çekiyorum aradan yani raporu sizinle de paylaşırız 
isterseniz- yurt binalarının depreme dayanıklı bulunduğundan emin olmadığını söylüyor. Bu, hakikaten 
kendini güvende hissetme açısından çok sıkıntılı bir durum Sayın Bakan. 
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Yine, öğrencilerin söyledikleri; eğitimde maddi imkânlar ve yetersizliklerden özellikle kitap 
masraflarının çok yüksek oluşu, karşılanamaması, bir tıp öğrencisinin anatomi kitabına 800 TL 
vermesi mesela, hukuk kitaplarının çok pahalı olması, 600-700 TL… Diğer bölüm öğrencileri 
de aynı şeyleri yaşıyor mutlaka. Fotokopi masraflarını bile çocuklar anlatıyorlar yani ben kendi 
zamanımla karşılaştırıyorum mesela; memur çocuğuyum, ben de üniversitede okudum, kitap, fotokopi 
masraflarımız çok büyük sıkıntılar yaratmazdı bizde, karşılardık. Şimdi, çocuklar bunları karşılayamaz 
duruma gelmiş durumda yani eğitime erişim de eşit seviyede değil. 

Yine, baktığımız zaman, mesela internet hızı; şimdi on-line eğitime geçildi ama internet hızında 
çok büyük, ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Ağustos itibarıyla en düşük ülke Türkiye; bakın, şöyle bir grafiği 
paylaşayım sizinle, grafiğin en sonundaki ülke Türkiye yani Sayın Bakın bakarsanız… Ya, bunun artık 
hakikaten çözülmesi gerekiyor, çok ciddi bir sıkıntı. Yıllara göre bilgisayar fiyatlarının artması eğitime 
erişimde eşitsizliğin önündeki çok önemli engellerden. Sizin bu sorunları Millî Eğitim Bakanlığıyla da 
koordineli çözmeniz gerekiyor artık. 

Şimdi, mesela hibe ve fonların adil olmayan dağılımından bahsetmek istiyorum. 2020 yılı itibarıyla 
toplam 35 milyon liralık bütçe sivil toplum örgütlerinin başvurusuna açılmış ancak hibeye hak kazanan 
sivil toplum örgütlerinin listesi Bakanlığınızın “web” sayfasında yayınlanmıyor. Neden yayınlanmıyor? 
Yani şeffaflık adına, bu STK’ler hangi sivil toplum örgütleri? Bunları yayımlamanız lazım. Yani bu 
şeffaflığın hayata geçirilmesi gerekiyor. Yani buna dikkat edilmesi gerekiyor çünkü burada da şöyle 
bir endişe var. Burada da yine iktidara yakın STK’ler, sivil toplum örgütlerine, cemaatlere, tarikatlara 
yakın sivil toplum örgütlerine bu hibelerin, fonların verildiğine ve adil dağılımın yapılmadığına dair… 
Gençlik merkezleriyle ilgili de tabii talepleri var mesela gençlerin. Yani özellikle kültürel faaliyetlerin 
yetersiz olduğunu söylüyorlar. Şimdi, baktığımızda, yıllara göre ortalama sinema bileti fiyatlarının çok 
arttığını görüyoruz 2019-2020. Tiyatro bileti fiyatları, gençler, çocuklar artık bunlara erişmekte çok 
zorlanıyorlar. Bu anlamda sizlerin bunlara öncülük etmeniz gerekiyor.

Şimdi, Sayın Bakan, ben kalan süremde biraz Sayıştay raporlarına değinmek istiyorum. Şimdi, 
Sayıştay raporlarına baktığımız zaman durumun hiç de iç açıcı olmadığı açıkçası görülüyor. Öncelikle, 
Bakanlığınızın Sayıştay raporunda geçen yıldan devreden yani çözülmemiş 6 bulgu var ve bu 6 
bulguyla birlikte bu sene toplam 15 bulguya yer verilmiş. Genel olarak değerlendirdiğimizde mali 
tabloların gerçeği yansıtmadığını, Bakanlığın alacaklarını da bir türlü tahsil edemediğini görüyoruz. 
Yani vahim bir durumdasınız bu konuda gerçekten, şimdi konuşacağız. Kanun ve yönetmeliklere aykırı 
birçok faaliyetin de gerçekleştirildiğini görüyoruz açıkçası. 

Şimdi, yine, ben yurtlardan devam edeceğim öncelikle. Şimdi, mesela 5’inci bulguda “Şartnamede 
belirtilen koşulları sağlamayan yurt binalarının kiralanması.” Şimdi, Sayın Bakan, proje ve yapım 
aşamasında, binalardan şartnamelerde ve talimatlarda belirtilen asgari şartları sağlamayanların da teslim 
alındığı ve bina sahipleriyle sözleşme imzalandığı görülmüş. Binaların deprem yönetmeliğine uygunluğu, 
binaların kullanım amacına uygunluğu, sıhhi, mekanik, elektrik tesisatları, yangın merdiveni, yangın 
sisteminin mevcudiyeti yani sayılan bu hususlar her türlü bina kiralamalarında olması gereken asgari 
şartlar. Yani ön protokol kiralamalarında doğrudan yurt binası olarak tasarlanan bu binalarda on beş yıla 
kadar bina kiralama ve genel teknik şartnamesi belirleniyor. Bu şartnamelere kesinlikle uyulmadığını 
görüyoruz bu binalarda. Yine, diğer bir bulguyu bununla birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. “Öğrenci 
yurdu olarak kullanıma elverişli olmayan bazı binaların kullanılmaya devam edilmesi, konut veya iş 
yeri niteliğinde.” Sayın Bakan, yüzlerce, binlerce öğrencinin içinde oturtturulduğu binaların yani konut 
ya da iş yeri niteliğinde yapılmış binalara öğrenciler alınır mı? Yani, akıl var mantık var, hakikaten 
inanılır gibi değil. Şimdi, burada, bir kere Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde yurt binaları uzun 
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süreli ve yoğun kullanılan binalar olduğu için farklı şekilde değerlendiriliyor. Aynı şekilde Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği’nde, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde ve konut 
ve iş yeri binası olarak tasarlanmış binaların yurt binası olarak kullanılması çocuklarımızın can 
güvenliğini kesinlikle tehlikeye atıyor. Şimdi, Sayın Bakan, anneler, babalar çocuklarını size emanet 
ediyorlar yani canlarını size emanet ediyorlar. Yani bu binaların yurt binasına dönüştürülmesi, Sayıştay 
raporundan sonra bir şey yaptınız mı bu konuda, bize bu konuda lütfen bilgi verin. Kaç tane yurt binası 
bu kapsamda değerlendirilmiş Sayıştay raporundaki değerlendirme kapsamında? Bunları toplumun, 
velilerin ve bizlerin bilmeye hakkı var diye düşünüyorum. Çocuklarımız, gençlerimiz hem canlarıyla 
hem de eğitimleriyle çünkü size emanet. 

Şimdi, Sayın Bakan, yine Bakanlığınızdaki diğer mali tablolarla ilgili bazı değerlendirmeler 
yapmak istiyorum. Örneğin, yine mali tablolarda uyumsuzluklar var yani muhasebe sistemine uymayan 
aykırı uygulamaların olması ama daha çok dikkatimi çeken benim, mesela, burada bulgulardan 
biraz onları paylaşmak istiyorum. Stadyumlarla ilgili, kiraya verilen stadyumlardan bazılarının kira 
bedellerinin tahsil edilmediğini görüyoruz. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nun 
14’üncü maddesinde, her türlü işletme gelirleri ile kiralar Bakanlığın gelirleri arasında sayılmasına 
rağmen, 2019 yılı içinde toplam 18 milyar 804 milyon 470 bin TL kira ücreti tahsil etmeniz gerekirken 
sadece 3 milyar 583 milyon 287 bin TL kira tahsil edebilmişsiniz. Bu kiralar neden tahsil edilemedi? 
Burada belli ki bir sıkıntı var.

Yine, “Kiraya verilen stadyumun kısmi onarımı karşılığında kira alacaklarından vazgeçilmesi.” 
Yine, söz konusu yapım işleri idare tarafından ihale kapsamında yaptırılması gereken işler yani bu 
bakım ve onarım işleri… Yani, Bakanlığın vazgeçtiği 13 milyar 537 milyon 232 bin TL bir kira 
alacağından bahsediyoruz burada ve kulübün yapmış olduğu işin ne kadar maliyetle gerçekleştirildiğini 
de kontrol etmemişsiniz yani bunu karşılayan…

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Vekilim, toparlayalım lütfen. 

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Toparlayayım Sayın Başkan.

Kısa bir ek süre istiyorum.

Yani harcamaya ilişkin belgeler de teslim alınmamış, vazgeçilmiş bu paralardan. Yani 13 milyar 
alacağınız var, 3 milyar mı masraf yaptı, 13 milyara karşılık mı 13 milyardan vazgeçtiniz Sayın Bakan? 
Bunları açıklamanız gerekiyor şeffaflık adına. 

“Stadyumlarda müsabakalarını gerçekleştiren spor kulüplerinden reklam geliri üzerinden alınması 
gereken payların tahsil edilmemesi.” Bu da çok ciddi bir sıkıntı, kulüplerin saha içi, dışı ve skorbord 
reklamlarından elde edecekleri gelirlerin yüzde 10 oranında payını Bakanlığın hesabına yatırması 
kararlaştırılmış.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Vekilim, ek süre verdim.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Teşekkür ederim.

Ancak gereken yüzde 10’luk payların bu firmalardan istenmediği, sonuç olarak da tahakkuk ve 
tahsil işlemlerinin gerçekleştirilmediği görülüyor.

Yine bir bulgu, “Stadyumlarda düzenlenen futbol müsabakalarının bilet satış hasılatından alınması 
gereken -yüzde 7’lik- Bakanlık payının tahakkuk ve tahsilinin gerçekleşmemiş olması.” Yönetmelikte 
belirtilen bu paya baktığımız zaman, 20 milyar 869 milyon 901 bin lira; ciddi büyük rakamlar bu 
rakamlar, tahsil edilmeyen rakamlar. 
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Şimdi, stadyumlardan ben biraz futbola girmek istiyorum son olarak. Türk futbolunun geri gittiği 
herkesin malumu. Türkiye’de özellikle futbola siyaset fena hâlde bulaşmış durumda. Hiç kimse Futbol 
Federasyonu Başkanının özerk olduğundan, futbolun özerk olduğundan bahsetmiyor, artık bunu herkes 
kabul ediyor. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Emecan, tamamlayalım lütfen.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Yani atamayla geldiğini biliyor. Şimdi, bu sorunları 
yaşıyoruz açıkçası. Futbolda menajer, yönetici, hoca üçgeninde bir yandan kulüpler zarar ediyor, bir 
yandan emekliliği gelmiş yaşlı, yabancı futbolculara inanılmaz paralar veriliyor, inanılmaz paralar 
dökülüyor. Gençlerimiz kendilerine yer bulamıyorlar bu sektörde, gidip yurt dışında başarılı olduklarını 
görüyoruz, burada değerlendirilmedikleri görüyoruz. Yani hakikaten kulüplerin durumu, futbolun 
durumu, yaşanan bu sıkıntılar… 

Bir yandan da bu stadyumlardaki sizin gelirlerinizi tahsil edemediğinizi gördüğümüzde burada çok 
ciddi bir sıkıntı olduğunu görüyoruz.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Teşekkür ederiz Sayın Vekilim. 

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Bilemiyorum, demek ki siz de bu baskıların altındasınız, 
bu alacakları alamıyorsunuz. Bu konuda bizleri aydınlatırsanız seviniriz. Çok sorun var ama öncelikle, 
sizin ekonomik olarak alacaklarınıza sahip çıkmanız ve bunları gençler, çocuklar yönünde daha fazla 
kullanmanız gerekiyor. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Teşekkür ederim Sayın Vekilim.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Biraz önce söylediğim şey uyuşturucu, uyuşturucuya 
ayırdığınız bütçe çok az. Eğer uyuşturucuya ayırdığınız bütçeyi artırmak istiyorsanız, lütfen, paralarınızı 
da tahsil edin, oralarda kullanın. 

Bakanlığınızın bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum.

Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sağ olun Sayın Vekilim.

Ömer Bey, buyurun.

ÖMER ÖCALAN (Şanlıurfa) – Sayın Bakan, değerli komisyon üyeleri; hepinizi selamlıyorum.

Söz konusu gençler olunca, üzerine gerçekten çok ayrıntılı konuşmak lazım. Sadece Türkiye 
ölçeğinde değil dünyanın tamamında, toplumsal alanda, toplumun diğer tüm alanlarında gençler 
yüklenicidir, işçidir, çalışandır, öğrencidir. Yani toplumun birçok alanında birçok yükü gençler 
sırtlarına alırlar. Askerdir, polistir, öğretmendir. Ve şu an buraya bakıyoruz, yaş ortalaması gerçekten 
gençliği temsil ediyor mu? Maalesef, o yaş ortalaması çok yüksek. Gençler kendi sorunlarını, kendi 
problemlerini tartışabilmeli, konuşabilmeli, politik alana daha fazla sirayet edebilmelidir. Doğrudur, 
2015 yılında, Anayasa Komisyonunda, HDP, o dönemde seçme ve seçilme yaşının 18’e indirilmesi 
gerektiğinden bahsederken Hükûmet yetkilileri buna karşı çıkmışlardı ama HDP’nin, partimizin verdiği 
mücadele sayesinde seçme ve seçilme yaşı Hükûmet tarafından 18’e indirildi; önemli bir adımdır, 
sadece bu görüntü itibarıyla kalmamalıdır. Gençler daha aktif bir şekilde tüm toplumsal alanlarda 
siyaset alanında, ekonomik alanda, spor alanında görevlerini yerine getirmeliler. 

Sayın Bakan, pembe bir tablo çizdiniz. Gönül isterdi ki söyledikleriniz tamamıyla yaşamda kendine 
alan bulabilseydi, yaşamda yer bulabilseydi. Doğrudur, şehirlerde koca koca binalar var, il müdürlükleri 
var, il spor müdürlükleri var, güzel binalar da yapılmış ama gidin içine bakın, içeriğine bakın, maalesef, 
söylediklerinizden çok uzaktadır. Şimdi, biz, Türkiye’de bakınca, Türkiye nüfusunun neredeyse dörtte 
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1’i gençlerden oluşmaktadır. 2019 verilerine göre, 83 milyon nüfusumuzun 15-30 yaş aralığında 19 
milyon 322 bin 983 genç bulunmaktadır, ülke nüfusunun yüzde 23’üne tekabül etmektedir. İşte, ondan 
dolayı söylüyoruz ki bu yüzde 23 nüfus, toplumun tüm alanlarında kendisiyle ilgili alınan kararlarda 
söz sahibi, yetki sahibi olması gerekiyor. 

Gençliğin en çok muzdarip olduğu, yaşadığı sorunların başında eğitim sorunu vardır. Sayın Bakan 
işaret dilinden bahsetti, 12 dilden bahsetti; katılıyoruz, anlamlı buluyoruz, kıymetlidir ama bu ülkede 
yaşayan Kürt gençleri de vardır. Bence 13’üncü dilin de konuşulması, 13’üncü dilin de verilmesi ülke 
için daha birleştirici olabilir, daha kucaklayıcı olabilir, değil mi? Kürtçe dilini yok saymak, görmezlikten 
gelmek anlamsız bir durumdur. Yıllardır, yüzyıllardır birlikte yaşayan halk gerçekliği vardır. Bu 
noktada rolünüzü ve misyonunuzu oynamanız gerekiyor Sayın Bakan çünkü Gençlik Bakanısınız, bu 
ülkede yaşayan Kürt gençleri de vardır. 

Bakınız, gençlerin eğitim hakkından kamusal bir anlayışla, eşit ve parasız olarak yararlanması, 
laik, bilimsel, demokratik ve kendi ana dillerinde eğitim almalarının sağlanması, onları sınırsızca 
sömürülecek bir kaynak olarak görmeyip birey olarak tanımak, istihdamları, iş güvenceleri, onurlu 
bir yaşam sürmeleri için adımlar atıldığında, gençlerin içine itildiği karamsarlığın da önüne geçmiş 
olacağız. 

Sayın Bakan, iktidarınız, gençlerin yaşadığı sorun ve sıkıntıları çözmek yerine, maalesef, onları 
derinleştirmiş ve kangren bir hâle getirmiştir. Gençler işsizlik, yoksulluk, madde bağımlılığı, baskı 
ve geleceksizlik kıskacına alınmış durumdadır. Sindirilmeye, dinamizmi yok edilmeye çalışılan bir 
gençlik ve bu gençlik şahsında “geleceksizleştirilmeye” çalışılan bir toplum durumu vardır. Bakınız, 
15-30 yaş aralığından bahsediyoruz, çok uzun değil on yıllık bir süre zarfında çok etkili konumlara, 
pozisyonlara geleceklerdir. Daha demin arkadaşımız da bahsetti, yapılan araştırmalar, artık gençlerin 
ülkede kendilerine yaşam alanı bulamadıkları için, kendilerini ifade edemedikleri için yüzde 70’inin 
Avrupa’da, farklı bir ülkede yaşamaya “evet” dediğini gösteriyor. Bunun çok ayrıntılı bir şekilde 
sorgulanması, tartışılması gerekiyor. 

Bakınız, ben bölgeden bahsedeyim. Madde bağımlılığı… Uyuşturucu, esrar, bonzai, adını 
sayabilirsiniz. Şu an, burada bahsettiğiniz, madde bağımlılığıyla ilgili ayırdığınız bütçe gerçekten çok 
yetersiz. Çok uzağa gitmeye de gerek yok, Ankara burada, Güvenpark burada, Dikmen tarafına da 
gidebilirsiniz, Cebeci tarafına da gidebilirsiniz. Parklarda güpegündüz gençlerimiz esrarın içinde, esrar 
kullanmaktadırlar. Ankara’nın merkezinde bunlar olmaktadır, ülkenin başkentinde bunlar olmaktadır. 
Benim bölgemde de gidin, bakınız, Urfa, Mardin, Şırnak her köşebaşında bir MOBESE vardır, her 
köşebaşında. Ama bu işi kullanandan ziyade bu işin ticaretiyle ilgilenenler, bu işi organize eden, 
koordine edenlere dönük bir politika var mıdır acaba? Çünkü bu uyuşturucu ve madde bağımlılığı 
direkt gençleri hedef aldığı için sizi ilgilendiren boyutuyla müdahil olmanız gerekiyor. 

Bakınız, İçişleri Bakanı yetkililere talimat veriyor: “Nerede görürseniz ayağını kırın.” 
Devlet yönetimi, devlet aklı, devlet mantığı; uyuşturucunun önüne geçmek için, uyuşturucunun 
yaygınlaşmasının önüne geçmek için ayak kırmakla mı bu işi çözecek? Bu işin ticaretini yapan devasa 
bir sektör hâline gelmiş, uluslararası bir ticaret boyutu vardır. Bakınız, ben size şuradan bir örnek de 
vereyim. Şimdi, bu ticareti kim yapıyor, nasıl yapıyor? Siz durumun farkındasınız.

SALİH CORA (Trabzon) – Evet, farkındayız.

ÖMER ÖCALAN (Şanlıurfa) – Bakınız, Lice’de bundan birkaç ay önce cezaevi aracında 
uyuşturucu taşıyan jandarma yetkilileri yakalandı, tutuklandılar, 4 kişi orada tutuklandı. Cezaevi 
mahkûm nakil aracında ifşa olduğu için gereği yapıldı. Sayın Vekil, ifşa olduğu için. İfşa edilmeyenler, 
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basına yansımayanlar, görünmeyenler ne oldu acaba? Bir devlet yetkilisi, en üst düzeyde o bölgede 
güvenlikten sorumlu ama esrar, madde ticareti içerisinde cirit atıyor. Bunun gibi onlarca, yüzlerce 
durumlar var.

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Satmayın.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Satanın Allah belasını versin.

ÖMER ÖCALAN (Şanlıurfa) – Allah belasını verir mi vermez mi bilmiyoruz. Devletin bir görevi 
var, devlet bunun önünü alacak, devlet bu noktada çalışacak. Bu işin içinde…

AYŞE KEŞİR (Düzce) – Biz gereğini her zaman yaparız.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın milletvekilleri, sakin olalım lütfen. Sayın 
milletvekilleri, lütfen…

ÖMER ÖCALAN (Şanlıurfa) – Bağırabilirsiniz, çağırabilirsiniz. Biz düşüncemizi söyleyeceğiz, 
konuşacağız. 

Bakınız, bu esrar gibi, haşhaş gibi durumlar, ben devletin tamamına mal etmiyorum ama devlet 
içerisinde bir mekanizmanın da bunun önünü açtığını açık ve net bir şekilde söylüyorum. Öyle hamasetle 
bakıp “Ayaklarını kırın, şunu yapın, bunu yapın.” değil, hukuk var, hak var, adalet var, usulüne göre bu 
ticaretin önünde durabilirsiniz.

Diğer bir konu, üniversite. Herkes bu yollardan geçti, biz de üniversite okuduk. Oradaki 
yurtlar, kredi meselesi, gençlerin yaşadığı sorunları ortalama herkes bilmektedir. Şu an öyle bir tablo 
çiziyorsunuz ki insanın gidip o yurtlarda kalası geliyor. Yani öyle bir durum yok, kesinlikle öyle bir 
durum yok. Bakın, doğrudur; rakamsal olarak, veri olarak bazı durumları artırmış olabilirsiniz. Öyle bir 
durum olsaydı, çizdiğiniz pembe tablo olsaydı, daha yeni bahsedildi, genç işsizler oranı yüzde 26,1’e 
yükselmiş Sayın Bakan. Üniversiteden mezun olan öğrencilerin arasında her 4 üniversite mezunundan 
1’i işsiz. 

Bakınız, burada cinsler arasında da bir dengesizlik durumu var. Genç kadın işsiz oranı yüzde 29,3. 
Burada da cinsler arasında bir ayrımın olduğunu görmekteyiz ve biz, üniversite açtık doğrudur, son on 
sekiz yılda belki birkaç katına çıktı. Bu üniversiteler açılırken hiçbir altyapı oluşturulmadı Sayın Bakan. 
İnsanlar üniversiteye nasıl başlıyorsa öyle bitirmektedirler. 7 milyonun üzerinde üniversite öğrencisi 
var şu an, Anadolu Üniversitesi açıköğretimi de dâhil ettiğimizde. Oradan mezun olan öğrencilerin, 
nitelikli bir eğitim olmadığı için, toplumsal yaşamda, iş yaşamında o eğitimin karşılığı olmadığı için, 
maalesef, şu an mezun olan öğrencilerin büyük bir kısmı işsizdir. Bu işsiz öğrencilerimizin 6 milyar 
TL kredi borcu vardır. Bir gecede koca koca holdinglerin sıfırlanan vergileri vardır milyarlarca lira. 
Bence bir hamle yapılabilir, bu kredi borçları silinebilir. Bu, aslında iktidar için de önemli bir durum 
olur, orada bir karşılığınız olur. 6 milyar borcu, öğrencilerimizin üzerinden bu yükü kaldırırsınız, orada 
iktidarın da bir karşılığı olmuş olur. Ama hayır. Ne yapacaksınız? Şirketlerin milyarlarca lira vergisini 
bir gecede ortadan kaldıracaksınız. Devam edebilirsiniz, tabii ki yetkiniz var, iktidardasınız. 

Bir de ben, partimizin, HDP Gençlik Meclisi üyelerinin son dönemlerde kaçırılması, kendini 
MİT mensubu olarak tanıtan ve onları kaçırıp tehdit eden, yasa dışı bir şekilde ajanlaştırmasına 
-gerçi, ajanlaştırmanın yasalı nasıl, o da ayrı bir durum da- buna dönük açıklamalar yapmanız 
gerekiyor. Çünkü, partimizde siyaset yapmak isteyen gençler ve sizin de çok sıkıntı yaşadığınız bu 
Z kuşağından bahsediliyor, son dönemdeki gençlerin otoriteye karşı… Sadece sizin otoriteniz değil, 
genel itibarıyla bu Z kuşağı otoriteye karşı, baskıya karşı, özgürlük alanlarının kısıtlanmasına karşıdır; 
en büyük karşıtlıkları sizedir. Biliyoruz yani “dislike” meselesini biliyoruz, Cumhurbaşkanımız da 
üzülmüştü orada. Ama biz, partimizde siyaset yapan genç arkadaşlarımıza karşı ırkçı yönelimleri, 
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politik yönelimleri kabul etmiyoruz. Bakınız, son bir yıl içerisinde onlarca HDP Gençlik Meclisi üyesi, 
kendisini kolluk ve MİT elemanı olarak tanıtan kişilerce kaçırılmaktadır. JİTEM’vari bir yöntemle 
kaçırılan bu gençler işkenceye maruz kalmakta, tutuklama ve ölümle tehdit edilerek kendilerine ajanlık 
dayatılmaktadır. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Onlar PKK’nın ajanlarıdır ya, PKK kaçırmıştır onları. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın milletvekilleri, sakin olalım.

ÖMER ÖCALAN (Şanlıurfa) – Ülkemizde, gençlerin bunca sorunu varken, bunları çözme 
noktasında hiçbir irade beyan etmeyen iktidar partimizin gençlik meclisi çalışmalarını kriminalize 
etmeye çalışmaktadır. HDP Gençlik Meclisi, örgütlü olduğu her yerde -bakınız Sayın Bakan- 
madde bağımlılığına, taciz ve tecavüz politikalarına karşı, işsizlik ve yoksulluğa karşı, asimilasyon 
politikalarına karşı kapsamlı çalışmalar yürütmektedir; bu çalışmalar demokratik, legal, meşrudur. 

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Diyarbakır annelerinden ne zaman bahsedeceksin? 

ÖMER ÖCALAN (Şanlıurfa) – Evet, arkadaşlar, son süreçte, kaçırılan gençlerden birkaçının 
beyanına bakalım, tam anlaşılsın. Bakınız Büşra Kuyun… HDP parti meclisi üyesi, Gençlik Yürütme 
Kurulu üyesi, 5’inci ayın 4’ü 2020’de Van’da kaçırılıyor. HDP Gençlik Meclisi faaliyetlerini 
yürütmemesi ve şehri terk etmesi isteniyor kendisinden. Şehri terk etmediği takdirde çantasına silah 
konulup farklı suçlamaların üstüne atılacağı ve tutuklanıp bir daha da cezaevinden bırakılmayacağı 
belirtiliyor. Bu gibi karanlık durumlar çok fazla. Birkaç tanesini daha belirteyim, belki siz de bu 
noktada bir şeyler söylersiniz. 

Serhat Aktemur, HDP’nin Merkez Yürütme Kurulu üyesi, Gençlik Meclisimizin Eş Sözcüsü. 
9’uncu ayın 18’i 2020 tarihinde, Diyarbakır’da, kendisini MİT mensubu olarak tanıtan 3 kişi tarafından 
kaçırılarak yüzü kapalı bir şekilde saatlerce işkence ve tehditlere maruz bırakılmıştır. Kendisine ajanlık 
dayatılmış ve sonra da şehir merkezinden kilometrelerce uzak, sapa bir yere bırakılmıştır. 

Muhammet Mahmut İlhan, 8’inci ayın 12’si 2020 tarihinde -arkadaşlar, bunlar somut 
veriler, arkadaşlarımız suç duyurusunda bulundu- Ağrı’da kendisini polis olarak tanıtan kişilerce 
alıkonulmuştur. Kendisine, HDP Gençlik Meclisi faaliyetlerinin yasak olmadığı söylenmiştir. HDP 
Gençlik Meclisinin çalışmaları ve gençlik meclisi üyeleriyle ilgili Emniyete sürekli bilgi aktarması 
istenmiş, bunu yapmadığı takdirde kendisinin veya ailesinin başına bir şeyler geleceği belirtilmiştir. 
Bunun yanı sıra, Musa Taştan, Özer Yıldırım, Cihan Çitgez, Lider Polat ve daha birçok gençlik meclisi 
üyemiz kaçırılarak tehdit edilmiştir. (AK PARTİ sırlarından gürültüler) Arkadaşlar, öyle bağırmakla 
çağırmakla kimseyi sindiremezsiniz, korkutamazsınız. Bakın, spor yani daha bu… Zorlanınca şunları 
söylüyorsunuz: “Hamaset, PKK, dağ, cemaat…” değil mi? Zorlanınca, alan bulamayınca o alana 
giriyorsunuz.

Sayın Bakan, bölgemizde Amedspor var, isminden niye bu kadar rahatsız bir önceki kayyum, 
Diyarbakır Valisi? Amedspor’a teklifle gidiyor, “İsminizi değiştirin, biz size belediyelerin, valiliklerin 
yereldeki kulüplere yaptığı yardımın tekrar önünü açalım.” diye. Amedspor ile Diyarbakırspor arasında 
hiçbir fark yok; biri Türkçe ifade ediliyor, Amedspor da -genel itibarıyla- Diyarbakır isminin Kürtçe 
adıdır yani. Durum…

(Gürültüler)

ÖMER ÖCALAN (Şanlıurfa) – Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Bakınız, Amedspor, Cizrespor 
futbolcularına neler yapılıyor Sayın Bakan?

SALİH CORA (Trabzon) – Zilyet farklılığı var.
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ÖMER ÖCALAN (Şanlıurfa) – Sizin Bakanlığını yaptığınız futbol kulüpleri… Etkiniz var, 
yetkiniz var, müdahale edebilirsiniz.

(Gürültüler)

ÖMER ÖCALAN (Şanlıurfa) – Hikâye anlatıyorsunuz. “Çocuklar ölmesin, maça gitsin.” demişler, 
çok mu kötü bir slogan ya? Bakınız “Çocuklar ölmesin, maça gitsin.”

BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Çocuklar parmaklıkların arkasında, siz nelerden 
bahsediyorsunuz?

ÖMER ÖCALAN (Şanlıurfa) – Bakınız, yasal bir futbol takımıdır, 2. Lig’dedir, başarılı bir 
kulüptür. Siz burada farklı şeylerle itham ediyorsunuz, resmî olarak bu ülkenin bir kulübüdür.

Biliyoruz, zorlanıyorsunuz. Bakınız, Deniz Naki “barış” dediği için ülkeden gitmek zorunda kaldı. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Zorlanan sensin.

ÖMER ÖCALAN (Şanlıurfa) – Yani sizi rahatsız edebilir, düşüncenize katılmayabilir, sizin gibi 
ideolojik şekilde… Farklı düşünebilir ama farklı düşüncelere de saygı göstermek lazım.

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Terör rahatsız ediyor bizi.

ÖMER ÖCALAN (Şanlıurfa) – Şurada Dalkurd, İsveç Ligi’nde; bir önceki dönem 1. Lig’deydi, 
şimdi bir alt ligde mücadele ediyor. Arkadaşlar, Dalkurd’un bahis sitelerindeki ismi 1’den 9’a kadar 
sıralanmış. Yazıklar olsun! İsim burada arkadaşlar, yazılabilir; İsveç 1. Ligi’nin takımı, şu an orada 
bir takımdır, ismi böyle. Türkiye futbol tarihinde acayip bir durum, bence müdahale edin. Birleştirici 
olması gerekiyor ya sporun, bence birleştirici olması gerekiyor. Bu noktada rol ve misyonunuzu 
oynamanız lazım. Bakınız, geçen sene bu Dalkurd Spor Kulübü Çin’den, dünya devi Huawei’den 
sponsorluk teklifi almış, onun karşılığında 40 bin dolar da hesabına para yatırılmış. Bakanlıklar devreye 
girmiş, Türkiye devreye girmiş, “Siz bu sponsorluğu iptal etmezseniz, sizin ülkedeki operasyonlarınızı 
durduracağız.” diye. Arkadaşlar, sizin gibi düşünmeyenleri, siz farklı şeylerle itham ediyorsunuz. Dar 
dünyanızda tıkılmışsınız, dünyadan izole olmuşsunuz, bu kafayla bu ülke büyümez.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sözlerimizi tamamlayalım lütfen.

ÖMER ÖCALAN (Şanlıurfa) – Evet, tamamlıyorum.

Arkadaşlar, yerelde gidin, bakınız; Urfa’dan da bahsediyorum, Şanlıurfaspor borç batağında 
boğulmuştur, belki size de sirayet etmiştir çünkü benim şehrim. Rantın merkezi hâline gelmişler Sayın 
Bakan, rantın merkezi hâline gelmişler. Bir spor kulübünü batırmak için insan elinden geleni bu kadar 
mı yapar? Şu an Urfa gençleri -büyük bir taraftar kitlesi de var- 3. Lig’de maç yapmaktadır, 3. Lig’de 
oynamaktadır. Bu dönem ligden düşme olsaydı oradan da düşecekti. Bakınız, orada spora, futbola 
önem verilmediği için, siyasi mekanizmanın merkezi hâline getirildiği için, şu an o takım etrafında 
kenetlenen gençlerin hepsi uyuşturucu madde bağımlısı hâline gelmişlerdir.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Ek süre verdim, tamamlayalım.

ÖMER ÖCALAN (Şanlıurfa) – Teşekkürler Başkan.

Bu noktada, yereldeki BAL liginin durumu ne olacak? Amatör liglerin durumu ne olacak? Bu 
noktada, bir an önce bir kararın verilmesi lazım, doğrudur, Covid-19 nedeniyle bu ligler başlamadı, bir 
belirsizlik durumu vardır, bir an önce kamuoyu bilgilendirilmelidir. Covid-19 Süper Lig’i de etkiliyor, 
1. Lig, 2. Lig, 3. Lig… Yani bir tek BAL ligi ile amatör kulüpleri mi etkiliyor? Şu an onların da 
önüne bir yol haritasının bırakılması gerekiyor. Söylediğiniz sözlerin bir kısmına sporun birleştirici 
olması gerektiği noktasında katılıyorum. Herkes, ideolojik düşüncesine göre, politik yaklaşımına 
göre zorlanabilir ama kapsayıcılık, kucaklayıcılık biraz daha esneklik ister, politik öngörü ister. Sizin 
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kapsayıcı olmanız futbolun geleceğine, gençliğin geleceğine bir yatırım olabilir. Bu noktada, herkesin 
rol ve görevini hakkıyla yerine getirmesi gerekir. O yerellerde yaptığınız, spor için kurulan binalar, 
tesisler faaliyete geçirilmeli, liyakati olan insanlar göreve getirilmelidir. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sözlerimizi tamamlayalım lütfen.

ÖMER ÖCALAN (Şanlıurfa) - Bakınız, imamların bir kısmı hastalıklarından dolayı rapor 
almaktadır. Yerelde, gidin bakın, geçtikleri kurum spor kurumları, Spor Bakanlığının kurumları… Yani 
orada bir liyakatin olması gerekiyor. Buna el atmanızı tavsiye ederim. 

Kendinize iyi bakın. Herkese başarılar diyelim. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Mustafa Kalaycı…

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, 
Bakanlığımızın değerli temsilcileri, sayın basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizde lisanslı sporcu, spor kulübü ve antrenör sayılarındaki artış eğilimi devam etmektedir. 
Lisanslı sporcu sayısı 8,6 milyona, spor kulübü sayısı 18.576’ya, antrenör sayısı ise 251.799’a 
yükselmiştir. 81 ilimizin her köşesinde çok önemli spor tesisleri yapılmış ve yapılmaya devam 
etmektedir. 

Sayın Bakanım, yaptığınız çalışmalardan dolayı şahsınızda tüm Bakanlığımızı tebrik ediyorum. 

Uluslararası müsabakalarda kazanılan madalya sayısı 2019 yılında 8.808 adet iken Covid-19 
salgınının olumsuz etkisiyle birçok müsabaka yapılamadığından, 2020 yılında 935 adet düzeyinde 
olması beklenmektedir. 2021 yılı için kazanılması hedeflenen madalya sayısı 10.688’dir. 

Geniş kitlelerin sporu yaşam biçimi olarak benimsediği, dezavantajlı gruplar dâhil talep eden 
herkesin spor faaliyetlerine erişiminin sağlanabildiği, uluslararası şampiyonalarda çok sayıda sporcuyla 
derece alan, olimpiyat oyunları başta olmak üzere dünyadaki prestijli spor organizasyonlarına ev 
sahipliği yapan ve böylelikle sporun her dalında dünya çapında rekabet edebilir seviyeye ulaşmış bir 
ülke olmak ülkemizin spor politikasının temel amacıdır. 

Sporda başarı kadar sevgi, ahlak, disiplin, azim ve gayret gibi erdemlerle toplumsal kaynaşmaya 
katkının ön plana çıkarılması büyük önem arz etmektedir. Millî takımlar düzeyinde rekabet 
edilebilirliği sağlayacak fiziki, teknik insan gücü, hukuki ve finansman altyapısı temin edilmeli, bu 
kapsamda öncelikle kulüpler düzeyinde başarının artırılmasına dönük sporcu yetiştirilmesine önem 
verilmelidir. Tüm branşlarda lisanslı sporcu sayısı daha da artırılmalıdır. Amatör ve profesyonel spor 
kulüpleri yasası çıkartılarak spor kulüplerinin Dernekler Yasası’yla yönetimine son verilmelidir. Spor 
kulüplerinin mali yapısı disipline edilmeli ve mali sorunlarına çözüm getirilmelidir. Spor kulüplerinin 
performans göstergeleri takip edilmelidir. 

Ülke genelinde sportif faaliyet ve organizasyonların düzenlenmesinde spor federasyonlarının 
kurumsal kapasiteleri güçlendirilmelidir. Modern spor dallarıyla birlikte geleneksel sporların da 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbirler alınmalı, yağlı güreş, cirit, okçuluk gibi millî 
spor dalları uluslararası hâle getirilmelidir. Türk dünyası dostluk ve kardeşlik oyunları düzenlenmeli, 
spor yoluyla Türk dünyası dostluk ve kardeşliği pekiştirilmelidir. Her branşta uluslararası spor 
organizasyonlarının ve olimpiyat oyunlarının ülkemizde düzenlenmesi için gerekli yatırımlar 
yapılmalıdır. Bu kapsamda, İslam İşbirliği Teşkilatının spor alanında bağlı kuruluşu olan İslami 
Dayanışma Spor Federasyonu tarafından organize edilen 2021 yılı İslami Dayanışma Oyunları’nın 
ülkemizin ev sahipliğinde ve Konya’da gerçekleştirilecek olması çok önemli ve memnuniyet vericidir. 
Ev sahipliğimiz yanında Konya’nın 2021 İslam Ülkeleri Spor Başkenti adaylık başvurusunun yapılmış 
olması bizi ayrıca gururlandırmıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin sporcularının katılacağı 
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5’inci İslami Dayanışma Oyunları hazırlıkları tüm hızıyla sürmektedir. Konya’da olimpik yüzme 
havuzu, jimnastik salonu, ülkemizin ilk tesisi olacak veledrom tesisleri inşa edilecek olup olimpik 
yüzme havuzunun temeli ekim ayında atılmıştır. 

Yine çok önemli bir organizasyon olan, Orta Asya’daki geleneksel sporların ve Türk kültürünün 
yaşatılması amacıyla düzenlenen 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları, 2021 yılında Türkiye’nin ev 
sahipliğinde Bursa İznik’te gerçekleşecektir. Bu yıl yapılması planlanmakla birlikte Covid-19 salgını 
nedeniyle 2021 yılında yapılacaktır, 37 geleneksel dalda düzenlenecek oyunlara yaklaşık 82 ülkeden 
2 bin sporcunun katılımı beklenmektedir. Hem İslami Dayanışma Oyunları hem de Dünya Göçebe 
Oyunları’nın ülkemizde yapılacak olmasında büyük katkısı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın 
Gençlik ve Spor Bakanımıza, Bakanlık personelimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. 

Kış sporlarına elverişli merkezlerin yeterli altyapısı oluşturularak uluslararası tanıtımı yapılmalıdır. 

Geçen yıl yapılan Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı’nda alınan tavsiye kararları dikkate alınarak spor 
turizminde Türkiye’nin daha çok pay almasını sağlamak üzere Spor Turizmi Eylem Planı hazırlamış 
olması da çok önemlidir. Spor turizminin uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak üzere bölge 
potansiyelini ve rekabet gücü yüksek spor branşlarını dikkate alan Türkiye Spor Turizmi Stratejisi 
hazırlanarak ülkemizin dünya spor turizmi pazarından aldığı pay artırılmalıdır. 

Sporcunun sağlığına önem verilmeli, sporcu sağlığına yönelik hizmetlerin geliştirilmesinde kritik 
önem arz eden spor hekimliği yaygınlaştırılmalıdır. 

Sporda etik kurallara uyum artırılmalı, şiddet, şike, doping ve benzeri spor etiğiyle bağdaşmayan 
yapılarla mücadele edilmeli, bu yönde caydırıcı düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sporun bir iş kolu ve meslek hâline getirilerek kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla spor 
sektöründe mesleki yeterlilikler ve alt meslek tanımları belirlenmeli, sporun birincil iş kolu rolü 
güçlendirilmelidir. Bakanlığımızın da gündeminde olan antrenörlüğün niteliğinin artırılması, spor 
masörü ve spor kondisyoneri yetiştirme kursları düzenlenmesi çalışmalarını önemli buluyoruz ve 
destekliyoruz. 

Spor alan ve tesislerinin kurulmasında çok amaçlılık ve yöresel özellikler dikkate alınmalı, mevcut 
tesislerin tam kapasiteyle etkin kullanılmaları sağlanılmalıdır. Tesislerin yapımı ve özellikle etkin 
işletimine dair modeller geliştirilmelidir. Kentlerde spor yapılabilecek, kolay ulaşılabilir nitelikte ve 
yeterli alanlar yaygın hâle getirilmelidir. Kamu kurumlarına ait spor tesislerinin atıl kalması önlenmeli, 
üye kayıt sistemi oluşturularak buraların tam zamanlı kullanımı sağlanmalıdır. 

Mahalli idareler ve gönüllü kuruluşların amatör spor faaliyetleri desteklenmeli, özel sektör 
kuruluşlarının spora daha fazla destek olması özendirilmelidir. Erken yaşlardan itibaren spor eğitimi 
verilmeli, örgün eğitimde beden eğitimi ve spor derslerinin niteliği artırılmalı, mahallinde spor 
imkânları geliştirilerek her yaştan vatandaşların sportif faaliyetlere düzenli katılımı teşvik edilmelidir. 

Okul spor faaliyetlerine ülke genelindeki yaygın, örgün eğitim ve öğretim kurumlarının katılımı 
sağlanmalıdır. Okullardaki spor faaliyetlerinde sadece fiziksel gelişimi hedeflemekle kalmayıp 
öğrencilere sosyal, ruhsal, zihinsel ve ahlaki niteliklerin de kazandırılması ve yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 
Çocuklarımız ve gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak erdemli, bedenen ve 
ruhen sağlıklı bir nesil olarak yetişmelerine katkı sağlamak, spor yapma imkânlarını artırarak spora 
yönlendirmek suretiyle çocuklarımızı teknolojik oyun ve eğlencelere bağımlılıktan kurtarmak, sosyal 
ilişkilerini geliştirmek ve sporcu kaynağı oluşturmak amacıyla Türk sporunu geliştirmeye yönelik yeni 
projeler uygulamaya konulmalıdır.
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2019 yılında yaklaşık 800 bin kişi olan sportif yetenek taramasından geçirilen öğrenci/genç sayısının 
Covid-19 salgınının olumsuz etkisiyle 2020 yılında yaklaşık 300 bin kişi olması beklenmektedir. Ülke 
genelinde uygulanacak standart yetenek tarama modeli oluşturulmalı, Türkiye sportif yetenek taraması 
ve spora yönlendirme faaliyetlerine ilişkin yasal bir düzenleme yapılmalıdır.

Çocuklarımızın erken yaşlarda sporla tanışmaları sağlanmalı, yetenek taramasıyla başarılı 
olabileceği branşlara yönlendirilmeli, elit sporcu yetiştirilmesi sağlanmalı ve yaşam boyu aktif spor 
katılımını teşvik edecek branş yönlendirmesi yapılmalıdır. 

Sporcu seçimi ve yönlendirilmesi amacıyla, öncelikle çocuklarımızın bilimsel metotlarla fiziksel 
uygunluk normları ortaya çıkarılarak bedensel özellikleri tanınmalı; ayrıca, spor yapabilecekleri 
alanlarla ilgili düşük maliyetli tip projeler hayata geçirilmelidir. Elit kategorisinde yer alma potansiyeli 
taşıyan sporcuları seçme, yönlendirme ve normlandırma sistemleri geliştirilmelidir. 

Çocuklarımızın, evlerinden kolaylıkla ulaşabileceği alanlara güvenli semt sahaları, minik spor 
tesisleri ve alt yapısı yapılması, bu tesislerin gönüllülerce yapımının teşvik edilmesi, bu amaçla 
kampanyalar düzenlenmesi, böylelikle okul takımlarına ve amatör kulüplerimize sporcu kaynağı 
oluşturulması, profesyonel takımlarımıza ve millî takımımıza sporcu yetiştirilmesi amacıyla “spor 
parkları projesi” uygulamaya konulmalıdır. Beden eğitimi öğretmenlerinin bu spor parklarında 
çalıştırılması suretiyle, kadrosuzluk nedeniyle atanamayan beden eğitimi öğretmenlerine de istihdam 
imkânı sağlanmalıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gençliğin, çağın şartlarına, ekonomik ve sosyal hayata 
hazırlanmasında eğitimden istihdama her alanda fırsat eşitliğinin sağlanması, tüm kurum, kural 
ve uygulamaların fırsat eşitliği anlayışına uygun olarak şekillendirilmesi gençlerimizin en büyük 
beklentisidir. 

Gençlik sorunlarına yaklaşım ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik yönlerden bütünlük arz 
etmelidir.

Ülkemizde, 15-24 yaş grubu itibarıyla genç nüfus, 2019 yıl sonu rakamlarına göre toplam nüfusun 
yaklaşık yüzde 15,6’sını oluşturmaktadır; AB ülkeleri genç nüfus ortalaması ise yüzde 10,7’dir. Genç 
nüfustaki üstünlüğümüz ülkemizin kalkınması açısından bir fırsata dönüştürülmelidir. Gençlerin işsizlik 
oranlarının yüksek olması, iş gücüne katılımının düşüklüğü, eğitimden iş gücü piyasasına geçişte 
yaşadıkları sıkıntılar ve temel becerilerindeki eksiklik sorunları önemini korumaktadır. Gençlerde 
genel işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranları, yetişkinlerdeki işsizlik oranlarının yaklaşık 2 katıdır.

Eğitim-istihdam ilişkileri dinamik bir yapıya kavuşturulmalı, ihtiyaçlara uygun bir insan gücü 
planlaması yapılarak diplomalı işsizlik önlenmeli ve iş bulma tesadüflere bırakılmamalıdır. 

Gençleri okul-sınav-iş bulma döngüsünden çıkartan, fiziksel, sosyal ve bilimsel gelişimleri ile 
yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler özendirilmeli, 
yaygınlaştırılmalı ve erişilebilir hâle getirilmelidir. 

Gençlerin toplumsal hayata aktif katılımlarını ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak, 
öz güven ve toplumsal aidiyet duygularını güçlendirecek hizmetler sunulmalı ve çeşitlendirilmelidir. 
Bu amaçla, politika ve hizmetler geliştirilmeli ve kurumlar arası eş güdüm artırılmalıdır.

Ortaöğretim ve yükseköğretimde okuyan gençlerimize yeterli barınma imkânı sağlanarak 
hiçbir öğrenci açıkta bırakılmamalıdır. Öğrenciler çeşitli yapıların farklı manipülasyonlarına maruz 
bırakılmamalıdır.
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Bugün itibarıyla, millî, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren; 
ailesini, vatanını, milletini seven; topluma karşı sorumluluk duyan güçlü bir gençlik yetiştirilmesi 
hedefiyle faaliyet gösteren gençlik merkezlerinin sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bugün itibarıyla 
Bakanlığa bağlı 350 gençlik merkezinin toplam 2 milyon 388 bin üyesi bulunmaktadır. Gençlik 
merkezlerinin sayısı ihtiyaca göre daha da artırılmalı ve benzer faaliyetler yürüten kuruluşlarla 
ortaklıklar geliştirilmelidir. Gençlik merkezlerinin fiziki alt yapı ve faaliyetler açısından engelli gençler 
için daha erişilebilir hâle getirilmesiyle, faaliyetlerin gençlerin taleplerini ve zamanın gerekliliklerini 
karşılayacak şekilde geliştirilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmelidir. Gençlerin okuma, anlama 
ve düşünme yetileri ile liderlik becerilerinin artırılmasına yönelik faaliyetler yaygınlaştırılmalıdır. 
Gençlerin, sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında aktif rol almaları desteklenmelidir. Türkiye 
Ulusal Gençlik Konseyi’nin aktif hâle getirilmesine yönelik çalışmalar sonuçlandırılmalı, Konsey 
işlevsel bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Hareketlilik programlarının çeşitlendirilmesi, kapsam olarak genişletilmesi ve başta özel politika 
geliştirilmesi gereken gençler için olmak üzere daha erişilebilir hâle getirilmesi, gençlerin sosyal ve 
kültürel gelişimleri, bilgi ve becerilerini artırmaları ve vizyon kazanmalarına katkı sağlayacaktır. 
Gençler gönüllülük faaliyetleri kapsamında bilinçlendirilmeli ve yönlendirilmeli, gençlerin gönüllü 
faaliyetlere daha fazla katılımı teşvik edilmelidir. Gençlere ilişkin toplanan verilerin kalitesi artırılmalı, 
uluslararası karşılaştırmalara imkân tanıyan veri setleri oluşturulmalıdır. Gençlik Merkezinin etki 
analizi ve endeks çalışması yapılmalıdır. Gençlere yönelik saha araştırmaları sürdürülmelidir. 
Gençlerin bilişsel, fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen faktörler ile etkilerinin 
azaltılmasını teminen gençlerin ve ebeveynlerin özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik 
hizmetleri yaygınlaştırılmalı, gençler arasında sağlık, sosyal medya ve hukuk okuryazarlığı artırılmalıdır. 
Gençlerin kişisel, sosyal gelişimleri ile kariyer planlamalarına katkı sağlayacak programlar ile gençlerin 
ruh sağlığını güçlendirmeye yönelik programlar uygulamaya konulmalıdır. Bilgisayar, telefon, tablet ve 
internet kullanımına bağlı riskleri azaltmaya yönelik uygulamalar geliştirilmelidir. 

2021 yılı bütçesinde, Bağımlılıkla Mücadele Programı’na 3 milyon 366 bin lira tahsis 
edilmiştir, bizce yetersiz, artırılmalı. Bağımlılık yapıcı maddelerle etkin mücadele edilmeli, bu 
maddelerin kullanım durumunu tespit etmeye yönelik araştırma ve hizmetlere devam edilmelidir. 
Madde bağımlılığıyla mücadelede etkinlik sağlanması amacıyla koruyucu ve önleyici faaliyetlerin, 
tedavi, sosyal rehabilitasyon ve uyum hizmetleri ile mevcut kurumsal yapıların ve uygulamaların 
geliştirilmesine, ilgili kurumlar arasındaki eş güdüm ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesine yönelik 
çalışmalar sürdürülmelidir. Gençlerin ve gençlik alanındaki profesyonellerin bağımlılıkla mücadele 
konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yönünde çalışmalara devam edilmelidir. Sigara, alkol 
ve her türlü uyuşturucu madde kullanımına, kumar ve benzeri alışkanlıklara, fuhuş, anarşi, teröre karşı 
gençleri korumak ve bilinçlendirmek amacıyla aile müessesesi güçlendirilmeli, gençlerin kendilerini 
ifade edebilecekleri, sosyal ve kültürel ortamların oluşturulmasına önem verilmeli, spor ve sosyal 
faaliyet imkânları daha da geliştirilmelidir.

Ekim 2020 itibarıyla, ülkemizde geçici koruma altında 15-24 yaş arası yaklaşık 760 bin genç 
bulunmaktadır. Söz konusu gençlerin, ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak üzere, 
dil, eğitim, sağlık, istihdam ve uyum gibi alanlarda özel politika ve uygulamaların geliştirilmesi ve 
çeşitlendirilmesi yönünde faaliyetler sürdürülmelidir. Yurt dışında yaşayan Türk gençliği ile Türk 
dünyası gençliğinin de katılacağı gençlik kampları oluşturulmalı, gençlerimizin ülkemizle olan 
bağlarının güçlendirilmesi, sosyal, sportif ve kültürel açıdan gelişmeleri sağlanmalıdır.
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Sayın Bakanım, Bakanlığınız bütçesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum, bereketli olmasını 
diliyorum,

Saygılar sunuyorum.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Kalaycı, çok teşekkür ediyorum.

Ayrıca, zamanı tasarruf kullandığınız için de şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Abdüllatif Şener…

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, Bakanlığın 
değerli bürokratları, değerli basın mensupları; hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Her şeyden önce, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçemizin ülkemize, Bakanlığa hayırlı olmasını 
diliyorum.

Değerli arkadaşlar, gençlik deyince neyi anlıyoruz? Yani, gördüğüm kadarıyla Türkiye’de gençlik 
yaşı, TÜİK’in kullandığı istatistikler de dâhil, genel olarak 15-24 yaş arası olarak alınıyor, Ulusal 
Ajansın eğitim programlarında da benzer bir sınırlama var ama OECD verilerine baktığımızda, orada 
gençliğin 15-29 yaş olarak alındığını görüyoruz hatta Genç İş Adamları Derneği 50 yaş altını gençlik 
sayıyor. Hangisi doğru bilmiyorum!

GÜRSEL EROL (Elâzığ) – 50 yaşın altı doğru!

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – İşine geliyor tabii!

Bu konu her dönemde tartışılmış, her dönemde farklı olarak ifade edilmiş bir konudur. Fakat 
Türkiye’de özellikle işsizlik verilerinde vesaire yaygın olarak kullanılan “genç işsizlik” diye 15-24 yaş 
arasının kabul edilmesini biraz tam gençliği kavrar bir durum olarak görmüyorum. “Gençlik” deyince 
Gençlik ve Spor Bakanlığımız hangi yaş grubunu kavramayı hedefleyerek bu politikalarını belirliyor, 
bunu da öğrenmek istediğimi belirtmek isterim.

Biliyorsunuz, Orta Çağ’da hatta Orta Çağ sonrası Avrupası’nda bile gençlik yaşı 11-16 arasıdır. 
Shakespeare’in Romeo ve Juliet’i vardır biliyorsunuz. Romeo ve Juliet’te, annesi, Romeo ile Juliet 
arasındaki aşktan habersiz, Juliet’e bir başka damat adayı bulur ve şu tavsiyede bulunur, Juliet daha 
13 yaşında: “Bak kızım, vaktin geldi geçiyor –yani evde kalacaksın demek istiyor- senin yaşındayken 
benim kucağımda sen vardın, arkadaşların kucaklarında çocuklarını büyütüyorlar, işte, bak, iyi bir 
damat adayı, kabul et ve evlen.” Ben bunu okuduğum zaman Shakespeare’in fantezisi zannetmiştim, 
daha sonra sosyolojinin klasiklerinden Norbert Elias’ın “Uygarlık Süreci” diye bir kitabı vardı, 
orayı okurken birden dikkatimi çekti; baktım ki iş Shakespeare’de bitmiyormuş, 15-16’ncı yüzyılda 
Avrupa’da kızlarda evlilik yaşı 11-13, erkeklerde 14-16’ymış. Tabii, ortalama ömür de çok kısa o 
dönemde veba salgınlarından, onu da dikkate almak lazım. Adamın biri 35 yaşında ölmüş İngiltere’de, 
adı “ulu ihtiyar”a çıkmış! Yani gençliğin ne olduğu da farklı, ihtiyarlığın ne olduğu da farklı. Onun için, 
günümüzde Türkiye’de “gençlik” deyince ne anlaşılıyor acaba? Herhâlde çok katı bir yaş öngörmüyor 
olabilirsiniz ama almak isterim doğrusu.

Değerli arkadaşlar, gençlik gerçekten bir ülkenin en büyük potansiyeli olmalıdır. Çünkü üretim 
faktörlerinin içerisinde emek vardır, ana üretim faktörüdür. Bir ülke ekonomisine ne kadar çok 
emek ne kadar donanımlı olarak katılırsa o ülkenin ekonomik performansı o kadar fazla olur ama bu 
dinamik emek üretim sürecinin dışında kalırsa yani iş bulamazsa, işsiz kalırsa hem üretimden çekilerek 
ekonomiye performansını kullanamamış olur hem de bu dinamik nüfus üretim sürecine giremediği için 
ülkenin o günü için de bir sorundur, geleceği açısından da bir sorundur. O gün açısından sorundur çünkü 
iş bulamayan, evlilik projelerini gerçekleştiremeyen, bir düzen kuramayan, psikolojik bunalımlara 
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düşmüş bir gençlik kitlesinin olduğu ülke açısından bu, başlı başına bir problem hâline gelir. Gelecek 
açısından da sorundur; bugün daha Sosyal Güvenlik Kurumuna üyeliğini gerçekleştirememiş, yılları 
böylece geçmiş ve sosyal güvenlik kapsamında hiç prim ödeyemeden şöyle veya böyle yaşlanmış 
insanların var olacak olması, geleceğimizi tehdit ediyor olması bütün kamusal dengeleri de sarsacak 
bir hadisedir. Onun için, gençliği sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki politikalarla çözmek 
mümkün değildir. Ülkede Hükûmet olarak, tüm kamu ve sivil kuruluşları olarak hatta iktidar, muhalefet, 
tüm partiler olarak topyekûn bir gençlik vizyonu olması lazım ve ona göre yoluna devam etmesi gerekir. 

Bakın, rakamlara baktığımızda, Türkiye açısından gerçekten çok büyük problemlerin olduğunu 
görüyoruz. OECD verilerine göre, ülkemizde 15-29 yaş grubu nüfusun yüzde 40’ı eğitimde, yüzde 
30’u istihdamda ama eğitimde ve istihdamda olmayanların oranı yüzde 29. Genç nüfusun yüzde 29’u…

CEMAL ÖZTÜRK (Giresun) – Yüzde 28.

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – 28,8. O küsuratı ben 9’a tamamladım. Onun için yüzde 29 
diyorum çünkü 9’a daha yakın 8’e daha yakın değil, hangisine yakınsa onunla tamamlanır. Evet, yüzde 
29 ne eğitimde ne de istihdamda yani bu büyük bir felaket bence ve bu oran OECD ülkelerinde yüzde 
12 yani 2 kattan da daha fazla bir fark. Diğer taraftan, bunu kadınlar açısından değerlendirdiğimizde 
yüzde 40’a çıkıyor yani bu daha büyük bir oran, burada büyük bir sorun var diye düşünüyorum. İşsizlik 
rakamlarına baktığımızda da gençlikle ilgili bu sorunu çok açık ve net görüyoruz. Tabii, Türkiye’deki 
rakamlar 15-29 yaşı değil, 15-24 yaşı kavrıyor TÜİK‘in rakamları. Resmî TÜİK rakamlarına göre, 
gençlerde genel işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranlarının ikisi de yetişkin nüfustaki işsizlik oranının 2 
katı yani gençlerde işsizlik oranının daha yüksek olduğu bir Türkiye’de yaşıyoruz ve bu iş bulamayan 
gençler ne hâldedir yani onu düşünmemiz lazım. Tarım dışı işsizlik, 2019 rakamlarına göre genç 
erkeklerde yüzde 25, kadınlarda ise yüzde 36 yani her ikisi açısında da çok yüksek rakam. Erkeklerdeki 
yüzde 25’i daha düşük diye değerlendiremeyiz çünkü dörtte 1’i, kadınlarda ise yüzde 36’sı üçte 
1’inden fazlası yani Sayın Bakan, burada gerçekten büyük bir problem var. Dediğim gibi bunu siz 
çözemezsiniz yani Gençlik ve Spor Bakanlığı bunu halledemez ama bu halledilmediği sürece Gençlik 
ve Spor Bakanlığının da işi zor demektir. Yani işsiz genci spora, daha verimli alanlara sevk etmek, 
birtakım sosyal organizasyonlar içerisinde aktif hâle getirmek mümkün değil, ekmek alacak parası 
yoksa, arkadaşına çay ısmarlayacak parası yoksa bu Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı faaliyetlerin 
hiçbirinin içine giremez. Bu bakımdan, bunun bir hükûmet politikası olarak ele alınması lazım. Eskiden 
parlamenter demokraside Bakanlar Kurulu her hafta toplanır, komple hükûmetin politikaları görüşülür 
ve tartışılırdı. Şimdi, yeni sistemde, öyle zannediyorum ki Bakanlar Kurulu toplantısı diye bir şey var 
mı? Yani en azından hiç atlanmadan her hafta toplanırdı eskiden. Var mı aynı düzen? Zannetmiyorum.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Yapılıyor.

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – “Evet.” demediniz de onun için tereddüt ettim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Salı günü…

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Yapılıyor yani. Evet, o hâlde sorun yok. 

Bu sorunun sorumlusu sizsiniz o zaman Sayın Bakan çünkü öbür Bakanları da uyarmanız lazım.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Şener, ek süre verdik, tamamlayalım.

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Bunu çözmeden, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın biraz önceki 
konuşmasında yaptığı faaliyetlerin de verimli bir şekilde icra edilmesi mümkün değildir. 

Sporla ilgili konular önemli ama vaktim doldu. Burada da spora siyasetin müdahale etmemesi 
gerektiğini düşünüyorum, spora siyaset müdahale ederse liyakat, başarı değer kazanmaz. Vaktim 
olsaydı Sayın Başbakanla bir anım vardı onu anlatacaktım bir Sivasspor-Başakşehir maçıyla ilgili yani 
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o zaman İstanbul Büyükşehir Belediyespor’du çünkü takımın da adı. Siyaset az da olsa müdahale ettiği 
takdirde spordaki başarıyı bozar, başarıya prim vermemiş olur, yakınlığa prim vermiş olur ve spordaki 
uluslararası karşılaştırmalarda Türkiye’nin derecesi düşer. Onun için, siyasetin de uzaktan seyredip eşit 
davranması ve rekabeti sporcuların kendisine bırakması lazımdır diyorum.

Hepinize saygılar sunuyor, konuşma sırasını aldığım için de Hüseyin Bey’e teşekkür ediyorum. 

Sağ olun. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Teşekkür ederim Sayın Vekilim. 

Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri; 13.30’a kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 12.11
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İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 13.32

BAŞKAN: Cevdet YILMAZ (Bingöl)

BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)

SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)

KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, çok Kıymetli Bakanım, 16’ncı Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Sırada İYİ PARTİ’den Hüseyin Örs Vekilimiz var, grubu adına konuşacak.

Hüseyin Bey, süreniz yirmi dakikadır.

Buyurun lütfen.

HÜSEYİN ÖRS (Trabzon) – Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar; hepiniz hoş geldiniz 
diyorum.

Güzel bir bütçe görüşme günü olur umarım, baştan bunu dileyeyim.

Şimdi, Sayın Bakanım, değerli arkadaşlar; sözlerime 2020 başında yani bu yılın başında, bundan 
on ay önce gerçekleştirdiğiniz ve benim de gerçekten çok takdir ettiğim, beğendiğim bir çalışmanızdan 
söz ederek başlamak istiyorum. Arkadaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2020 Ocak ayında 
Ankara’da bir çalıştay düzenlendi. Bu çalıştay, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’ydı. 
Orada özellikle Türkiye’nin dört bir tarafından kulüp başkanları, yöneticileri ve çeşitli amatör 
branşlara mensup, federasyonlara mensup spor adamları vardı. Hatta benim kendileriyle görüştüğüm 
spor kulüpleri başkanları da oldu. Onlar hep bu toplantının çok verimli olduğunu, ortak masalarda 
-farklı farklı- işte Spor Bakanlığından yetkililerin olduğunu, diğer kulüplerin başkanlarının bir araya 
gelip sorunlarını tartıştıklarını söylediler, çok umutluydular. Ama daha sonra, ocak ayında olan bu 
toplantıdan sonra, on ay sonra bugüne geldiğimiz zaman, yine aynı bu, başlangıçta çok güzel dileklerde 
bulunan kulüp başkanlarıyla görüştüm, spor adamlarıyla görüştüm, o toplantıdaki sorunlarının çok 
çözüme kavuşmadığını ifade ettiler. Ben kendim de 1461 Trabzon Kulübünün Başkanlığını yapan bir 
kardeşinizim, biraz spor camiasının sorunlarına vâkıfım hasbelkader. Şeyi merak ediyorum… Tabii, 
bir pandemi süreci var. Pandemi sürecinde bu gerçeği de yabana atmamak lazım ama pandemi sürecini 
bahane etme kolaycılığına kaçmadan bu toplantıda dile getirilen sorunların çözümüne yönelik neler 
yapıldığını gerçekten merak ediyorum. 

Bir de Sayın Bakanım, o toplantı sonrası, zannedersem 17 Ocak 2020 yani toplantıdan sonraki 
günlerde bir açıklamanız var. O da çok güzel bir açıklamaydı. “Spor Kulüpleri ve Federasyonları 
Yasası’nı bir an önce getireceğiz.” demiştiniz. Bu, sadece bu yılın veya birkaç yılın değil, Türkiye’de 
spor kulüplerinin beklediği on yıllık bir beklentiydi ama on ay geçti üzerinden, onunla ilgili de bir 
faaliyet göremedik, bilmiyorum, bir taslak hazırlanmıştı. Türkiye’de futbol kulüplerinin durumu 
ortada, birçoğu borç batağında, sıkıntılar var. Bundan dolayı takımlarımızın aldığı yasaklamalar var, 
kulüplerimiz her geçen gün bir ekonomik batağın içine giriyor, tekelleşmiş bazı kulüp yönetimleri 
kontrolsüz harcamalar yapmaya devam ediyor, bir denetim mekanizması yok gibi. Bu yasanın akıbeti 
nedir, ne zaman çıkarmayı düşünüyorsunuz? Bu noktada, bizim de muhalefet olarak görüşümüzü 
alırsanız, Türk futbolu için, federasyonlar için hayırlı olacağını düşündüğüm bu yasanın çıkarılmasında 
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biz de katkıda bulunalım. Lütfen, bizim de bu konuda fikirlerimiz alınırsa memnun oluruz. El birliğiyle 
bu yasayı bir an önce çıkaralım diyoruz, beklemeyelim diyoruz. Bunu da sizler buradayken ifade etmek 
istedim. 

Değerli arkadaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini konuşuyoruz. Bu kapsamda birkaç 
başlık altında, özellikle amatör spor kulüplerimizin sporcularının, başkanlarının, yöneticilerinin, 
futbolcularının yaşamış olduğu mağduriyetleri de dile getirmek istiyorum. Biliyorsunuz, bu yıl yeni 
sezonda profesyonel ligler işte önce seyircisiz, sonra kontrollü olarak başlatıldı, sonrasında localar 
açılarak müsabakalara kısmi olarak seyircilerin alınması sağlandı ama özellikle futbol, işte basketbol, 
salon sporları da böyle seyircisiz, taraftarsız çok keyifli değil. İnşallah, bu corona belasından bir an 
önce kurtulunur da taraftarların olduğu bir şekilde müsabakalara devam ederiz. Ancak burada amatör 
ligler ve BAL liginin durumu henüz netleşmedi Sayın Bakanım, burada bir gelişme yok. Zannedersem, 
önce “3 Aralık 2020 tarihinde ligler başlayacak.” denmişti, amatör ligler ve BAL ligi için böyle bir tarih 
verilmişti, daha sonra bunlara 2021 Ocak ayı sonunda, işte o günkü pandemi şartları göz önüne alınarak, 
yetkililer ve kurumlarla görüşülerek müsabakaların başlatılması konusunda bir duyuru yapılmıştı. 
Şimdi, mart ayından bu yana doğru geldiğimiz zaman, özellikle bu son günlerde salgının artma hızı var, 
bunu da dikkate alırsak, BAL ligi ve amatör ligleri ne zaman başlayacak, nasıl başlayacak? Bu noktada 
şöyle düşünüyorum: Sadece sizlerin yani Gençlik ve Spor Bakanlığımızın değil ve aynı zamanda Sağlık 
Bakanlığını, işte Bilim Kurulunu ve İçişleri Bakanlığının ortak kararıyla bu liglerin başlamasına karar 
verilebilir diye düşünüyorum. Bu noktada diğer bakanlıklarla bir çalışmanız var mı? Amatör liglerin ve 
BAL liginin başlamasıyla ilgili bir yol haritanız var mı? Bunu niçin soruyorum? Ben futbolun beşiği 
olan bir şehrin milletvekiliyim, Trabzon Milletvekiliyim. Trabzon’a her gittiğim zaman, bana “Amatör 
küme ne zaman başlayacak? BAL ligi ne zaman başlayacak?” diye soruluyor. Bu noktada en azından 
yakın bir zamanda kamuoyuna bir bilgi verilirse iyi olur diye düşünüyorum. 

Bu noktada bir şeyi daha hatırlatmak isterim. Eğer bu amatör ligler başlayacaksa, BAL ligi 
başlayacaksa, arkadaşlar, bu pandemi sürecinde spor müsabakaları öncesi Covid testlerinin yapılması 
gerekiyor. Sayın Bakanım, bu Covid testlerinin de bir maliyeti var, özellikle amatör kulüplerimiz 
üzerinde bu maliyet, hatta BAL liginde bile bu maliyetin çok fazla olduğunu biliyoruz. Bu noktada 
Sağlık Bakanlığıyla bir iş birliği yapılabilir mi veya yapıyor musunuz? Bu konuda şu anda, başlamadan 
önce, bu amatör kümedeki takımlarımızın “Bu maliyetin altından nasıl kalkarız?” korkusu var. Bunu 
sadece BAL ligi ve amatör lig için de düşünmeyelim, 2. Lig’de bazı kulüpler, hatta 3. Lig’deki 
kulüplerin birçoğunda bu Covid maliyetleri epeyce bir yekûn teşkil ediyor. Şöyle düşünelim: İç sahada 
daha fazla sayıda insana test yaptırmak zorundalar çünkü sporcular, işte malzemecisi, stat görevlileri; 
dış sahaya gittiği zaman belki bu biraz daha düşüyor. Ben 3. Lig’de mücadele eden bir iki kulüp 
başkanıyla görüştüm, sadece bir maç için -iç saha-dış saha, deplasman ortalamasını alsak- bu Covid 
masrafının, giderinin 10 bin lira civarında olduğunu söylediler. E, şunu da biliyoruz: Bu pandemi 
sürecinde liglerimizde hafta içinde de müsabakalar oluyor yani bir ay içerisinde bir kulübün 7-8 tane 
maçı oluyor. Şöyle ortalama aldığınız zaman sadece Covid testi masrafı, gideri 80 bin lira civarında. 
Bu noktalarda Sağlık Bakanlığıyla iş birliği yapılarak bu kulüplerimize bir kolaylık sağlanabilir mi? 
2’nci Lig’deki ve 3’üncü Lig’deki bazı kulüplerin böyle bir talebi var. Yani, Süper Lig’i ve 1’inci Lig’i 
burada söylemek istemiyorum ama hem amatörün hem BAL liginin hem de 3’üncü ve 2’nci Lig’deki 
takımların Covid testi maliyetlerinden dolayı sıkıntıları var, bunu ifade edeyim.

Bir de amatörde futbolcularımızın, sporcularımızın sağlık sorunları var. Bu arada, amatörde bir 
sağlık garantisi, güvenliği olmayan futbolcularımızla ilgili bir uygulamanız var, bu güzel bir uygulama 
çünkü Bakanlığınız ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan bir protokolle bunların sağlık hizmetleri 
karşılanıyor, bu güzel bir çalışma. Orada unutulan bir şey var galiba; antrenörlerin, hocaların böyle 
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bir hakkı yok; bilmiyorum, eğer yanlışsam düzeltsin arkadaşlar. Sizin Sağlık Bakanlığıyla yapmış 
olduğunuz protokolde, futbolcuların bu sağlık hizmetinden faydalandığını ama antrenörlerin, hocaların 
faydalanmadığını biliyorum yani oyuncusu faydalanıyor hocası faydalanmıyor. Amatör liglerde hocalık 
yapan bu arkadaşlarımızın, en azından sözleşmelerinin devam ettiği sürece, futbolcuların faydalandığı 
bu sağlık hizmetlerinden faydalanmasının iyi olacağını düşünüyorum, böyle bir çalışma olursa 
sevinirim. 

Bu noktada bir de şeyi arz edeyim Sayın Bakanım, birkaç yıl evveline kadar amatör kulüplerimize 
malzeme yardımı yapıldığını biliyorum ama son birkaç yıldır bu malzeme yardımlarının yapılmadığı 
söyleniyor. E, takdir edersiniz amatör takımların, işte bir futbol takımını ele alırsak, sezon öncesi 
hazırlığında bunun eşofmanı, konçu, dizliği, forması, ter idmanı atleti –artık amatör takımların da 
bunun belli yaş gruplarına göre takımları- var, bunlar maalesef bu amatör takımlarımız için çok büyük 
bir meblağ tutuyor. Daha önce yapılan yardım var ama bu yardımın kesildiğini söylediler, eğer devam 
ederse iyi olur çünkü amatör takımlarımızı yaşatmak zor. Eskiden bizde şöyle oluyordu genellikle, 
Trabzon’dan örnek vereyim: İşte bir kulüp var, amatör takım, daha önce babası onun başkanlığını 
yapmış, dedesi kurucusu olmuş, öyle bazı aileler sahipleniyor ama bunu her yerde bulmak mümkün 
değil. Bu amatör takımlarımızın en azından malzeme sıkıntısını giderme noktasında çalışmalar olursa 
iyi olur düşüncesindeyim. 

Bu noktada bir şeyi daha arz etmek isterim; belediyelerin bütçelerinden spora ayrılan bir pay var. 
Bildiğim kadarıyla bu pay büyükşehir belediyelerinde yüzde 7, il belediyelerinde yüzde 12 oranındaydı. 
Yalnız uygulamada şöyle bir şey görüyoruz: Bunu belediyeler genellikle kendi bünyelerinde, çeşitli 
branşlarda kulüpler oluşturarak onlara kullanıyorlar. Burada nasıl bir iş birliği yapılacak, nasıl bir 
düzenleme yapılacak, bunu siz daha iyi takdir edersiniz. Bürokratlarımızla bir iş birliği yapılsa, kanunda 
belirtilen miktarın belli bir kısmının, belediyelerin etki alanındaki amatör kulüplere verilmesi sağlansa 
iyi olur; bu şekilde bu amatör takımlarımızın ekonomik sıkıntıları da belki bir nebze giderilmiş olur. 

Sayın Bakanım, değerli arkadaşlar, değerli milletvekili arkadaşlarım; amatör müsabakalarda, 
amatör liglerde sağlıkla ilgili birtakım sorunlar var, onları arz etmek istiyorum. Tabii bu amatör 
liglerdeki müsabakalar çok yoğun oluyor. Buralarda yaşanacak olan -Allah göstermesin- herhangi bir 
çarpışmaya, herhangi bir ayak kırılmasına, özellikle dil kaçması dediğimiz hadiseye -ki çok yaşanıyor, 
benim kendi şehrimde de yaşandı- anında müdahale edilmesi lazım. Bu noktada şöyle şikâyetler var 
Sayın Bakanım: Orada hazır bulunan sağlık personelinin yetersiz olduğu, çok kısa süreli birtakım 
kurslarla belgelendirilip orada olduğu yönünde bir şikâyet var.

Ayrıca oradaki sağlık malzemesi ekipmanında da yetersizlik var. Buradaki sahalarda görev yapan 
sağlıkçılarımıza malzeme tedariki sağlanmalı, serum aparatı, tedavi sedyesi veya kalp için şok aleti 
bunlara destek olarak verilse iyi olur diye düşünüyorum. Tabii, gönül ister ki her amatör müsabakada bir 
ambulans hazır bulunduralım ama ben bu konuyla ilgili zatıalinize bir soru önergesi vermiştim. Birçok 
bakanlıktan cevap alamadık ama sizden cevabımızı da almıştık, onu da burada ifade edeyim. Tabii, 
bunun birtakım zorlukları var, onu da anlayışla karşılıyorum ama en azından bu hizmeti veremiyorsak 
orada hazır bulundurduğumuz sağlık personelinin kalifiye, işini bilen ve sağlık ekipmanının da tam 
teçhizat olmasını sağlayabiliriz diye düşünüyorum. 

Şimdi değerli milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünde de iktidarın yani AK PARTİ iktidarının 
spora, kulüplere bakış açısıyla ilgili bazı tespitlerimi ifade etmek istiyorum: Değerli arkadaşlar, bugün 
gördüğümüz şu: Maalesef Türkiye’yi idare edenler, sporu siyasi iktidarın mevzi kuvvetlendirme 
mecrası olarak görmektedir. Ben olayı böyle tahlil ediyorum. Şimdi iktidarın her şey üzerinde hâkimiyet 



13 . 11 . 2020 T: 16 O: 2

35 

kurma arzusu ve isteği ne yazık ki sporda da kendini gösteriyor ve göstermeye devam ediyor. Özellikle 
futbolda bunu yaşadık ve maalesef de yaşamaya devam ediyoruz. Ben bu her şeye hâkimiyeti iki 
şekilde değerlendiriyorum.

Birincisi, doğrudan hâkimiyet; ikincisi, dolaylı hâkimiyet. İsterseniz bu iki kavramı biraz açayım. 
Bugün baktığımızda Türkiye Futbol Federasyonunu, Başkanını, yöneticilerini, kurullarını âdeta bürokrat 
atar gibi belirleyen bir iktidar mekanizması var. Hatta o kurulların yedeklerinde kimlerin olacağına, 
onların sırasına bile siyasetin karıştığını biliyoruz. İşte, bu, bana göre bir doğrudan hâkimiyettir. 
Anadolu’da binlerce taraftarı olan şehir takımları var, bunlar alt liglerde mücadele ediyorlar, orada 
oynuyorlar. Anadolu’daki binlerce taraftarı olan birçok şehir takımı alt liglerde oynarken, yakınlarınızı 
kamu kaynaklarını kullandırarak Süper Lig’de kulüp sahibi yaparsanız ve ona da “Benim kulübüm.” 
derseniz kulüp üzerinde de doğrudan hâkimiyet kurmuşsunuz demektir. Çünkü her şeyiyle sizin olan 
bir kulüp ve bu kulübün yer aldığı yarışmayı yani ligleri idare eden, düzenleyen, kurallarını koyan ama 
sizin atadığınız bir federasyonunuz varsa bunun adı da doğrusu “yıldızlı doğrudan hâkimiyettir” diye 
düşünüyorum.

Bunun yanında bir de dolaylı yoldan hâkimiyet konusu var. Onu da şöyle izah edebilirim: Siyasi 
iktidar kulüpler üzerinden dolaylı bir hâkimiyet kurmak istiyor. Peki, “Bu nasıl olur?” diye sorarsanız 
bu, kulüpler borçlandırılarak gerçekleştiriliyor. Kulüpler borçlandırılıyor, borçlandırılınca da gideceği 
yer yine siyasi mekanizma, oraya gitmek zorunda. Bu karşılıklı bir döngü yani iktidar sahipleri de 
bundan çok memnun; bazı kulüpler de bundan çok memnun gibi geliyor çünkü borç alan emir alır, 
borç alan biat eder, borç alan dik duramaz, doğru konuşamaz; paranın geldiği yere, yöne yakın durur 
maalesef ülkemizde Türk futbolunda bugün de bunu çok sıkça görüyoruz ve yaşıyoruz. Birçok konuda 
olduğu gibi özellikle bu futbolda da artık gerçeklerle yüzleşmeliyiz diyorum.

Değerli arkadaşlar, ben bugünkü konuşmamı genellikle futbol ve kulüplerle ilgili şekillendirdim. 
Diğer konularda benden sonra konuşacak partimize mensup arkadaşlarımız fikirlerini beyan edecekler. 
Bu noktada 2. Lig ve 3. Lig kulüplerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntıları da bir nebze olsun dile 
getirmek isterim: Bildiğimiz gibi bu kulüplerimizin İddaa’dan bir gelirleri var yani İddaa’ya girdikleri 
hafta aldıkları para gerçekten bu kulüplerimiz için çok önemli. Ben de kulüp başkanı olduğum 2009-
2010 yıllarında hep bu hafta İddaa’da var mıyız, yok muyuz, önce ona bakardım, sonra İddaa’ya 
girmişsek de “Para ne zaman gelecek?” diye sorardım. Benim dönemimde galibiyete ve beraberliğe 
para veriliyordu, şimdi güzel bir uygulama oldu yani mağlup olan takıma da para veriliyor. Dış sahada 
galip olan takım 65 bin lira, iç sahada galip olan 55 bin lira, beraberlik hâlinde 45 bin lira ve mağlup 
takıma da 35 bin lira para veriliyor. Sayın Bakanım, bu para böyle kulüpler için çok önemli. Bu 
uygulama… Sordum arkadaşlara, yedi yıldır bu ödemelerde yani İddaa’dan gelen gelirlerde bir artış 
olmadığını söylediler yani yedi yıldır fiks bu rakamlar. Hatta bir kulüp başkanıyla konuştum bana 
aynen şöyle dedi: “2012’de, 2013’te mağlup olduğumuzda -en basitinden alalım, en azından alalım- 
35 bin lira para alıyordum. Bununla 30-40 adamın maaşını, asgari ücretini ödeyebiliyordum.” -yani 
o günkü asgari ücret üzerinden- Bugün 2020, aradan yedi sekiz yıl geçmiş, mağlubiyet sonrası 35 
bin lira aldığım zaman ancak, bununla beraber o gün 39-40 kişini parasını öderken bugün 11 kişinin 
-yani çalışanı kastediyor- aylığını ödeyebiliyorum.” Yani şunu vurgulamak istedi: Yedi sekiz yıldır aynı 
miktarda olan İddaa gelirlerinin bugünün şartlarına göre artırılmasını talep ediyorlar. Bunu da burada 
ifade etmek istedim.

Ayrıca, sezon başında Türkiye Futbol Federasyonundan bu kulüplerimize gelen bir para var. 
İşte, bu nedir? Seyahat, sponsorluk, isim hakkından dolayı bir gelirleri var. Futbol Federasyonu bunu 
önceleri, sezon başında belli bir miktar gönderiyordu, sonrasında işte, bir iki parça hâlinde gönderiyordu 
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ama burada bugün kulüplerin sıkıntılarının olduğunu, bu paranın Türkiye Futbol Federasyonundan 
gelmediğini söylediler. Ben de “Bunun nedeni nedir?” diye sorduğumda, orada da BeIN Sports’la 
TFF’nin arasında yaşanan anlaşmazlığı gösterdiler. Şu anda yargıya taşındığını da biliyorum ama hem 
Sayın Cumhurbaşkanımız hem Hükûmet yetkilileri bu noktalarda bir inisiyatif alsınlar -düzelteyim- 
alsalar iyi olur. Nihayetinde, Katarlı bir yayın kuruluşu bu kuruluş.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Vekilim, normal süreniz dolmuştur.

Tamamlamanız için iki dakika ek süre veriyorum.

Buyurun.

HÜSEYİN ÖRS (Trabzon) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Bir Katarlı yayın kuruluşu BeIN Sports’la kulüpler arasındaki ve Futbol Federasyonu arasındaki 
anlaşmazlık biterse en azından TFF’nin de eli rahatlar, TFF’nin eli rahatlarsa kulüplerimizin eli rahatlar 
diye söylüyorum. 

Konuşmamı uzattığımın farkındayım ama konuşulacak daha çok konular var. Son bir şey söyleyeyim, 
onu da kendi seçim bölgemden söyleyeyim: Trabzon’umuzun Akçaabat ilçesinde cumhuriyetle yaşıt 
bir kulübümüz var: Akçaabat Sebatspor. 1923 yılında kurulmuş bir kulübümüz. Akçaabat bir futbol 
şehri, spor şehri. Oradan çok kıymetli sporcu, futbolcu arkadaşlarımız, ağabeylerimiz, büyüklerimiz 
yetişti. Fakat Akçaabat’ta bir stadyumumuz vardı, bu stadyumumuz millet parkı yapılmasından dolayı 
yıkıldı. Bizim Akçaabat ilçemiz Türkiye’de 4 tane ilden nüfus olarak fazla olan bir ilçemiz, Akçaabat 
ilçe ama Türkiye’de 4 ilden fazla nüfus yoğunluğu olan bir ilçemiz. Akçaabat’ımız stadını istiyor, 
Akçaabatlı stadını istiyor. Bu stadyum sadece Akçaabat için değil, onun hemen yanındaki ilçelerimiz 
için de çok önemlidir. Bu noktada bir çalışmanız var mı? Ne düşünüyorsunuz? Bir planlamanız var mı? 
Bu Akçaabatlının ve Trabzon’daki futbolseverlerin, futbol düşkünlerinin… Çünkü futbol bizim hayat 
tarzımız Trabzon’da. Biz nişan, düğün tarihlerimizi ona göre ayarlarız, sorarız: Pazar günü nişan… 
Pazar günü nişan da oğlum, iç sahada mıyız, dış sahada mıyız? Yani öyle bir şehirde yaşıyoruz biz, 
onun için bu hassasiyetlerimizi dikkate alırsanız çok memnun oluruz diyorum. 

Tekrar bu bütçemizin memleketimize, ülkemize, spor camiamıza, futbolumuza, diğer branşlarımıza 
hayırlı olmasını diliyorum.

Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyorum Sayın Örs.

Şimdi de gruplar adına son konuşmacımız AK PARTİ Grubundan Sayın Nilgün Ök.

Sayın Ök, süreniz yirmi dakikadır.

Buyurun lütfen.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Bakanım, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun değerli üyeleri, milletvekillerimiz, çok değerli 
bürokratlarımız; ben de sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Bakanlığımızın gerçekten çok önemli bir Bakanlık olduğunu düşünüyorum. Gerçekten, biz 
gençlerimizin hamurunu çocukluktan itibaren öyle güzel yoğurmalıyız ki onlar bizim geleceğimizi tesis 
edebilsinler. Şimdi, bu sabah yaptığınız sunumunuza genel olarak baktığımızda, aslında Bakanlığınız 
döneminde, hükûmetlerimizin döneminde gençlerle ilgili olarak birçok konuya ve projeye el attığımızı 
görmek beni gerçekten gururlandırdı. Bu anlamda Sayın Bakanımıza ve Bakanlık yetkililerimize 
teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 
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Bakanlığımızın aslında -söylenenin aksine- sadece spor faaliyetleriyle ilgilenmediğini, aynı 
zamanda gençliğimizi yarınlar için daha donanımlı hâle getirmek amacıyla sanatsal, kültürel ve 
bilimsel etkinlikleri de düzenlemekte olduğunu anlattığınız projelerden gördük. Aynı zamanda karar 
alma mercilerinde daha fazla yer almaları için, katılımcılık süreçlerine katılmaları için birçok eğitim ve 
projenin hayata geçirildiğini gördük. Mesela, Spor ile Sosyal Uyumu Güçlendirme Projesi’yle de geçici 
ve uluslararası koruma altındaki gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkıda bulunduğunu gördük. 10 
Bin Pota, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Avrupa Gençleri Birlikte, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya 
gibi birçok projeyi gördük. Ben bunların da aslında tam da bizim gençlerimizi yetiştirme noktasında 
çok önemli değerler olduğunu düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. 

Gençlik, fizyolojik bir kavramdan öte, toplumsal ve ruhsal bir kavram; bir anlamda, fiziksel ve 
ruhsal açıdan olgunlaşma ve yaşama hazırlanma dönemidir aynı zamanda. Her toplum kendi geleceğini 
garanti altına alacak, kendi değerlerini yükseltip geliştirecek fertler yetiştirmeyi hedef edinir ve 
toplumun geleceği, o toplumun genç nüfusunun ellerinde şekillenir. Başta Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere partimizin de gençlere verdiği önemi biz hep birlikte de 
görüyoruz ve biliyoruz. Son on sekiz yıldır millî hassasiyetleri olan ve nitelikli genç nesiller yetiştirmek 
için yoğun bir çaba sarf ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Geldiğimiz noktada siyasete yön verebilecek 
çalışmalar yürüten, milletimiz için sorumluluk üstlenen ve inisiyatif alan gençlerimizin, milletvekili 
olduğu, kamuda ve parti yönetiminde daha önemli görevlerde yer aldığını da görebiliyoruz. 16 Nisanda 
yapılan halk oylamasında bugün kabul gören ve seçilme yaşını 18’e indiren değişiklik gençlerimize 
verdiğimiz önemin ve onların fikirlerine ne kadar çok önem verdiğimizin, onlara güven duyduğumuzun 
da bir göstergesidir. İnşallah önümüzdeki dönemde de gerek özel sektörde gerek kamuda, bilhassa devlet 
yönetiminde gençlerin önemli görevler almasının önünü açacak düzenlemelerin hataya geçirilmesi için 
bizlerin de üzerine düşen görevleri yerine getireceğimize inanıyorum. 

Tabii, spor, toplumun üzerinde sadece fiziksel değil, ekonomik ve sosyal etkileri olan vazgeçilmez 
bir unsur. Bu bağlamda, biliyorsunuz, 2071 hedeflerimiz var, gelecek nesillere ekonomik ve siyasi yönden 
bağımsız ve bölgesinde lider bir Türkiye bırakmak için gençlerimizin bugünden iyi eğitilmesi, bedenen 
ve ruhen güçlü bireyler olarak yetiştirilmesi de çok önem arz ediyor ve bu da sporla mümkündür. Bir 
dönem sadece büyük illerde olan ve Anadolu’da gençlerimizin imkân bulamadığı spor salonları artık her 
ilimizde ve hatta her ilçemizde var. Göreve geldiğimizden bugüne kadar futbol, atletizm sahalarından 
tenis kortu, güreş sahası, karate salonu, jimnastik salonu, masa tenisi salonları dâhil olmak üzere 3.774 
tane tesis gençlerimizin hizmetine sunulmuş durumda. 2002 yılında baktığımda, sadece 578 adet olan 
sentetik futbol sahası bugün 1.365 adede ulaştı. Yine, 2002 yılında 12 olan atletizm pisti sayımız bugün 
56. Yarı olimpik ve olimpik havuz sayımız da 46’dan 174’e yükselmiş durumda. 372 olan spor salonu 
sayımız bugün 904. Ayrıca, göreve geldiğimizde mahalle tipi futbol, voleybol ve basketbol sahamız hiç 
bulunmazken bugün 2.507 tane sahamız vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuş durumda. Hepimizin 
bildiği üzere, stadyumlarımız artık uluslararası alanda da takdir görüyor, çok büyük organizasyonlara 
ev sahipliği yapabiliyoruz. 2002 yılına kadar yapılmış olan 277 adet stadyumun büyük bir çoğunluğu 
bugünkü stadyum tanımlamasına tam bir karşılık verecek nitelikte değildi ve küçüktü. Bunların bir 
kısmı yıkılıp yeniden yapıldı. Bugün üst düzey standartlarda 314 adet stadyumumuz var. Sadece 2020 
yılında ise 312.641 kişi kapasiteli 17 adet stadyum da tamamlanarak hizmete alınacaktır. 

Spor alanındaki yatırımlarımızın meyvelerini ise gururla topladığımızı görüyoruz. 2018-2020 
yılları arasında 1 milyon 306 bin 562 gencimizi sportif yetenek tarama faaliyetlerinde değerlendirmeye 
almışız ve bunların çoğunu da spora yönlendirmiş durumdayız. Yani Bakanlığımız aslında bir şekilde 
yetenek avcısı konumunda. Bu anlamda da çok teşekkür ediyorum. Mevcut durumda ise 9 milyona yakın 
lisanslı sporcumuz var. 4 milyona ulaşmış faal sporcumuz var. Bu, 2002 yılında 200 bin civarındaydı. 
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Yine, 2002 yılında engelli sporcu sayımız 2.763’ken bugün -çok önemli olduğunu düşünüyorum 
bu rakamın- 40.720 engelli sporcumuz var ve onların da birçok uluslararası sportif yarışmalarda 
başarılarına da tanıklık oluyoruz. Gerçekten bu çok gurur verici bir tablo Sayın Bakanım.

Yine, sporcu yetiştirmede önemli bir rol üstlenen antrenörlerimiz de 2002’de 18 bin civarındayken 
bugün 254 bini aşmış vaziyettedir. 

Sporcularımızın madalyalarına baktığımızda, 2002-2017 yılları arasındaki olimpiyatlarda ve 
uluslararası organizasyonlarda bugün 14.960 altın madalya, 14.226 gümüş madalya, 17.441 bronz 
madalya ülkemize kazandırılmış durumda. Aynı zamanda, bu, toplamda 46.667 madalya oluyor. Sadece 
2019 yılında ise sporcularımız 6.800 -çok önemli olduğunu düşünüyorum- madalya kazandırmış. Ben 
tekrar onlara çok teşekkür ediyorum. 

Son on altı yılda 1.195 uluslararası spor organizasyonuna da ev sahipliği yapmış bulunmaktayız. 
Mesela, 13’üncü Avrupa Olimpik Kış Festivali, 23’üncü Deaflympics İşitme Engelliler Olimpiyatları, 
Basketbol Avrupa ve Dünya Şampiyonası gibi çoğu da dünya çapında organizasyonlar. Bunun da 
Türkiye’nin tanıtımı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. 

Tabii, bir diğer önemli konu da öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları için gereken yurtlar. 2002 
yılından bugüne yurt yatak kapasitemizi 182 binden bugün 700 bine çıkarmış durumdayız. Yine 2020 
yılı sonuna kadar 12 tane, 2021’de 50 tane, 2022 yılında da 2 tane daha yurt tamamlanmak üzere 
toplamda 64 adet öğrenci yurdumuzun da hizmete açılması planlanıyor. Tabii, bunlar kolay değil, 
sadece bunların bütçesi 5 milyar TL tutarında. Tabii ki sayısı daha fazla olsun istiyoruz ama bu da 
zaman içerisinde gerçekleştirilecek. 

Yine, gençlerimize verilen aylık 11 lira olan beslenme yardımı bugün 480 liraya yükseltilmiş 
durumda. Sadece 2020 yılında verdiğimiz beslenme yardımı 2 milyar lirayı bulmuş durumda. 

Burslarda da farklı bir noktaya geldik, 2002 yılında 450 bin öğrencimize kredi verilirken bu 
rakam yaklaşık 4 kat katlayarak bugün 401 bini burs olmak üzere 1 milyon 200 bin 152’si kredi olmak 
üzere 1 milyon 601 bin 152 öğrencimize burs ve kredi vermiş durumdayız. Bu, 2002 yılında mesela 
burs verilen öğrencilerimize baktığımızda yüzde 2 oranlarındaydı. Bugün sadece bursa baktığımızda, 
bugünkü gelinen rakam yüzde 11’lerde. Şöyle baktığımızda aslında bu da bir gelişme olarak görülüyor. 
Tabii yüzde 11’de kalsın demiyorum ama Bakanlığımızın bu noktada da gerekli imkânları sağlandığını 
düşünüyorum. 

Tabii burs rakamlarını da yine Bakanımız sabahleyin söylemişti. İşte, lisans öğrencilerine bin 
liraya kadar; lisans üstü, doktora öğrencilerine bin 500 yüz lira olarak söylemiştik. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gençlerimizin toplumsal hayata aktif katılımlarını sağlamak, 
özgüven ve toplumsal aidiyet duygularını güçlendirmek, gençlerimiz arasında sosyal sorumluluk, 
gönüllülük bilinci ve gönüllülük kültürünü geliştirmek için de gençlik merkezleri ve gençlik kampları 
gibi birçok hizmeti de faaliyete almış durumda Bakanlığımız. Yarınlara umutla bakan, vatan ve millet 
sevgisini her şeyin üzerinde tutan, gençlerimiz için kişisel gelişim kursları, sportif kurslar, kültürel 
geziler, sosyal sorumluluk projeleri planlanıyor. Gençlerimizin bilgi ve becerilerini artırırken aynı 
zamanda burada vizyon kazanmaları da sağlanmış oluyor. Şimdi, rakamlara da baktığımızda 2002 
yılında sadece 9 olan gençlik merkezi sayımızı bugün 350’ye ulaştırmış durumdayız. 81 ilimizde 
bulunan 350 gençlik merkezimiz ve 129 genç ofisimizde kültür ve sanattan spora, kişisel gelişimden 
kodlamaya, yabancı dilden girişimciliğe kadar hemen hemen her alanda hizmet alıyorlar. Sadece 
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gençlik merkezlerinden faydalanan üye sayısı 5.120’den -çok ciddi bir artış bence, güzel- 2 milyon 388 
bin 731’e yükselmiş durumda. Spordan sanata, bilimden siyasete biz, gençlerimizin yanında olmaya 
devam edeceğiz. 

Ülkemiz özellikle son on sekiz yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın da vizyonuyla, öncülüğüyle, 
güçlü liderliğiyle her alanda iddiasını yukarıya taşıdı ve spor ve spor turizmi de bunlardan biri. 
Türkiye organizasyonlar tarafından artık talep edilebilen bir ülke, aranan bir ülke durumuna da gelmiş 
durumdadır, bundan da bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bilindiği üzere ülkemiz 9 yıl 
aradan sonra Formula 1’e yine ev sahipliği yapacak, 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Ülkemizi 
ve İstanbul’umuzu tanıtma adına da önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum.

Bugün, sabahleyin konuşmacılarımız da dile getirdi gençlerimiz ve uyuşturucuyla ilgili olarak. 
Uyuşturucu bizim gençlerimiz için çok büyük bir tehlike ama -ben bugün İçişleri Bakanlığından bu 
konuşmalar üzerine aldığım verileri söylüyorum- ciddi de bir mücadele içerisindeyiz. Sadece Gençlik 
ve Spor Bakanlığımız bununla mücadele etmiyor, özellikle İçişleri Bakanlığımız bu konuda çok ciddi 
mücadeleler veriyor. Bakınız, 2017’de dünyada ele geçirilen eroinin yüzde 17’si Türkiye tarafından 
yakalanmış durumda. Yine Bakanlıktan aldığım verilerden bahsetmek istiyorum. Türkiye’de son 25 
yılda düzenlenen 414 narkoterör operasyonunda 62 ton 610 gram esrar, 5 ton 413 kilogram eroin, 88 
milyarı aşkın da Hint Keneviri ele geçiriliyor. Altını tekrar çiziyorum: Nereden elde edilmiş? Narkoterör 
operasyonlarından. Yine Bakanlık verilerine göre PKK’nın uyuşturucudan yıllık ortalama kazancı 2 
milyar ile 3 milyar dolar arasında. Dolayısıyla, Zeytin Dalı Operasyonu’nda gördük -orada bilmiyorum, 
sabahleyin konuşan HDP’li vekilimiz gördü mü bilmiyorum- orada Zeytin Dalı Harekâtı’nda, Afrin’de 
ortaya çıkarılan kilometrelerce uzunluğundaki beton tüneller, aynı zamanda uyuşturucunun Türkiye’ye 
transferinde kullanıldığının da en önemli kanıtı olmuş durumda. Şimdi ben burada bir akıl tutulması 
yaşıyorum. Nasıl oluyor? Böyle, işte, “Gençler bu kadar uyuşturucu bağımlısı oldu.” vesaire, örnekler 
verdi. İyi de sizin de zaman zaman bir arada, aynı fotoğrafta gördüğümüz bir örgüt bunu destekliyor. 
Örgütün en büyük gelir kaynağı bu uyuşturucu ve kaçak sigara, biraz da onlara bir şey söylemeniz 
gerektiğini düşünüyorum ama mücadelemiz devam edecektir. Kesinlikle gençlerin uyuşturucunun, 
terörün eline kalmalarına müsaade etmeyeceğiz. Bir tane daha örnek, geçenlerde, bundan altı ay 
önce gördüm; yine böyle, PKK tarafından, onların basınına sızmış, kızlarımız 13-14 yaşında; on, on 
beş kızımız: “Yeni heyetimize katılan, yeni askerler.” Ya asker değil onlar, ya çocuk. Fotoğraflarına 
baktığımızda 11-12 yaşında çocuk, buna hiç çıkıp laf eden var mı? Bu da beni çok üzüyor, keşke 
bunlara laf edebilsek, keşke bu çocuklarımızı kurtarsak. Belki o diyor ya: “Kaçırılan gençler.” Bence 
gidip bir PKK’ya sormak lazım, o gençleri bence MİT değil, onları bence PKK kaçırdı, bence gidip 
oradan bir sorsunlar.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime burada son verirken gençlerimizin spordaki 
iddiasını her alanda bilimle, sanatla, kültürle taçlandıracaklarına, donanımlarıyla şanlı bayrağımızı en 
güzel şekilde temsil edeceklerine inandığımı belirtmek istiyorum.

Bakanlığımız bütçesinin de ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli 
olmasını temenni ediyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim, Sayın Ök.

Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 

Şimdi üyelerimiz konuşacaklar ama müsaadenizle Lale Karabıyık Vekilimizin bir mazereti 
olduğu için üyelerimizden önce kendisine bir beş dakika söz hakkı vereceğim. Daha sonra üyelerimize 
döneceğiz tekrar.
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Lale Hanım, buyurun lütfen.

Süreniz beş dakikadır.

LALE KARABIYIK (Bursa) – Teşekkürler Sayın Başkanım.

Sayın Komisyon üyeleri, değerli milletvekilleri; öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin 
hayırlı olması dileklerimle başlamak istiyorum.

Tabii, gençliğin ruh hâlinin geleceğin Türkiyesinin şekillenmesi açısından son derece önemli 
olduğunu biliyoruz. Eğer gelecekte iyi bir şekillenme istiyorsak bugün gençleri mutlu görmemiz lazım. 
Bugün, yine, dünyada gençlerinin sayısı yüksek olan ülkeler bunu güçlü yönleri olarak tanımlıyorlar 
ve bu, son derece önemli. İşte bu nedenle millî eğitim sisteminde olsun, Gençlik ve Spor Bakanlığında 
olsun, bütün çocukların ve gençlerin eğitiminde, yetiştirilmesinde, yapılan her şeyde öncelikle gençlerin 
maksimum yararı öncelenmeli ama kesinlikle ideolojik olarak gelecek nesilleri şekillendirme hedefi 
olmamalı çünkü biz burada kaybediyoruz. Ben konuşmama öncelikle bu konuyla başlamak istedim.

Şimdi, gençler mutlu değil dedik. Yani TÜİK’in yaptığı açıklamalar var, yaptığı çalışmalar var. 
Biliyoruz ki burada gençlerin yarısından çoğu “mutlu olmadığını” ifade etmiş. Burada hani rakamlara 
çok girmeyeceğim ama yüzde 56,7’si gibi önemli bir rakam. Peki, niye mutsuz diye baktığınızda, tabii, 
kendi sorunları, ailesinin sorunları ve ülkesinin sorunlarıyla bir genç mutsuz olacak. 

Mesela, on sekiz yılda hiçbir genç eğitimini başladığı bir eğitim sistemiyle bitiremedi. O kadar çok 
değişiklik oldu ki bu, onun üstünde stres yarattı ve bu en üst kademelere kadar gitti. Yine, üniversiteyi 
farklı bir ilde kazanan gençler yurt sorunuyla karşı karşıya kaldı ya da üniversiteyi bitiren gençlerimiz 
daha üniversite öğrencisi iken iş bulma ümitlerini günden güne kaybederek gitti ki buradaki sorunlar 
ekonominin yönetimsel sorunları, bir plansızlık, belki istihdam politikalarının olmayışı veya yetersizliği. 
Bu ayrı bir yere dayandırılır ama sonuç böyle. 

Yine, birçok neden var gençlerin mutsuzluğu için. Mesela, hak, hukuk, adalet sisteminde hayal 
kırıklıkları var gençlerin. Yine, bakın, 2017 yılında Uluslararası Gençlik Vakfında 30 ülkenin katılımıyla 
yapılan çalışmalarda Küresel Gençlik Refah Endeksi’ne göre de en çok stresi Türk gençlerinin yaşadığı 
ifade ediliyor yani üç yılda da bu durum değişmemiş, son veriler de aynı. 

Takdir edersiniz ki değerli vekiller, ailesinin ekonomik yetersizlikleri de gençleri mutsuz etmeye 
yeterli. Şu anda, krizde gelir kaybına uğrayan, kriz öncesinden başlayan ama krizde de ayrıca bir gelir 
kaybına uğrayan ailelerin çocuklarına eğitim vermesi, onlara harçlık vermesi, eğitim masraflarını 
karşılaması çok güç hâle geldi. Ve takdir edersiniz ki işte, o kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin aylığı 
alan ailelerin çocuklarında şu anda burs son derece daha vahim bir ihtiyaç. Yani özellikle şunu belirtmek 
isterim ki ekonomik krizin yansımalarından etkilenen ailelerin ve öğrencilerin burs ihtiyacı için 2021 
yılında farklı bir şey yapılmamış. 2021 yılında bütçeye burslardaki bu iyileştirmenin yansımadığını 
görüyorum, yeterli değil, öncelikle bunun altını çizmek isterim.

Evet, resmî yurtlar 700 binin üzerinde, özel yurt 417 bin ama örgün sistemdeki öğrenci 3 milyon 
797 bin.

Şimdi, evet, yurtlar artıyor, son dönemde daha da artıyor ama Sayın Bakan, bu yetersiz. Yani 
burada doğru planlamayla… Mesela biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sürekli söyledik: “TOKİ’lere 
bu konuda sorumluluk verilmeli, TOKİ’ler yapmalı.” Daha çok yurt, daha çok yurt… Yani doğru bir 
planlamayla kaynaklar doğru yere aktarılabilmeli. Yurtlar yetersiz olunca ne oluyor? Çünkü şu anda 
devlet yurtları…

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Karabıyık, süreniz dolmuştur, toparlarsanız memnun 
olurum.
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LALE KARABIYIK (Bursa) – Bir, iki dakika daha alayım.

Yurtlar yetersiz olduğunda bu öğrenciler tarikatların, cemaatlerin eline geçiyor Sayın Bakan. 
Onlar burs da veriyor, onlar ucuz yer de ve hatta parasız yer de veriyor ama bizim bunlara ne kadar 
güveneceğimizi takdir edersiniz daha öncede FETÖ örneğinde gördüğümüz gibi. Bu nedenle yurt 
sayının artması gerekiyor.

Diğer taraftan beyin göçü son derece önemli. Beyin göçünün önüne geçecek, gençlerin başka bir 
ülkeye hevesini ortadan kaldıracak bir çalışma yapmak lazım; gençlerin iş bulamadığı için ya da yaşam 
koşulları açısından diğer ülkelere hayranlıkla bakmaması, bu ülkeden kaçmaması lazım. O ideallerini 
Türkiye’de gerçekleştirebilecek ortamlara ihtiyaç var.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Karabıyık, teşekkür ediyoruz.

LALE KARABIYIK (Bursa) – İki, üç dakika verebilir misiniz lütfen?

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok kısa lütfen.

LALE KARABIYIK (Bursa) – Spora hiç giremedim ama… 

Şunu da söyleyeyim: 2004’te üniversite mezunu işsiz genç 97 binken şu anda 1 milyon 300 bin 
işsiz gencimiz var, bu da önemli. 

Sporla ilgili bir iki şey söyleyeceğim, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Spor Komisyonundan 
aldığım bilgilerle ve onlar ifade etmemi istediği için söylemek istiyorum: Bakanlık on sekiz yıldır 
özellikle gençler, engelliler ve her yaştan spor yapmak isteyen insanımızın yerine tesise daha fazla 
yatırım yapıyor. Evet, tesis yatırımı tabii ki olacak ama içinde sporcu, teknik insanı ve spor ekibiyle 
birlikte düşünülmesi ve yatırımların buna göre planlanması gerektiğini mutlaka ifade etmek isterim. 
Yine, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi gerekli.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Vekilim, gerçekten çok uzadı, lütfen.

LALE KARABIYIK (Bursa) – Bir dakika daha alayım, tamamlıyorum.

Bir de son dönemde yapılan, birkaç ay önce gelen ama hâlen de yankıları devam eden federasyon 
başkanının görev süresinin beş yıla çıkarılmış olması… Yani bu yıl seçim yapılmayacak ve bir seçim 
ertelemesi söz konusu. Bu, camiada bir sıkıntı yaratmış, onun da altını çizmek isterim. Söylemek 
istediklerimin hepsine giremedim ama bir de şunu söyleyeyim…

 BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Grubunuzdan diğer arkadaşlar mutlaka değinirler.

LALE KARABIYIK (Bursa) – Son cümleyi kullanayım, bitireyim.

KYK burslarında 2016’da yüzde 21’lik iyi bir artış yapılmış ama onların ardından enflasyona 
yenik düşülmüş. Şu anda enflasyonun çok gerisinde, hatta eğer Merkez Bankası hesabına göre bakılırsa 
550 değil 664 lira olması gereken bir KYK bursu olması lazım minimumda. Bu bursların miktarının iyi 
bir şekilde artırılması gereklidir, onu da söyleyeyim.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, üyelerimizin süresine ulaştı. 

Lütfen, rica ediyorum, hiç bu şeyi yaşamadık şu ana kadar.

LALE KARABIYIK (Bursa) – Teşekkür ediyorum, tamam.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.

Şimdi, üyelerimizden söz vermeye devam edeceğim.

Yine, Cumhuriyet Halk Partisinden üyemiz Sayın Kamil Okyay Sındır’a söz vermek istiyorum. 

Süreniz on dakikadır Sayın Vekilim.
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Buyurun lütfen.

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, nezdinizde bütün Bakanlığımızın bürokratlarını, değerli milletvekili arkadaşlarımı, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabii, konuşmama en sondan başlayayım. Sayın Bakan, Bakanlığınız faaliyetleri sonucunda 
aslında şu soruya yanıt bulmak lazım: Birçok faaliyetinizden bahsettiniz; bir sunuş konuşmasını, 
bir kitabı bize metin olarak verdiniz -tabii bire bir değil, onun özetini sundunuz- takip de edemedik. 
Aslında, belki onun yerine faaliyet raporunuzu bastırıp getirseydiniz daha iyi olurdu -kısa bir sunuş 
konuşması- ne söylediyseniz onlar metin olarak elimizde olsaydı daha sağlıklı olurdu. Bütün bunların 
sonucunda yani tabii ki bir amacınız var, hedefleriniz var stratejik planınızda belli tanımlanmış olan 
-onlara da geleceğim birkaç cümleyle- ama yani varmak istediğimiz sonuç nedir? Aslında mutlu bir 
gençlik. Memnun mu gençlik, hayatından memnun mu? Mutlu mu? Gençliğin her şeyi iyi gidiyor mu 
ya da iyiye doğru gidiyor mu? Gençliğin gelecek endişesi hiç yok mu? Yani bu soruların yanıtını herkes 
kendi kafasında veriyordur kendi evladı, kendi yakınları açısından. Yoksa bu endişe büyüyor mu?

“Gelecekte iş bulabilecek miyim? Mutlu, huzurlu ve ekonomik sıkıntısız bir yaşama sahip 
olabilecek miyim? Kendi ülkemde onurlu ve mutlu bir yaşama sahip olabilecek miyim?” diye soruyor, 
bu soruların yanıtını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yoksa “Bu ülkede yaşanmaz, yurt dışına kaçayım.” 
derdine mi düşmüş?

Bakın, genç işsizlik oranı yüzde 25,7 -resmî rakamlara göre tabii, oysa genişletilmiş işsizlik oranı 
bunun çok daha üzerinde- üniversiteli işsizlik oranı yüzde 20’nin üzerinde. Her üç gençten 1’i ne 
eğitimde ne de istihdamda yer alıyor; boşta.

Tabii, bakın, Yeditepe Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre gençlerin yüzde 76’sı 
fırsat bulsa yurt dışına yerleşmek istiyor. Ayrıca, 15-29 yaş arası gençlerin yüzde 64’ü vatandaşlık 
sunulduğu takdirde başka bir ülkede yaşayabileceğini söylüyor. Deminki soruların yanıtı aslında 
bu araştırmanın sonuçlarında. Ve her iki gençten 1’i yaşadığı hayattan mutsuz. İşsizlik sorunu, 
parasızlık, ekonomik sorunlar, borç ve gelecek güvensizliği ve tabii ki çoğu zaman da yetersiz eğitim 
nedeniyle özgüven yoksunluğu… Tabii, bu, araştırmada verilen bir yanıt değil ama mutsuzluğun temel 
nedenlerinden bir tanesi de bu. Tabii, Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığının 
da çok büyük sorumluluğu var bu konuda.

Tabii, bütçe sunuş konuşmanızın metninde bütçe yok. Yani içinde bütçe rakamı, bir tane rakam yok 
Sayın Bakan. Yani onun sonuna en azından gelir gider bütçenizi koyuverseydiniz -2021, 2022, 2023 
tahminlerinizi de- iyi olurdu.

Misyon ve vizyon… Ben misyonu çok sıkıntılı bir misyon olarak görüyorum çünkü “Misyon” 
diye tanımlanan metinde şu ifade yer alıyor: “Ülkemiz gençliğini ve sporunu günümüz gerekleriyle 
uyumlu -bakın- geleceğin meydan okumalarına karşı hazırlıklı…” Yani işte “Yerli değerlere duyarlı” 
diyorsunuz ama evrensel değerlere duyarlılık yok, çağdaşlık vurgusu yok, akıl ve bilim vurgusu yok. 
Yarışmacı ve rekabetçi bir gençlik yaratılmaya çalışılıyor. Tabii ki rekabet… İçinde bulunduğumuz 
koşullarda rekabetçi koşullara uyum sağlayabilmek önemli ama “Bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişim 
ve sosyal varlık olarak sağlıklı bir gençlik.” tanımı misyonda yer almıyor. Başka yerlerde, işte “stratejik 
amaç” içerisinde yer vermişsiniz.

Bakın, Sayın Erdoğan’ın 19 Ekimde İbn Haldun Üniversitesinin açılışında sözleri var, Sayın 
Cumhurbaşkanının: “Genç bir nüfusa sahibiz ama medeniyet tasavvurumuzu hayata geçiremiyoruz. 
Medyamız -bizim medyamız- bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor. İlimde, sanatta, kültürde benzer 
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sıkıntılarla karşı karşıyayız. Dünyaya kendimizi anlatamıyoruz. Bunun için de fikrî iktidarımızı da hâlâ 
tesis edemediğimiz kanaatindeyim. Zihinler, popüler kültür ve sapkın hezeyanlarla doldurulmuştur. 
Kuşaklar boyunca maruz kaldığımız fikrî istila vardır.” Çok tehlikeli sözler. Anlaşılan, Sayın Erdoğan 
kendince yeni bir devlet ideolojisi kurma peşinde. 

Bakın, spor, yarışmacı, sağlıklı yaşam için bu konuda sanırım stratejik birtakım belirsizlikler var. 
Çalışan gençler için ne düşünüyorsunuz? Onlara hem iş hem sosyal yaşam, sportif faaliyetler konusunda 
ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Tabii, sunuşunuzda çok şey söylediniz ama ben sistematik ve planlı bir çalışma ve performans 
değerlendirmesi göremedim. Derli toplu ve şurayı hedefliyorduk, şuraya vardık ve şu noktadayız, 
bu eksiklerimizi şöyle tamamlayacağız… Tabii, Cumhurbaşkanlığının 1 sayılı Kararnamesi’yle 
belirlenen, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Bakanlığa 
tanımlanan görev ve sorumluluklarda da görülüyor bu söylediklerim. Bahsettiğim etkinlikleri 2021 
Performans Programı’nızda da göremedim. Bakın, performans programınızda “Gençlik” başlığı altında 
programınızın Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi Alt Programı’nın hedefi güzel ancak performans 
göstergeleri sanırım biraz anlamsız. Yani ben performans programı hazırlanırken öyle çok yüzeysel, 
gerçekten performansa dayalı bir program bütçe uygulamasının takip edilebilmesi ve performansın test 
edilebilmesine yönelik gerçekçi kriterler göremedim performans programınızda. Mesela performans 
göstergesi olarak gençlik ve spor alanına ilişkin desteklenen proje sayısı… Yani proje kapsamı bile belli 
değil. Ayrıca, söz konusu proje sayısı da 2020 yılı için 1.500 planlanmış; evet “Pandemi” diyebilirsiniz, 
yıl sonu gerçekleşme tahmini 500 olmuş. 2021 yılı bütçenizi incelediğimde “Programlar” başlığı altında, 
tabii ki programa dayalı bütçe olduğu için 5 tane program var: Bağımlılıkla Mücadele Programı, bunun 
1 alt programı var; Gençlik Programı, bunun 2 alt programı var; ki onun birinci alt programı Gençliğin 
Kişisel ve Sosyal Gelişimi Programı. Yani bütün bu bahsettiğim, şu ana kadar vurguladığım konuların 
Bakanlığınız faaliyetleri içerisinde sadece bu Gençlik Programı’nın 1 no.lu alt programı, Gençlerin 
Kişisel ve Sosyal Gelişimi Alt Programı içerisinde yer buluyor. Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi 
2 alt program, yükseköğretimde 2 alt program, Yönetimi Destek Programı diye beşinci program.

Şimdi, 2021 yılı bütçesine baktığımızda burada Gençlik Programı’nın bütçedeki payı yüzde 
3,25; yani 22 milyar 859 milyon liralık bütçenin sadece yüzde 3,25’i Gençlik Programı’nın içerisinde. 
Onun da Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimine Yönelik Alt Programı’nın -diğeri çünkü Gençlik 
Programı’nın gençlik tesisleriyle yürütülen etkinlikler- yani somut olarak gençlerin mutluluğunu 
sağlayacak, gençliğin kişisel ve sosyal gelişimine yönelik alt programın ise bütün bu bütçe içerisindeki 
payı yüzde 0,94; yüzde 1 bile değil.

Şimdi diğerlerine bakacak olursak tabii, yükseköğretimin yüzde 83,26’lık bir oranla program 
olarak, yurtlarla ilgili barınma, beslenme ve burs ve verilen krediler üzerinden özellikle yükseköğretim 
kaynağı çok yüksek. Yani bütçenizin yüksek olduğu, oransal olarak şu kadar artırıldığı falan… Evet, 
verilen krediler üzerinden bu belki çok önemli bir bütçe gibi görünüyor ama Bakanlığınızın misyon, 
vizyon, stratejik amaç ve hedeflerine yönelik baktığınızda bu bütçe aslında yok denecek kadar az 
bir bütçe. Yani gençlerin kişisel ve sosyal gelişimi için ve Gençlik Programı altında ve bağımlılıkla 
mücadele… Bağımlılıkla mücadelenin toplam bütçe içerisindeki payı on binde 1,5; on binde 1,5 
bağımlılıkla mücadelenin sizin bütçenizin içerisindeki payı, genel merkezî yönetim bütçesi demiyorum, 
sadece Bakanlığınızın bütçesi içerisindeki payı. Dolayısıyla performans programı da…

Bu faaliyet maliyetleri tablosunu da inceledim, personel giderlerinin her alt programda ve faaliyette 
dağıtılmadığını, tek bir alt programa dayalı bir faaliyette toplandığını gördüm. Bu da faaliyetlerin 
personel giderleri açısından sağlıklı bir maliyet göstergesi olmuyor ne yazık ki.
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, Sayın Sındır, süreniz dolmuştur. 

Bir dakika ek süre veriyorum tamamlamanız için. 

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Bir dakika süre rica ediyorum. 

Tabii, Sayıştayın denetimiyle ilgili arkadaşlarımız söyledi, öğrenci yurdu olarak kullanıma elverişli 
olmayan binaların kullanılmaya devam edilmesi ve biten kira sözleşmelerinin yenilenmesi. Sanırım 
Aladağ’da 12 gencecik çocuğun, çocuk yaşta evladımızın yaşamını yitirdiği yurt yangınından ders 
alınmamış ki deprem dayanıklılığı veya deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalar da yurt olarak 
kullanılıyor; bu, çok tehlikeli bir durum. 

Ben, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verdiğim soru önergesinde kaç kamu binasının imar 
barışından yararlandığını sorduğumda 300 bine yakın binadan bahsedildi. Yani kamu binalarının 
neredeyse tamamı -ki Millî Emlakten aldığım verilerle- imar barışından yararlanmış, bunu da çok 
sakıncalı bir durum olarak görüyorum. 

Teşkilat başkanlığında 35 işçiye 20.941 saat fazla mesai ücreti ödenmiş, Bakanlık olarak, hele hele 
teşkilat başkanlığında böyle bir şeyin yapılması çok sakıncalıdır.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süremizi aştık Sayın Sındır.

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Bitiriyorum, son cümlemi toparlıyorum.

Reklam bedeli adı altında 2019 yılında ödenen meblağın -belediyeler için 765 milyon lira- hangi 
belediyelere verildiğini de sormak istiyorum. Aslında başka söylenecek birçok şey var ama sürem 
yetmediği için burada tamamlıyorum Sayın Bakan.

Bütün bunlara rağmen, tabii ki, Bakanlığınızın amaç ve hedefleri doğrultusunda, yeter ki sağlıklı, 
çağdaş, sorgulayan, analiz yeteneğine sahip ve aydın bireyler yetiştirilmesinde, bu uğurda bütçenizin 
hayırlı olmasını diliyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sağ olun Sayın Sındır, teşekkür ediyoruz.

Sayın Katırcıoğlu, buyurun lütfen.

Süreniz on dakikadır.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben on dakikadan da az konuşmaya çalışacağım, birkaç derdim var, onları anlatmak istiyorum.

Sayın Bakan, bir kere, bütçenizin genel bütçe içindeki payına baktığımızda çok az olduğunu 
görüyorum yani 8 ya da 9’uncu sıradasınız. Geçen seneki ödeneklerle bağlantılı olarak alt kalemlere 
baktığımda bazı kalemlerde en fazla bir yüzde 50 falan artış var ama genel olarak çoğunluğu yüzde 
10 civarında artmış yani enflasyon kadar da değil. Dolayısıyla da doğrusunu isterseniz, ben, bu 
bütçeyle Gençlik ve Spor Bakanlığının kapsamı alanına giren konuların kolayına yönetilemeyeceği 
kanaatindeyim. Yani, yanlış anlamayın lütfen ama ben, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak -ki sizin 
sunumunuzdan da biraz öyle algıladım- Spor Bakanlığı gibi çalışıyorsunuz. Eyvallah, bu da önemli ve 
gerekli bir şey ama gençlik deyince, gençlik bambaşka bir şey değerli arkadaşlar, Sayın Bakan.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU - Gençlikten 
bahsediyoruz.
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EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) - Bakın, size şunu söyleyeyim: Ben, uzun yıllar öğretim üyeliği 
yapmış bir insanım, öğrencilerle çalışmış bir insanım. Yani, hepimiz elimizi vicdanımıza koyarak 
düşünelim. “Biz, gençliğe, yetişkinler olarak ne öneriyoruz, ne veriyoruz?” diye bir soru etrafında 
düşündüğümüzde, bakın, ben size söyleyeyim: 

1) “Boşver okumayı, çalış, işçi ol, bir yerde çalış, asgari ücrete talim et.” diyoruz. 

2) “Oku, üniversiteyi bitir, memur ol.” diyoruz, efendime söyleyeyim, “Personel kanununun o ağır 
aksak basamaklarında, bütün hayatınız boyunca, emekli olmak için hayatınızı harcamış olursunuz.” 

3) Diyoruz ki: “Hayır, oku, yurt dışına git. Orada önemli işler elde edersiniz, orada zengin 
olursunuz, orada arabanız olur, orada eviniz olur. Ara sıra memleketinizi özlerseniz… İkincisi de ikinci, 
üçüncü sınıf vatandaş muamelesi görürsünüz ama başka çare yok.”

Şimdi, değerli arkadaşlar, Sayın Bakan; ben size şunu söyleyeyim: Türkiye gençliği, itiraz 
eden bir gençliktir. Hepimiz biliyoruz, hepimiz genç olduk, itiraz ediyoruz ve tarihsel olarak bizde 
ta Osmanlı’dan bu yana diyebilirim, Jön Türkler diye bir geleneğin temsilcileri esasında bizim 
gençliğimiz. Yani Jön Fransız, Jön Amerikan denmez genellikle, Jön Türk denir, niçin Jön Türk 
denir? Çünkü hayatını hiçe sayarak egemenlere itiraz etmiş olan insandır onlar, onun içindir; Namık 
Kemallerden bahsediyorum, Tevfik Fikretlerden bahsediyorum, Deniz Gezmişlerden bahsediyorum, 
daha birçoklarından belki. Dolayısıyla da bizim gençliği anlamak diye bir derdimiz var mı? Eğer 
gençliği anlamak diye bir derdimiz varsa deminden beri arkadaşlar söylüyorlar değerli arkadaşlar, genç 
işsizliği yüzde 29’a varmış neredeyse yani 3 gençten 1’i işsiz. Benim öğrencilerim –ben emekli olalı 
dört sene oldu ama hâlâ ilişkilerim var- çocuklar bir işe giriyorlar, bir sene sonra çıkıyorlar, bir işe 
giriyorlar, tekrar çıkıyorlar; isteyerek değil yani çıkarılıyorlar anlamında söylüyorum. Dolayısıyla da 
Gençlik ve Spor Bakanlığının daha büyük bir bütçeyle gençliğin karamsarlığını, gençliğin işsizlikle 
karşılaştığı sorunları aşabilecek imkânları yaratması gerektiğini düşünüyorum. 

Bir ufak not daha –hızlı söylüyorum çünkü arkadaşlar da, biz de esasında çok yorulduk- şimdi 
uyuşturucuyla ilgili olarak bir sıkıntımız var. Uyuşturucuyla ilgili konu gündeme gelince “Vay, işte, 
şu, bu…” deniyor da tıpkı Cumhurbaşkanımızın faiz ve enflasyon arasında kurduğu yanlış ilişki gibi 
bir ilişki kurmuş durumdayız. Biz sanıyoruz ki uyuşturucu arzını azaltarak uyuşturucu kullanımını 
azaltacağız. Öyle olmuyor değerli arkadaşlar çünkü uyuşturucu arzını azalttığınızda olan şey, 
uyuşturucu fiyatlarının artması oluyor. Neden? Çünkü uyuşturucu talebi esnek olmayan bir taleptir. 
Dolayısıyla da asıl yapılması gereken şey talep yanıdır, talep yanıyla uğraşmaktır. Tabii ki ne oluyor? 
Ben size şunu söyleyeyim: Ben üniversitede yöneticilik yaptım, üstelik de Dolapdere gibi bir yerde, 
Bilgi Üniversitesinde; orada bu hadiselerle çok iç içeydik bir bakıma. Olan şey şu: Bugün yakaladığınız 
zaman uyuşturucu satıcısını birkaç gün sonra bakıyorsunuz ki uyuşturucu fiyatları yükselmiş. 
Dolayısıyla da ben bunu anlatmaya çalışıyorum, anlatamıyorum ama ben şunu öneriyorum: Özellikle 
Gençlik ve Spor Bakanlığının mutlaka yapması gereken şey, bence, gençliğe yönelik olmak üzere, 
gençliğin uyuşturucu talebini kısmak üzere ciddi bir mücadele içine girmesi. Çünkü gerçekten eğer 
Türkiye’de yaşayan insanların daha huzurlu, daha müreffeh bir hayat yaşamasını arzu ediyorsak –ki 
hepimiz ediyoruz, onun için siyasete girdik- o zaman yapılması gereken şeylerden bir tanesi bence 
bu. Yani bu enflasyon meselesi, enflasyon ve faiz haddi… Herkesin bir bilgi birikimi var tabii, Sayın 
Cumhurbaşkanı bir yerlerde takıldı buna, şimdi bakıyorsunuz tam tersi oluyor; görüyorsunuz, faizleri 
artıracaklar önümüzdeki hafta. 

Dolayısıyla da Sayın Bakan, size bu kısa sürede söylemeye çalıştığım şeyi sanırım anlatmışımdır. 
Mesele arz; evet, arz cephesiyle İçişleri Bakanlığı uğraşır ama asıl, sizin de taleple ilgili çalışmanız 
lazım diye düşünüyorum. 
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Hepinize teşekkür ediyorum. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Hocam, spor 

tesislerinin uyuşturucuyla mücadele için…
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Olabilir. 
Sizi dinleyeceğiz nasılsa, teşekkür ederim, sağ olun. 
OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sağ olun Sayın Vekilim. 
Sayın Ahmet Kılıç…
AHMET KILIÇ (Bursa) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Çok Değerli Bakanım, değerli Komisyon üyelerimiz; tabii, bugün gündemde yer alan konuların 

önem ve hassasiyeti konusunda en yoğun çalışan birisi olarak, konunun hem akademik yönünü 
hem saha yönünü hem politik yönünü yakından takip eden biri olarak öncelikle sorunu doğru tespit 
etmek gerektiğine inanıyorum. Gençlik politikalarının ezberlerle yapılması son derece yanlış, ezbere 
üretilmiş söylemlerle de bir yere varmamız söz konusu olmaz gençlik politikalarında. Muhalefet 
partilerinin sürekli aynı dili tekrarlayarak “Gençler umutsuz.” söylemini üretmesi ve buna kendilerini 
de inandırmaları hakikaten çok ciddiyetle ele almamız gereken bir konu. 

Bir kısır döngü var: Mesela, Meclis tarihinde gençlerle ilgili, muhalefet ne konuşmuşsa -ben 
özellikle inceliyorum- hep “Gençler mutsuz.” söylemi var ve bunun dışında da bir şey söylememiş 
muhalefet partilerimiz ve bir çözüm getirememişler bu konuya. Hepsini geçtim, gençlerin mutsuzluğunu 
hep ileri yaşlardaki milletvekillerimiz ifade etmiş; şu anda da böyle gördüm, sabahtan beri, ileri yaş 
grubundaki milletvekillerimiz gençlerin mutsuzluğunu ifade etmiş. 

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Araştırmaları söylüyoruz, ifade etmiyoruz, biz ifade 
etmiyoruz.

AHMET KILIÇ (Bursa) – Bernard Shaw’ın bir sözü var: “Gençlik, gençlere bırakılmayacak kadar 
kıymetlidir.” 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Anketleri söylüyoruz.
OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın milletvekilleri, dinleyelim lütfen.
AHMET KILIÇ (Bursa) – Beni bir dinleyin efendim.
Mesela sizin elinize bir rapor vermişler…
EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Rapor değil, araştırmaları söylüyoruz.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayın Başkanım, konuşmacılara “yaşlı” dedi. 
AHMET KILIÇ (Bursa) – Efendim, ben… Ama konuşmamı böldünüz. 
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – “İleri yaş” dedi, ileri yaş; “yaşlı” demedi.
AHMET KILIÇ (Bursa) – İleri yaş dedim, yaşlı demem; lütfen.
KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Biz, hepimiz genciz genç.
OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Kılıç, siz Komisyona hitap edin lütfen.
AHMET KILIÇ (Bursa) – Şimdi, konuşmam bölündü. Ben bir daha ifade edeyim…
KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Atom bombasına karşı çıkmak için nükleer fizikçi olmak 

zorunda değiliz.
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AHMET KILIÇ (Bursa) – Şimdi, Bernard Shaw’ın güzel bir sözü var -aslında onlar kendi 
düşüncelerinde- “Gençlik, gençlerin eline bırakılmayacak kıymetlidir.” diyor Bernard Shaw. Tabii, 
düşünceyi biz benimsemiyoruz, AK PARTİ olarak böyle bir düşünce benimsemedik bugüne kadar, ve 
gençlerin aktif siyasete katılması için AK PARTİ iktidarları olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güzel işler yaptık: Seçilme yaşını 30’dan 18’e indirdik. 

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Genç Cumhurbaşkanı…

AHMET KILIÇ (Bursa) – Biz bu 18’e indirilme noktasında da biliyorsunuz, pek çok muhalefet 
partisi itiraz etti ama bugün, şu an itibarıyla pek çok genç milletvekili arkadaşımız Mecliste görüşlerini, 
ondan sonra gençlerin sorunlarını fazlasıyla ifade edebiliyorlar. Bu, bir noktada aslında bizim gençlere 
sunduğumuz bir hak, güzel bir hak. Ben bunun çok verimli olarak kullanıldığını düşünüyorum. 

Yine AK PARTİ olarak dedik ki “Gençler kendileri adına konuşabilecek kadar imkânlı, donanımlıdır 
ve yetkilidirler.” ve bunu bir siyasi hamle olarak da görmedik, görmemeye de devam edeceğiz. Genç 
kardeşlerimiz Mecliste bugün pek çok hususu çok güzel, dirayetli bir şekilde ifade ediyorlar, bundan 
dolayı da ayrıyeten mutluyuz.

Yine AK PARTİ iktidarı olarak 2005 yılında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesi 
gereğince biz, Kent Konseylerinin etkin ve verimli şekilde yerelde uygulamalarını hızlandırdık, bu 
süreci getirdik ve bu şekilde de “yönetişim” kavramının daha etkin ve verimli bir şekilde yerelde, 
özellikle belediyelerimizde uygulanmasını sağladık; gençler ve kadınlar başta olmak üzere oradaki pek 
çok noktada belediyelerde görüşlerini ifade etme hakkına sahip oldular. 

Tabii ki artan genç nüfusumuzun niteliğini artırmanın en önemli aracı; eğitim; biz, bunu eğitim 
olarak görüyoruz. Ve eğitim imkânlarını artırdık, bütçede en fazla eğitime verdik; okullaşma oranlarını 
artırdık, üniversite sayımızı artırdık, üniversite eğitimi alan gençlerimizin sayısı da oldukça arttı. 

Yine gençlerin barınma imkânlarında konfor standartlarını yükseltmek için Bakanlığımız büyük 
projeler üretti, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sayısız projelerle gençlerin yaşam kalitesini artırmaya 
devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz çok güzel projeler var, uygulamaya da devam ediyoruz. Özellikle 
2002 yılında 190 olan yurt sayısı şu an itibarıyla 782; yine, yatak kapasitemiz 2002’de 182 bin iken şu 
an itibarıyla 700 bini aşmış vaziyette ve 2002 yılında bir öğrenci 45 TL burs alırken şu anda 550 TL 
burs alıyor. Bunlar, gençlere yönelik yaptığımız olumlu çalışmaların birkaç tanesi.

Gençlerimize yönelik politikalarımız… Yani, aslında muhalefet şu anda bazen sitem ediyor ki, AK 
PARTİ olarak öyle büyük bir etki gösterdik ki bugün muhalefet sıralarında bile daha genç bir kuşak 
siyaset yapabilir hâle geldi.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Bravo(!)

AHMET KILIÇ (Bursa) – Tüm bu değişimin karşısında tabii değişmeyen tek bir şey var: “Gençler 
umutsuz.” söylemi. Bunu da ben şöyle ifadelendirmek isterim: 1940’lı yılların gazetelerine bakalım, 
basit bir arşiv çalışması yapalım, 50’li yıllar, 60’lı yıllar, 70’li yıllar, 80’li yıllar, 90’lı yıllar; bu basit 
arşiv çalışmasında da göreceksiniz ki benzer şeyler gazetelere yansımıştır.

Ayrıyeten intiharlardan…

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Yani değiştirememişsiniz bu anlamda.
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AHMET KILIÇ (Bursa) – Efendim, bu… Benim demek istediğim siz şimdi mesela, diyorsunuz 
ki: “Bana bir rapor getirdiler.” Raporda okuduğunuz ifadelere baktım, son derece, yani, objektiflikten 
uzak bir rapor. Efendim, “Ben kendimi bu yurtta işte güvende hissetmiyorum.” diyor ama neye göre? 
Şimdi, baktığınızda bu binanın sağlamlığı, sağlam olmaması bu çok farklı bir ifade ama bunun teknik 
boyutunun incelenmesi lazım. Yani bir kişinin söylemiyle bunun ifade edilmesi…

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Kılıç, tamamlayalım lütfen.

AHMET KILIÇ (Bursa) – Tabii ki.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) - İncelensin diye ifade ediyorum.

AHMET KILIÇ (Bursa) – Yani, muhakkak doğrudur. 

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Şerh olarak da var burada, incelenmesi için söylüyorum.

AHMET KILIÇ (Bursa) – Ama ben devam edeyim, biz devam edelim. 

Sayın Başkanım, şöyle söyleyeyim…

SALİH CORA (Trabzon) – Sayın Emecan, gençlere hiç saygınız yok. 

AHMET KILIÇ (Bursa) – Belli oldu.

SALİH CORA (Trabzon) – Valla ya, durdunuz, durdunuz gençler konuşurken…

AHMET KILIÇ (Bursa) – Efendim gençlerin talepleri…

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Bize “yaşlı” dedi. 

AHMET KILIÇ (Bursa) – Hayır, yaşlı demedim, yaşlı demedim kesinlikle Sayın Vekilim. Ben size 
öyle demedim. Hepinizin konuşmasını teker teker dinledim, notlar aldım buradan edindiğim izlenime 
göre de ben bana düşen sürede bir şeyler ifade etmek…

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Ahmet Kılıç, toparlayabilir miyiz.

AHMET KILIÇ (Bursa) – Sayın Başkanım, bir dakika istiyorum.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Buyurun.

AHMET KILIÇ (Bursa) – Gençlerin taleplerinin ne olduğunu biliyoruz ve bu talepleri karşılamak 
için elimizden geldiğince çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitimin dijitalleştirilmesi, eğitimin 
uluslararasılaştırılması, sosyal politikaların gençlik odaklı uygulanması; tüm bunlar Hükûmetimizin 
ana gündemini oluşturan maddeler. 

Biz bu çalışmaları masa başında da yapmıyoruz, kapalı odalarda yapmıyoruz; sahada gençlerle 
birlikte yapıyoruz, gençlerimizin geleceğini güvence altına almaya çalışıyoruz ve muhalefetten de aynı, 
bu noktada bu “Gençler umutsuz.” cümlesi ısrarından vazgeçmesini temenni ediyoruz. 

Seçim bölgem Bursa’daki genç arkadaşlarımızın, Sayın Bakanım, sizlere selamı var. Özellikle 
mevcut yurtlarımıza ek olarak yurt kapasitemizi 4 bin kişi artırdınız. Bundan dolayı tekrar teşekkür 
ediyoruz; inşaat süreci devam ediyor. Bursa’mıza kazandırdığınız gençlik merkezleri ve özellikle 
sizin açılışını yaptığınız Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, inşallah, gençlerimiz adına Bursa’da 
daha güzel işlerin olacağının göstergesi. Göçebe Oyunları’nın Bursa’da olması, İznik’te düzenlenmesi 
noktasında verdiğiniz destek için de ayrıyeten teşekkür ediyorum. 

2021 yılı bütçemizin tekrardan hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Teşekkür ederim Sayın Vekilim.

Sayın Aksu…

İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
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Sayın Bakanım, Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri, Değerli Bakan Yardımcıları, bürokratlar, 
basın mensupları; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Sayın Bakanım, sunumunuz için teşekkür ediyorum.

2020 yılında 17,8 milyar lira olan Bakanlığınız bütçesi başlangıç ödeneği 2021 yılı bütçesinde 
yüzde 28 oranında artırılarak 22,8 milyar liraya çıkarılmıştır. Genç nüfus ülkelerin kalkınması ve 
gelişmesinde çok büyük rolü bulunan temel parametrelerdendir. Bu nedenle gençliği, gençlerin kişisel 
ve sosyal gelişimini desteklemek, potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarabilecekleri imkân ve zemini 
hazırlamak, ekonomik ve sosyal hayatın her alanında etkin katılımlarını sağlamak gerekmektedir. 

Gençliğe yönelik önemli yatırımlar yapıldı, önemli program ve projeler uygulamaya konuldu; 
sunumunuzda da bunları ifade ettiniz. Ülkemiz adına çok kıymetli olan bu hizmetler için teşekkür 
ediyoruz.

Bununla birlikte, gençliğin ülkemizin kalkınması açısından bir fırsata dönüştürülebilmesi için 
politika ve hizmetlerin kurumsallaştırılması ve daha da geliştirilmesi ihtiyacı devam etmektedir. Bu 
kapsamda, özellikle kırsalda yaşayan ve dezavantajlı olan gençlerin sosyal gelişimlerini artırmaya 
yönelik projeler yaygınlaştırılmalıdır. 

Ülkemizde 2017 yılında yüzde 16,1; 2018’de yüzde 15,8 olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun 
toplam nüfusa oranı 2019 yılı sonu itibarıyla yüzde 15,6’dır. Türkiye, AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında 
genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülkedir. Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus 
içindeki oranının 2023 yılında da yüksek bir oranda, yüzde 14,8 olması öngörülmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda genç işsizliğine ilişkin politika ve hizmet geliştirilmesi 
ihtiyacının devam etmekte olduğu belirtilerek gençlerin istihdam piyasasına geçişlerini ve kariyer 
imkânlarına erişimini kolaylaştırmak, üniversiteli gençlerin yarı zamanlı olarak istihdam edilmesi 
ve ülkemizdeki büyük projelerle ilgili olarak gençlere farkındalık kazandırılması yönünde çalışmalar 
yürütülmesi gerektiğine işaret edilmektedir. 

Gençlerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişmelerinde, bilgi beceri ve yeteneklerini artırmalarında 
ve vizyon sahibi olmalarında önemli bir araç olan hareketlilik ve dayanışma programlarının 
çeşitlendirilmesi…

(Uğutular) 

İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) – Sayın Bakanım, yakın olduğumuz için bu ses doğrudan bana 
geliyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Haklısınız.

Buyurun.

İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) – Gençlerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerinde bilgi 
beceri ve yeteneklerini artırmalarında ve vizyon sahibi olmalarında önemli bir araç olan hareketlilik 
ve dayanışma programlarının çeşitlendirilmesi, kapsamının genişletilmesi ve erişilebilirliğinin, başta 
özel politika geliştirilmesi gereken gençler için olmak üzere artırılması yönünde çalışma yapılması 
gerekmektedir. Gençlik merkezi ve kamplar gibi merkezlerin fiziki, teknolojik ve sosyal donatı 
altyapısı ile faaliyetler açısından, engelli gençlerimize uygun yapıda teşekkülü önem arz etmektedir. 
Bu kapsamda, gençlik merkezlerinin, gençlerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, kişisel 
yeteneklerini keşfedebilecekleri, çeşitli sosyal ve kültürel imkânlardan ve bilimsel bir anlayışla 
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yürütülen rehberlik hizmetlerinden yararlanabilecekleri hâle dönüştürülmesi gerekmektedir. Gençliğin 
vatanına, milletine bağlı, millî değerlerle donanımlı olarak yetişmeleri sağlanmalı; gençliği suça iten 
sebepler ortadan kaldırılarak suç işlemiş ve hüküm giymiş gençler topluma kazandırılmalıdır.

Bütçenizde programlar itibarıyla önemli kalemlerden biri de bağımlılıkla mücadeledir. Madde 
bağımlılığı, çocuklarımız ve gençlerimiz için ciddi bir sorundur. Bu alanda önleyici ve koruyucu 
faaliyetler kısmında ilgili kurumlar arasındaki eş güdüm çok önemlidir. Bu konuda güvenlik birimleriyle 
koordinasyon içinde, etkili ve sonuç alıcı programlar devreye konulmalıdır. Şüphesiz, özellikle İçişleri 
Bakanlığımız, Jandarmamız bu konuda çok önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu program için 3,3 
milyon ödenek ayrıldığı anlaşılmakla birlikte, konunun ve mücadelenin önemi nedeniyle bu miktarın 
artırılması yerinde olacaktır. 

Artan üniversite ve üniversite öğrencisine göre yurt talebi de artmakta, yurt kapasiteleri yetersiz 
kalmaktadır. Bize göre talep eden her öğrenciye yurt ya da yurt şartlarıyla barınma imkânı devlet 
tarafından temin edilmelidir. Yoksul öğrencilerin, kamu yurtlarında öncelikli olarak barınmaları 
sağlanmalıdır. Bu kapsamda Covid-19 salgını süreciyle birlikte üniversitelerin uzaktan eğitime 
geçmesinin yurtlardaki eksikliklerin giderilmesi ve ortalama yurt başvurularına uygun olarak yurt 
kapasitesinin artırılması amacıyla fırsata çevrilebileceğini değerlendiriyoruz.

Bu hafta Genel Kurulda kabul edilen kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi 
kapsamında öğrencilerimizin KYK borçları da yer almakta; önemli indirim ve taksit imkânıyla 
üç yıla kadar uzanan ödeme kolaylıkları getirilmesini gençlerimizin için olumlu bir adım olarak 
değerlendiriyoruz.

Değerli Komisyon üyeleri, Türkiye’yi temsil edecek sporcularımızın yetiştirilmesi ve sporumuzun 
desteklenmesi Bakanlığınızın en önemli görevlerindendir. Türkiye’de son yıllarda tesis, araç, gereç ve 
teknolojik anlamda önemli bir altyapı gelişimi sağlanmıştır; uluslararası düzeyde birçok branşta önemli 
sportif başarılar da elde edilmiştir. Bununla birlikte Türk sporunu daha ileriye taşıyacak adımları 
atmamız gerekmektedir. Ülke olarak spor alanındaki amacı, sporun bir hayat tarzı hâline gelmesi; isteyen 
bütün vatandaşlarımızın spor faaliyetlerine erişebildiği, uluslararası şampiyonalarda başarı elde eden, 
sporun her dalında dünya çapında rekabet edebilen bir seviyeye ulaşmak olmalıdır. Gençliğin beden 
ve ruh sağlığını geliştirmek için millî bir spor politikası uygulanmalıdır. Sporda başarı kadar sevgi, 
ahlak, disiplin, azim ve gayret gibi erdemlerle toplumsal kaynaşmaya katkının ön plana çıkarılması, 
her alanda sporcu yetiştirmek için gerekli fiziki, teknolojik ve insan gücü altyapısının tesis edilmesi, 
çocuklarımızın mümkün olduğu kadar erken yaşlarda spora yönlendirilmesi millî spor politikamızın 
esasını oluşturmalıdır. Bu kapsamda, seçim beyannamemizde de ifade ettiğimiz gibi, temel amacı 
çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak bedenen ve ruhen sağlıklı 
bir nesil olarak yetişmelerine katkı sağlamak, spor yapma imkânlarını artırarak spora yönlendirmek 
suretiyle çocuklarımızı çeşitli bağımlılıktan kurtarmak, sosyal ilişkilerini geliştirmek ve sporcu kaynağı 
oluşturmak olan Türk sporunu geliştirme projesiyle sporda atılım gerçekleştirilebilecektir. 

Mahallî idarelerin spor alanındaki etkinliklerinin artırılması, spor kulüpleri ve federasyonlarının 
kapasitelerinin güçlendirilmesi ve spor turizmi başta olmak üzere dünya spor ekonomisindeki pazar 
payının artırılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda geçen yıl yapılan çalıştayda spor turizmi 
eylem planının hazırlanmış olmasını önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Spor eğitiminin 
iyileştirilmesi, sporda etik kurallara uyumun artırılması, sporcu sağlığına yönelik hizmetlerin 
geliştirilmesinde kritik önem arz eden spor hekimi yetiştirilmesi, sportif mal ve hizmet üretiminde 
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marka ve kalite konumlarında AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmesi, başarılı sporcuların yetiştirilmesi 
ve sporun bir yaşam tarzı olarak benimsetilerek geniş kitlelere yaygınlaştırılması konusunun gelişim 
ihtiyacı ise devam etmektedir. 

Değerli Komisyon üyeleri, gençliğe yapılacak yatırım Türkiye’nin geleceği için atılmış en önemli 
adım olacaktır. Gençlik sorunlarına yaklaşımımız ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik yönlerden 
bütünlük arz etmektedir. Araştırma, planlama ve uygulama aşamalarında gençlik sorunlarının teşhis ve 
çözümünde eğitim ve spor uzmanlarıyla birlikte sosyolog, psikolog, sosyal hizmet uzmanları ve çeşitli 
meslek elemanlarından da yararlanılmalıdır. Gençliğin millî değerlerle donanımlı, çağdaş gelişmeleri 
müdrik olarak yetiştirilmeleri sağlanmalıdır. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Tamamlayalım Sayın Başkanım. 

İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) – Gelecek, şuurlu, gururlu, millî sorumluluğun farkında, 
öz güvenli ve öz disiplinli şekilde değerlerini koruyabilen gençlerin elinde doğacaktır; oyalanmaya 
hakkımız olmadığı açıktır, çok çalışmalıyız, geleceğin Türkiyesinin hazırlığını mutlaka yapmalıyız. 
Türk gençliğinin zekâ ve ahlakını israf etmeden genç dimağların özlemleri, beklentileri, hedefleri 
mutlaka desteklenip gerçekleştirilmelidir. 

Bu düşüncelerle Bakanlığınız bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Teşekkür ederim Sayın Vekilim. 

Sayın Girgin…

SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) - Teşekkürler Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, sayın bürokratlar, sevgili basın emekçileri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Bugün, ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar hepimizin malumu. Ekonomik krizden en çok 
etkilenen kesimlerin başında da gençlerimiz gelmekte. 

Yükseköğrenimde öğrenci başına düşen harcamaları incelediğimizde, 2011-2018 yılları arasında 
öğrencilerin ihtiyacı artsa dahi harcamaların düştüğünü görüyoruz. KYK hiçbir ihtiyaca derman 
olamıyor, KYK artışları enflasyon oranlarını dahi yakalamakta zorluk çekiyor. Eğer KYK 2016 yılından 
itibaren Merkez Bankası tarafından sunulan enflasyon hesaplama aracına göre hesaplansaydı 550 değil, 
633 lira olmalıydı. Öğrencilerin okurken geçinebilmek için aldıkları KYK, dişlerinin kovuklarına bile 
maalesef yetmiyor. Türkiye’de 2020 Eylül ayının son verilerine baktığımızda, 5 milyon öğrencinin 
KYK borcu olduğunu görüyoruz. Bu 5 milyon öğrenciden 300 bini hakkında icra takibi yapıldı. 
Borçları yapılandıran torba yasa KYK borçları için 18 taksitlik ödeme kolaylığı sağlarken şirketlerin 
faiz borçlarını tek kalemde silmeyi vadetmekte. Türkiye’deki gençlerin boğuştuğu yüksek işsizliğe 
sunulabilecek tek reçete, gençlerin üzerinden KYK borç yükünün alınması ve KYK borçlarının 
silinmesidir. 2021 bütçe teklifinde iktidarın sermaye sahiplerinden almaktan vazgeçtiği vergi tutarı 230 
milyar 770 milyon 95 TL’dir. “Para yok.” demeyin bu, bir tercih meselesidir. 

Sayın Bakan, öğrenci başına düşen harcama miktarı düşmüştür. Bu da öğrencilerin ihtiyaçları için 
daha az kaynak demektir. Öğrenci başına düşen millî geliri artırmak adına bütçeden kalemler ayrılmalıdır. 
Öğrenciler kendilerine ait vakit üretmekte zorlanıyorlar, kültür ve sanat aktiviteleri yapmalarına imkân 
yok, her şehirde gençlik merkezi olmasına rağmen hiçbiri tam anlamıyla aktifleştirilemiyor. Bugün, 
ortalama 1 sinema bileti 20 lira, 1 tiyatro bileti ise 38 liradır. Bu da öğrencinin KYK ücretinin 27 sinema 
veyahut da 14 tiyatro biletine denk düştüğü anlamına gelmektedir. On-line eğitim sürecinde buna bir de 
internet için yapılan harcamalar ve sorunlar ekleniyor. Öyle ki Onikişubat Anadolu Lisesinde görevli 



13 . 11 . 2020 T: 16 O: 2

52 

edebiyat öğretmeni Aziz Serin on-line eğitime erişebilmek için çıktığı tepede kalp krizi geçirerek, 
EBA’ya erişmek için çatıya çıkan 8 yaşındaki Çınar Mert çatıdan düşerek hayatını kaybediyor. Bugün, 
ortalama bir bilgisayar almak için en az 4 bin lira ödemek zorundasınız, bir asgari ücret ise 2.324 lira. 

Diğer bir sorun, öğrencilik hayatından sonra başlaması gereken istihdam sorunu. Üniversite 
mezunu işsizlik oranı 2014’ten sonraki zirvesini yaşıyor şu an. Genç işsizliğin dağılımı cinsiyetlere 
göre bakıldığı zaman kadın genç işsizlik, erkek genç işsizlikten 2 kat daha fazla. Her 3 gençten 1’i ise 
ne eğitimde ne de istihdamda yer alamıyor. Bu kategorideki kadın sayısı da yine erkek sayısından 3 
kat fazladır. Her üniversite mezunundan 3 kişiden 1’isi işsizdir. Genç işsizliğin ne kadar büyük sorun 
olduğunu iktidarın da kabul ettiğine geçen gün tanık olduk. İstihdam paketine imza atan vekiller bugün 
genç olsaydı hepsi işsizler ordusuna katılacaktı ki gençlerin, işçilerin ve sendikaların tepkisiyle bazı 
maddeler geri çekildi. Geçinemediği için kendini yakan, çocuklarına pantolon alamadığı için hayatına 
son veren baba, çocuklarını ısıtamadığı için canına kıyan bir anne daha kaybetmeyelim diye saydığım 
bütün sorunlar için acilen harekete geçilmelidir. Öğrenciler bu borç bataklığının ve geleceksizlik 
krizinin içerisinden bir an önce çıkartılmalıdır.

Sayın Bakan, ikinci öğretimde harçlar kaldırılmalıdır. Türkiye’de üniversite eğitimi devlet 
üniversitelerinde harç ödenmeden alınabilmektedir. Bunun tek istisnası ikinci öğretimlerdir. İkinci 
öğretimler alışılmışın dışında aldıkları eğitim için ek mesai ücretleri, aydınlatma masrafları ve benzeri 
kalemler gerekçe gösterilerek dönemlik ödemeye tabi tutulmuştur. 2020’de bu ücretler 4.638 TL’ye 
kadar çıkmaktadır. Ayrıca, pandemi döneminde uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte birinci öğretim ile 
ikinci öğretim arasında somut fark kalmamıştır. Bu haksızlık acilen giderilmelidir, eğitim her kademede 
tamamen ücretsiz olmalıdır.

Sayın Bakan, Türkiye’de Kamu Personeli Seçme Sınavı B grubu memurluk sınavları, her sene 
yapılmakta olan A grubu kadro sınavlarının aksine iki yılda bir çift yıllarda yapılmaktadır. 2018 
yılından sonra bu seneki sınavın pandemi dönemine denk gelmesi, adayların çeşitli sebeplerden 
mağdur olmasına yol açmıştır. KPSS B grubu adayları ve çeşitli meslek örgütleri Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden sınavın 2021 yılında da düzenlenmesi talebinde bulunmaktadırlar. Bunun yanında söz 
konusu kadrolar için azami yaş sınırı 35 olduğu için sınıra yaklaşmış vatandaşlar tarafından çok sayıda 
şikâyet tarafımıza ulaşmaktadır. B grubu kadrodan memur alımı her sene yapılmalıdır.

Güncel sorunlarımızdan biri de şu: Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklik 15 Temmuz 2020’de 
yürürlüğe girdi. Kanunla getirilen düzenlemelerin mesleğin geleceğini temsil eden başta genç ve stajyer 
avukatlar olmak üzere birçok kişiyi, hukuk sisteminin işleyişini çok ciddi şekilde etkileyeceği açıktır. 
Artık düzenlemelerin getirdikleri sonunda stajyer avukatlar sırf iş bulmak adına kendisine iş verecek 
bir avukatın barosuna üye olmak zorunda kalacaktır. Yine adliye stajında, hâkimlerin, stajyerin üye 
olduğu baroya göre farklı muamelelerde bulunması söz konusu olmuştur. Hâlbuki, stajyerlerin en 
büyük sorunu staj dönemi boyunca sigortasız çalıştırılmaları ve ücret yönünden asgari bir belirlemenin 
olmayışıdır. Adliye hâkim, savcı önünde; kollukta, tapuda kısacası avukatın işi gereği iletişimde olduğu 
her birimde hangi baroya üye olduğuna dost baroda mı düşman baroda mı diye bakılacak, hele mesleğin 
başında avukatlar daha ilk senelerden bu ayrımcılık nedeniyle yıpranacak, belki iş alamayacak, işini de 
göremeyecektir. Yani, avukat düzenlemesinin genç avukatlar için yarattığı sorunlar çoktur, bu yönde 
mutlaka bir çalışma yapılmalıdır.

Sayın Bakan, seçim bölgem Muğla’da doğal yapı ve iklim on iki ay boyunca her türlü sporun 
yapılmasına elverişlidir. Ancak kentimizin spor tesisleri bakımından önemli eksiklikleri vardır. Spor 
tesislerine ve kamp merkezlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bakanlığa ait Marmaris’te spor salonu yoktur; 
Beldibi’nde projesi hazır olan gençlik merkezi, kapalı spor salonu, futbol sahası ve atletizm pistinden 
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oluşan işin ihalesi üç yıldır beklemekte olup acil ihale edilmesi beklenmektedir. İlimizde hokey sporu 
çok rağbet görmektedir, antrenörlerimizin çalışma yapmaları ulusal ve uluslararası yarışmalarda 
kullanılmak üzere Menteşe Ortaköy’de tahsisi sağlanan arsaya uluslararası standartlarda çim hokeyi 
sahası yaptırılması çok önemli bir ihtiyacımızı ortadan kaldıracaktır. Muğla ili, kıyı şeridi uzun olan bir 
ilimiz olup su sporları konusunda bazı tesisler dışında yapılabilecek birçok tesisle kürek, kano, yelken, 
rafting, su altı dalış sporlarında tesis ve kamp merkezi yapılarak Muğla ili, dünya su sporları merkezi 
hâline getirilmelidir. 

Muğla ilinde sadece Menteşe ilçesinde bir kapalı yüzme havuzu bulunmakta olup Ortaca ilçesinde 
yapımı devam eden bir tesis bulunmaktadır. Başta Fethiye, Milas gibi tüm ilçelere kapalı yüzme 
havuzlarının yapımına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Muğla doğal güzellikleriyle öne çıkan bir il olmasına rağmen Bakanlığa ait gençlik kampının 
bulunmaması dikkat çekmektedir, ilimize gençlik kampları yatırımları yapılmalıdır. 

Fethiye Gençlik Merkezi inşaatının geçici kabulünün Bakanlık tarafından üç yıl önce yapılmış 
olmasına rağmen yükleniciden kaynaklı eksiklerin Bakanlık tarafından giderilerek hizmete açılmaması 
önemli bir sorundur. 

Sayın Bakan, futbol kulüplerine her müsabaka öncesi Covid-19 testi zorunluluğu getirilmiş ancak 
kaynak sağlanmamıştır. Test, devlet kurumlarında kişi başı 250 TL’dir ve futbolcular ve antrenörlerle 
birlikte, görevli tüm personele zorunludur. Alt liglerde kulüplere bir sezonda 450 bin ile 500 bin TL 
ek bütçe yükü getirilmiştir. Bazı yerlerde iktidar belediyelerinde valiliğin ve sağlık müdürlerinin 
inisiyatifiyle testlerden ücret alınmadığı şeklinde duyumlar almaktayız. Bu ayrımcılık giderilmeli, bütün 
testler ücretsiz olmalıdır. Covid-19 testi pozitif çıkan sporcu ve antrenör on dört gün müsabakalarda yer 
alamamakta ve takımları müsabakalara devam ettiği için adaletsiz bir grafik oluşmaktadır. Temaslılar 
test sonuçları negatif olduğu için oynamak zorunda olup bulaş riskini artırmaktadır. Türk sporunu 
emanet ettiğimiz yayıncı kuruluş Katarlı beIN Sports TV’de maç yayını devam etmekte olup kulüplere 
para ödenmemektedir. Kulüplerin oynadığı müsabakalara Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 
aynı ilden değil başka illerden doktor görevlendirilip hem doktorlarımıza eziyet edilmekte hem de 
kulüplerimize maddi yük oluşturulmaktadır. Seyirci alınmamasına rağmen polis dışında özel güvenlik 
personeli zorunluluğu olup hem özel güvenlik personeli sağlık açısından riske atılıyor, özel güvenlik 
ücreti nedeniyle maddi olarak da kulüpler zorda bırakılmaktadır. 

Spor Totadan kulüplere verilen isim hakkı ücretleri on yıldır aynıdır ama kupon bedeli yüzde 300 
artmıştır. Kazanan, ihaleyi alan şirkettir; acilen, isim hakkı ücretleri yüzde 20’den az olmamak kaydıyla 
artırılmalıdır. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Girgin, teşekkür ederiz. 

SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) – Son cümlem Başkanım, bitiriyorum. 

Amatör müsabakalar başlayamamıştır çünkü Bakanlık tedbir alacak donanıma sahip değildir, 
kulüplerin maç hasılatı da yoktur. Alt liglerdeki kulüplerin borç ödemeleri ertelenmelidir. 

Bu konuları dikkatinize sunuyor, bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Teşekkür ederim Sayın Vekilim. 

Sayın İbrahim Aydın, buyurun. 

İBRAHİM AYDIN (Antalya) – Teşekkür ediyorum Başkanım. 

Sayın Başkanım, Değerli Bakanım, saygıdeğer Komisyon üyeleri ve milletvekili arkadaşlarım, 
çok kıymetli bürokratlarımız, basınımızın değerli temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde on sekiz yılda gerçekleştirilen 
reform ve kalkınma hamleleriyle ülkemiz her platformda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da prestij 
sahibi, saygın ve adından söz ettiren bir ülke konumuna gelmiştir. Spor ülkesi olma yolunda atılan bu 
adımlar her geçen yıl aynı azim ve kararlılıkla artarak devam etmekte, uluslararası organizasyonlarda 
da elde ettiğimiz başarılarla perçinlenmektedir. Bu başarının bileşenleri arasında, ülke çapında 
gerçekleştirilen tesisleşme hamlesiyle ülke sporuna yeni bir soluk getirerek yeni bir çığır açan gençlik 
ve spor politikaları yer almaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 
kurulan AK PARTİ hükûmetleri, yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısıyla hedeflerini ortaya koymuş, 
gençlerimizin ve sporcularımızın hizmetine sunmuştur. AK PARTİ misyonuyla, hedefleriyle, çizdiği 
ufuk çizgisiyle birbirinden değerli icraatlar gençlik ve spor alanında da gerçekleştirilmiştir. En büyük 
değerimiz ve zenginlik kaynağı olarak gördüğümüz gençlerimizin nitelikli, donanımlı, millî ve manevi 
değerlerine bağlı olarak yetiştirilmesi noktasında çok önemli projeler hayata geçirilmiştir. Bu zaman 
zarfında ülke gençliğimizin ve Türk sporunun gelişimi adına gecesini gündüzüne katarak bu uğurda 
büyük emek ve çaba sarf eden tüm Gençlik ve Spor Bakanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Birisi 
de hemen yanımda, Sayın Osman Aşkın Bak Bakanım, toplantılara katılıyor, çok teşekkür ediyorum 
kendisine de. 

Sporla yaşayan, sporu yaşamın bir parçası olarak gören bir kültür inşa etmek ve gençlerimizi 
geleceğe bu şekilde hazırlamak önceliklerimizin arasında yer almaktadır. Bilindiği üzere, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da sporcu kimliği ve kişiliğiyle gençlerimize ve sporcularımıza da bir rol model 
olması ayrıca bir gurur kaynağı, bir şanstır. 

Tesisleşme hamlesiyle bir yandan toplumumuzda bir spor kültürü oluşturmak ve vatandaşlarımızı 
spora teşvik etmek, çocuklarımıza ve gençlerimize sporu sevdirmek gibi önemli adımlar atılırken 
bununla aynı doğrultuda, başarılı sporcu sayılarımızın artması, uluslararası organizasyonlardan gelen 
başarılarla birlikte ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekerek İstiklal Marşı’mızın tüm dünyaya duyurulması 
milletimizin için birer iftihar vesilesi olmuştur. Yeni tesislerin Türk sporuna kazandırılmasıyla birlikte, 
sporcularımızın daha iyi şartlarda antrenman yapmalarına olanak sağlayan mevcut tesislerdeki 
modernizasyon çalışmaları da oldukça takdire şayandır. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; kültürel, tarihî mirası, doğal güzellikleriyle birçok 
medeniyete ev sahipliği yapan Antalya’mız spor turizmi açısından da ülkemizin lokomotifi konumunda 
yer almaktadır. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, 2004-2020 yılları arasında 
ulusal ve uluslararası 5.904 spor organizasyonuna ev sahipliği yaparak sadece ülkemizde değil, dünya 
çapında önemli destinasyonlar arasına girmiş ve adından övgüyle söz ettirmiştir. Cumhurbaşkanlığının 
himayelerinde düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarı (HESTOUREX) 
ile de Antalya önemli bir marka hâline gelmiştir. 

Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için oluşturulan imkânlarla, 2002 yılında 21 olan tesis sayısı, 
Antalya’mızda bugün itibarıyla semt sahası ve halı sahalarla birlikte 98’e ulaşmıştır. Ayrıca, güzide 
şehrimizde bulunan 66 spor tesisine 2002 yılından itibaren 318 milyon TL’lik yatırımla önemli bir 
kaynak aktarılmıştır. 4 stat, 3 havuz, 12 futbol sahası, 18 spor salonu, 2 adet tenis tesisi gibi önemli 
kompleksler kentimizde yer almaktadır. Golf, çim hokeyi, okçuluktan kanoya kadar birçok spor 
branşında önemli organizasyonlara şehrimiz imzasını atmıştır. 
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Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi doğrultusunda hedeflenen 
1 milyon sayısına ulaşma noktasında da ilimizde çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu 
hedefimize ulaşma noktasında büyük nüfus yoğunluğuna sahip Manavgat ilçemize kapalı olimpik 
yüzme havuzu yapılması için Çeltikçi Mahallesi’nde 178 ada, 1 parseldeki 18 metrekare spor alanının 
Millî Emlak Genel Müdürlüğünce tahsisi için müracaatı yapılmıştır. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Aydın, tamamlayalım lütfen.

İBRAHİM AYDIN (Antalya) – Yatırım programlarına alınan Antalya yüzme havuzu inşaatı için 3 
milyon TL ödeneği gönderilmiş, yer çalışması hazır olan yüzme havuzunun çalışmalarına başlanmıştır. 

Şimdi burada tabii, Antalya’ya yapılan yatırımları saymaya gidersek… Süremiz de bitti, 
anlatamayacağız. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Ek sürenizi verdim.

İBRAHİM AYDIN (Antalya) – Toplam yatırım bedeli 270 milyon 532 bin TL’dir. Yapılan 
hizmetlerden dolayı Sayın Bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanım, kıymetli milletvekilleri; birbirinden değerli çalışmalar yapılan gençlik 
merkezlerine de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Yaklaşık 2 milyon 188 bin üyesi bulunan gençlik 
merkezlerimizde gençlerimizin kişisel gelişimine katkıda bulunarak kötü alışkanlıklardan uzak tutan 
ve zamanlarını verimli kullanmalarını sağlayan inovatif çalışmalar, gençlik merkezlerine bilimden 
sanata, spora birçok alanda gençlerimize artı değer katan önemli bir misyon yüklenmiştir. Bakanlık 
düzeyinde gerçekleştirilen koordinasyon neticesinde -Deneyap Atölyeleri gibi- teknoloji ve yeni 
fikirler ortaya atılarak geleceğin yeni “İHA” ve “SİHA” mucitleri yetiştirilmektedir. Bu bağlamda, 
diğer Bakanlıklarımıza da teşekkürü bir borç biliyorum.

Evet, teşekkürle bitireyim: AK PARTİ’mizin on sekiz yıllık zaman zarfında yaptığı yenilikler, 
dünyada eşi benzeri olmayan çok kıymetli adımlardandır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçemizin hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyorum, sizleri saygıyla selamlıyorum.

OTURUM BAŞKAN ŞİRİN ÜNAL – Teşekkür ederim Sayın Vekilim.

Sayın İsmail Güneş…

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Teşekkür ederim Başkanım.

Sayın Bakanım, çok değerli Bakan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz, değerli bürokratlarımız ve 
çok değerli basın mensupları; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Bakanım, tabii, gençlik bizim için çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti devletinde ilk defa 1969 
yılında Spor Bakanlığı kurulmuş, 1972 yılında da Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ilk defa kurulmuş, 
daha sonraki dönemlerde Genel Müdürlük hâline gelmiş ve 2011 yılında da tekrar bizim dönemimizde 
gençlere verdiğimiz değeri ve önemi bildirmesi açısından bu Bakanlık tekrar kurulmuştur. 

Sayın Bakanım, ülkemizde 15-24 yaş arası yaklaşık 13 milyon gencimiz bulunmaktadır. Belki, pek 
çok ülkenin nüfusundan daha fazla gencimiz var. Bizim için çok kıymetli ve değerli olan, yarınlarımız olan 
gençlerimizin hem sosyal yönden, kültürel yönden geliştirilmesi; kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması; öz 
güvenlerinin daha iyi orta çıkarılması açısından pek çok uygulamalar yapmaktasınız. Ve dolayısıyla da 
gençlerimize verdiğimiz öneme atfen pek çok tesis ortaya çıkardınız. Tabii, bugün üniversitede yaklaşık 
8 milyon gencimiz eğitim almakta ve bu öğrencilerimizin barınabilmesi için de yaklaşık 700 bin yataklı 
yurtlar tesis ettiniz. Bu yurtlarla alakalı bazı hatipler sanki “Burada kalınmaz.” gibi bir şeyler söylediler 
ama herhâlde hiç Kredi Yurtlar Kurumuna gitmemiş olsalar gerek diye ben düşünüyorum. Bugün Kredi 
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Yurtlar Kurumuna gittiğiniz zaman şunu görüyorsunuz: 5 yıldızlı otel ayarında, odalar 3 kişilik. Bizim 
dönemimizde, bir odada aşağı yukarı 8 kişi kalıyordu ve haftada bir gün sıcak su veriliyordu ve yiyecek 
türü de çok kısıtlıydı. Bugün açık büfe yemekhanesi ve yemeğe destek modeliyle; diğer taraftan, yirmi 
dört saat sıcak suyuyla; çamaşır yıkama imkânı, ütü yapma imkânıyla beraber ve eğer öğrenciler isterse 
istedikleri kursu ücretsiz alabilme imkânlarına sahip olduğunu görüyoruz. Ve bu yurtlarda gerçekten 
de çok büyük bir hizmet verilmekte Sayın Bakanım, bundan dolayı ben canıgönülden sizlere teşekkür 
ederim. Ve Uşakta da AK PARTİ iktidarları döneminde, 9 bin kişilik yurt yapılmıştır; bu dile kolay 
arkadaşlar, oldukça önemli bir sayı. 

Diğer taraftan Sayın Bakanım, gençlerimizin hem kötü alışkanlıklardan korunması hem de 
kabiliyetlerinin artırılması açısından gençlik merkezlerini hayata geçirdiniz. Bugün sayısı 350 olan 
gençlik merkezlerinden 1 tanesi de Uşak merkezimizde bulunmaktadır. Biz buraya gittiğimiz zaman 
şunu gördük: Yani gençlerimiz burayı evleri gibi sahipleniyorlar ve boş zamanlarında buraya geliyorlar, 
burada herhangi bir enstrümanı çalma, öğrenme, kabiliyetlerini geliştirme -dil kursları olsun, ebru 
kursları olsun- ve aklınıza gelebilecek her türlü kursları buradan ücretsiz olarak almaktadırlar. Ben, bu 
gençlik merkezinin tüm ilçelerde kurulmasını arzu etmekteyim. 

Diğer taraftan, tabii, gençlerimizin tarih bilincinin oluşturulması açısından AK PARTİ 
hükûmetlerimiz döneminde başlatılan ve Bakanlığınız döneminde de devam ettirilen, tarihimize ve 
millî değerlerimize sahip çıkma adına, işte, gençlerimizin Çanakkale’ye götürülmesini, gençlerimizin 
Sarıkamış’a götürülmesini çok önemli buluyorum. Diğer taraftan, yazın gençlerimizin yaz tatillerini en 
iyi şekilde değerlendirmeleri açısından gençlik kampları yapmanız da gerçekten de çok güzel. 

Diğer bir önemli husus da şu: Şimdiye kadar, Türkiye’de çok genç kalınmış olan bir yüzme havuzu 
projesinin, AK PARTİ iktidarları döneminde oldukça fazla hayata geçmesini çok önemli buluyorum. Siz 
diyorsunuz ki Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’yle pek çok ilde, ilçede yüzme havuzu yapıyorsunuz. 
Tabii, bu çağda suda yüzme bilmeden boğulan gençlerimizin olması bizim için bir utanç.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Güneş, tamamlayalım.

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Biz istiyoruz ki tüm okula giden gençlerimiz, tüm okula giden 
öğrencilerimiz yüzme bilsin. 

Tabii, Sayın Bakanım, bugün biraz süre kısıtlı. Yani AK PARTİ iktidarının gençliğe yaptığı 
yatırımları saymakla bitiremeyiz biz. Ama ben şuna üzülüyorum Sayın Bakanım: Yani, biz bu kadar 
yatırım yapıyoruz, maalesef, bazı vekillerimiz bunu görmemekte ısrar ediyorlar. Ve biz diyoruz ki: Siz 
görmeseniz bile vatandaş bunu görüyor. 

Neticede diğer taraftan, uyuşturucuyla mücadele konusunda çok önemli adımlar atıyorsunuz, 
diğer Bakanlıklarımız da çok önemli adımlar atıyor. Burada farklı bir algı yaratılmak üzere sanki AK 
PARTİ iktidarı ve bürokratları uyuşturucuya yol veriyormuş gibi başka mecralara, başka kişilere mesaj 
yollayarak yanlış algılar yapanlar şunu bilsinler: Esas, Türkiye’de uyuşturucuyu kimin pazarladığını, 
uyuşturucu üzerinden hangi terör örgütlerinin para kazandığını biz gayet iyi biliyoruz ve dolayısıyla da 
bu terör örgütlerine bir kelime laf edemeyenler, sadece onlara laf edemedikleri gibi aynı zamanda yanlış 
algı yaratarak da devletimizi ve bürokratlarımızı kötülemeye çalışıyorlar, buna asla izin vermeyeceğiz. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Tamamlayalım Sayın Vekilim. 

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Ben sözlerime son verirken bu çalışmalarda, bu başarılarda emeği geçen, 
başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, şahsınızda tüm Bakanlık çalışanlarımıza canıgönülden 
teşekkür ederim. 2021 yılı bütçemizin hayırlara vesile olmasını diler, hepinizi saygıyla selamlarım. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Güneş, teşekkür ederiz. 
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Sayın Kuşoğlu, buyurun. 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar ve basın mensupları; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Bakanım, geçen yılki bütçe çalışmaları, baktım, saat dokuz gibi başlamışız, saat üçü geçe 
bitmiş; çok geç saatte, bizim de yorgun olduğumuz, sizlerin de tabii ki yorgun olduğu bir saatte olmuş, 
biraz aceleye gelmiş. Bazı konular belirsiz, muallakta kalmış; onları müsaadenizle tek tek sormak 
isteyeceğim. 

Bir de Ahmet Kılıç Bey -çıktı herhâlde, kendisine teşekkür edeceğim- gençlikle ilgili olarak bir 
eleştiride bulundu, “Dikkate almak lazım.” dedi sağ olsun, yalnız “Gençlik mutsuz değil.” dedi ama 
şöyle bir şey: Bu, gazete sayfalarındaki medyaya yazılan yazılar ya da haberlerle ilgili bir konu değil 
Sayın Bakanım. Gençlik araştırmaları var, en yakın zamanda mesela 19 Mayıs Gençlik Araştırması 
Raporu’na göre, Türkiye’deki gençlerin yüzde 62,5’unun yurt dışına çıkmak istemesi bu mutsuzluğu 
ifade ediyor ki ayrıntılı olarak da kendilerini de mutsuz olarak hissediyorlar. Yine, MAK Danışmanlık 
ile Yeditepe Üniversitesinin yaptığı bir araştırma var, bu da iki ay önceydi hatırladığım kadarıyla. “18-
29 yaş grubu arasındaki gençlerin yüzde 76’sı daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor.” 
diyor. Bu, bir beyin göçü. Yanlış hatırlamıyorsam 300 bin civarında da gencimiz yurt dışında çalışıyor; 
çalışıyor derken yani Almanya’da, Avusturya’da, Fransa’da bulunan işçilerimiz gibi değil, burada 
yetişmiş ama bizim yurt dışına gönderdiğimiz. Gençler gerçekten mutsuz ve umutsuz maalesef. Bu, 
sadece sizin işiniz değil, hepimizin işi ama bu önemsenmesi gereken bir konu, hafife alınması gereken 
bir konu değil. Bu konuyla ilgili olarak gerçek anlamda bir şeyler yapmamız lazım.

Şimdi, şu 2021 bütçe teklifine baktım, bazı arkadaşlarımız girdiği için konuya çok detaylı 
girmeyeceğim ama burada da çelişkiler var. Bu bütçe teklifiyle ilgili olarak yaptığınız çalışma, 
buradaki programlar ve rakamlar birbirlerini teyit etmiyor Sayın Bakanım. Bakın, bazı örnekler 
vereceğim geçen yıllarla ilgili. Bu sene çok geniş bir bütçe sunumunuz, konuşmanız var ama bazı 
rakamları vermemişsiniz, geçen yıllarda verdiğiniz bazı rakamları bu yıl vermiyorsunuz. Bazılarını 
size aktarayım. Mesela 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre geçici koruma altında 760 bin 
kişi var, hâlbuki geçici koruma altındaki kişi sayısı geçen sene 830 bindi. Mesela “Ver Elini Kardeşim” 
diye Suriyelilerle ilgili bir program vardı, Suriyelilerle ilgili bir çalışma vardı. Bu sene hiç onunla ilgili 
bilgi vermemişsiniz. Geçen seneye göre geçici koruma altındaki genç sayısı da epey bir düşüyor. Çocuk 
sayısı var Suriyelilerle -bunlar Suriyelilerse- çocuk sayısı 1 milyon 600 bindi, benim hatırladığım yine 
geçen yıl; onların genç olarak bu istatistiğe dâhil edilmeleri lazım. Dolayısıyla bunda bir artış olması 
lazım. 

Yine, şu çok önemli: Demin gençlerle ilgili belirttiğim rakamlara göre, OECD verilerine göre 
2017’de ülkemizdeki gençlerin yüzde 42,5’u eğitimde, yüzde 30,3’ü istihdamda, yüzde 27,2’si eğitim 
ve istihdam dışıymış ama 2019 verilerine göre bu eğitimde olanlar yüzde 40,5’a düşmüş; gençlerin 
yüzde 40,5’u daha önce, 2017’de 42,5’muş, 40,5’a düşmüş. İstihdamda olan yani çalışan da yüzde 30,7; 
dolayısıyla da boşta olan yüzde 28,8. Yani gençleri meşgul etmemiz lazım; sporda, sanatta, istihdamda 
veya eğitimde, bir şekilde bunları kullanabilmemiz lazım ki OECD’de bu rakam yani eğitim ve istihdam 
dışı gençlik rakamı 2019’da yüzde 12,8. 

Sayın Bakanım, bu rakamları farklı yerlerden getiriyorum çünkü burada sizin sunumunuzdan sonra 
dikkate aldım. Şimdi “2018’de 50 milyon ayni ve nakdî yardım yaptık spor kulüplerine.” demişsiniz 
ama bu sene ne kadar yaptığınız belli değil 2019-2020 için, ne kadardır; bunu bilemiyoruz. 2021’de 
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spor kulüplerine ödenek olarak ne koydunuz, onu da bilmiyoruz, o da belli değil. Spor federasyonları 
bütçesi ne kadar? Mesela 2018’de 299 milyon 600 bin lira koymuşsunuz 58 federasyon için; bu sene 
nedir rakam, onu da göremedim. 

Bir de bursla ve krediyle ilgili bir rakam vermişsiniz. Şimdi, burs ve kredi 2002’yle mukayese 
ediliyor -bulabilirsem- mesela “1 milyon 172 bin kişiye çıktı kredi alan öğrenci sayısı, 2002’de 451 
bindi.” demişsiniz. 2002’de 1,5 milyon öğrenci vardı, 451 bini kredi alabilmiş, üçte 1’i; şimdi, 8 milyon 
yükseköğrenimde öğrenci var, 1 milyon 172 bini alıyor yani sekizde 1’i. O zaman, 2002’de, üçte 1’miş, 
şimdi sekizde 1’e düşmüş. Bu rakamı buraya koymuşsunuz, tabii toplam rakamı gizleyerek. Burs alan 
öğrenci sayısında da aynı şekilde oransal olarak bir olumsuzluk söz konusu. 

Şimdi, acele olarak şu Sayıştay raporlarına gireyim. Sayın Bakan, Sayıştay tarafından geçen yıl 
izlemede olan, bulguları olan, eleştiri getirilen konularla ilgili, 6 konuyla ilgili hiçbir şey yapmamışsınız, 
2’siyle ilgili de kısmen düzeltme yapmışsınız, 6 konuyla ilgili hiçbir düzeltme yapmamışsınız. Çok 
önemli konular var Bakanlığınızda. Mesela bir, iç kontrol sistemi doğru dürüst çalışmıyor, önemlidir. 
Demin arkadaşlarımız söylediler; kira bedellerinin bile tahsilatını yapmıyor kurum ya da bir muhasebe 
sisteminde olması gereken… Mesela, tahakkuk bazlı muhasebe sistemi ve muhasebe temel ilkelerine 
aykırı uygulamaların olması. Bu, olabilecek bir şey değil bir kamu kuruluşunda; bir özel sektör 
kuruluşunda da olmaz, bir şirkette de olmaz ama böyle bir eleştiri çok ağır bir eleştiri. Hepsi aşağı 
yukarı bu nitelikte. 

Hızlı geçeceğim ama mesela, kiraya verilen stadyumların kısmi onarım karşılığında kira 
alacaklarından vazgeçilmesi: Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu için 13 milyon 537 bin lira 
kira alacağından vazgeçilmiş, onarım yapılmış ama oradaki onarımla ilgili olarak -hani burada 
müteahhitlerimiz de vardır- bir tespit yapılamamış. Kaç liralık onarım yapılacak statta? O bile tespit 
edilmemiş.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Kuşoğlu, tamamlayalım lütfen.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Hızlı bir şekilde bunları geçeyim o zaman.

Beş dakika mı verdiniz Sayın Başkan?

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – On dakikanız bitmek üzere.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Yine, Şükrü Saraçoğlu, Ali Sami Yen ve Vodafone Arena’da; 
buralarda müsabaka gerçekleştiren kulüplerin kira sözleşmeleri uyarınca saha içi, dışı ve “scoreboard” 
reklamlarından elde ettikleri gelirler üzerinden alınması gereken payların tahsil edilmediği Sayıştay 
tarafından tespit edilmiş. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Ek süre verdim efendim.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) - Buralardaki paylardan yüzde 10 oranında Bakanlık payının 
hesaba yatırılması lazım. Bir dava açılmış ama belirsiz bedelli bir dava bu dolayısıyla sonuç alınması da 
mümkün değil. Bu kulüpleri destekleyeceksek -ki destekleyim- bu şekilde, mevzuata aykırı bir şekilde 
değil. 

Yine, stadyumlarda düzenlenen futbol müsabakalarının bilet satış hasılatından alınması gereken 
Bakanlık payının tahakkuk ve tahsilinde gerçekleştirilmeyen -ki bu da yüzde 7 oranında- 20 milyon 869 
bin liralık bir meblağ var.

Koşullara uygun olmayan bazı binaları yurt olarak kiralamışsınız; depreme vesaire, birçok özelliğe 
uygun değil, kendi yaptığınız yönetmeliklere uygun değil. Sayıştay raporunda var Sayın Bakanım. 
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Bunlar önemli aslında, bunlarla ilgili olarak bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak ayrı bir bütçenin 
dışında… Biliyorsunuz 2021 bütçenizi yapıyoruz Meclis olarak, 2019’ u denetliyoruz. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Kuşoğlu teşekkür ederim.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Bize göre 2019’un ayrı bir kesin hesap komisyonu olması lazım 
ve bunların ayrı bir başlık altında incelenmesi lazım; önemli konular.

Sayın Başkanım, bunlar önemliydi tabii, geçiyoruz ama mesela, bir tanesini daha söyleyeyim. Yapım 
işlerinde uygun olmayan proje değişikliklerinin yapılması, bazı imalatlar için uygulama projelerinde 
detay bulunmaması ve teknik şartnamelerin hazırlanmaması ve bazı inşaatlarda da hazırlanan proje 
ve şartnamelere uygun olmayan imalatlar yapılması. Bu da çok önemli bir konu. Bakanlık tarafından 
gerçekleştirilen anahtar teslim götürü bedel yapım işlerinin bazılarında sözleşme sürecinde ihalenin 
niteliğini değiştirecek proje tadilatlarının yapıldığı tespit ediliyor, bu bir.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL - Sayın Vekilim, çok aştık süreyi teşekkür ederim.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Bunu söyleyeyim Başkanım, müsaadenizle. 

İkinci olarak, Bakanlık tarafından yine gerçekleştirilen anahtar teslim işlerde çeşitli imalatlar için 
uygulama projesinde hiçbir detayın belirtilmediği ve teknik şartnamelerin hazırlanmadığı belirtiliyor.

Üçüncü olarak da projesine uygun olmayan imalatların gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bunlar çok 
önemli konular. Bir başka Bakanlıkta olsa kıyamet kopar inanın.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Teşekkür ederim Sayın Vekilim.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Peki, teşekkür ederim.

Geçen sene de Bakanlık bütçenizi ve yapılan harcamalarınızı tetkik edemedik. Bu sene de öyle 
oldu. Böyle, bir Cuma günü, herkesin yorgun olduğu, çok fazla olmadığı bir güne geldi. Gelecek sene 
inşallah daha iyi bir denetim yaparız.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Ersoy…

MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, çok kıymetli 
milletvekillerimiz, kıymetli bürokratlarımız, basınımızın güzide temsilcileri; hepinizi saygılarımla 
selamlıyorum. Bütçemizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan temenni ediyorum.

Sayın Bakanım, Türkiye, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi ve dinamik genç nüfusuyla daha 
büyük ve daha güçlü toplum olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimi için atılacak adımları destekliyor, ekonomik ve sosyal 
hayatın her alanında etkin katılımlarını önemsiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gençliği yetiştiriniz. 
Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.” sözünü 
kendimize ilke ediniyoruz.

Öncelikli olarak, gençlerimizin ülke kalkınmasında aktif, yaşam becerileri güçlü, öz güven 
sahibi, insani ve millî değerleri haiz, girişimci ve katılımcı olmalarının sağlanması gerekmektedir. 
Gençlerimiz, üniversite sınavı gibi, gelecek kaygısını etkileyen unsurlar sebebiyle spora yeterince 
ilgi gösterememektedir. Çok yetenekli, belki de birçok kez olimpiyat şampiyonu olacak sporcularımız 
bile gerek üniversite hazırlık çağlarında gerekse çalışma hayatına başlama noktasında ailelerinin 
de baskısıyla sporu bırakmak zorunda kalmaktadır. Bu sorunların dikkate alınarak gençlerimizin 
aileleriyle ve toplumla iletişimlerini daha sağlıklı hâle getirecek, öz güvenlerini geliştirecek, yaşadıkları 
topluma aidiyet duygusunu ve duyarlılıklarını artıracak tedbirler alınmalı ve nihayetinde ilgili alanlarda 
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istihdam garantisi sağlanmalıdır. Gençlerin sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında daha aktif 
rol almalarının sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Başarılı sporcu yetiştirmek için gerekli fiziki ve 
beşerî altyapı imkânları oluşturulmalıdır. 

Sayın Bakanım, fiziki altyapılardan bahsetmişken seçim bölgem olan Kayseri ilimizdeki mevcut 
durum ve taleplerimizden bahsetmek istiyorum: İlimizde toplamda 4 üniversite ve yaklaşık 75 bin 
öğrenci bulunmaktadır. Kayseri Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızın yatak kapasitesi 
toplam 10 bin olup bu sayı öğrencilerimiz için yetersiz kalmaktadır. İlimizde acilen en az 10 bin kişilik 
öğrenci yurduna ihtiyaç duymaktayız. 

Ayrıca, Kocasinan ilçemiz Erkilet Mahallesi’ne spor salonu ve gençlik merkezî yapımı, yatırıma 
alınmış olup tasarruf tedbirleri doğrultusunda temeli henüz atılamamıştır. Develi ilçemizde gençlik 
merkezî yapımı, yatırıma alınmış olup tasarruf tedbirleri doğrultusunda yine temeli atılamamıştır. 
Sarıoğlan ilçemizde toprak sahanın sentetik çim yüzeyli saha hâline getirilmesine ve spor salonuna 
ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu projenin toplam değeri tahminî 7,5 milyon TL’dir. Pınarbaşı ilçemizde 
yine toprak sahanın sentetik çim yüzeyli hâle getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projenin de tahminî 
bedeli 3 milyon TL’dir. Yine, Sarız ilçemizde toprak sahanın sentetik çim yüzeyli hâle getirilmesine 
ve spor salonuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projelerin de toplam değeri tahminî 7,5 milyon TL’dir. Bu 
projeler için Kayseri halkı olarak Bakanlığımızdan ödenek beklemekteyiz.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yapmış olduğu gençlik kamplarını takip etmekte ve yapılan 
çalışmaları çok değerli bulmaktayız. İlimizde gençlik kampı olmayıp uygun bir yer planlanarak en az 
300 kişilik doğa kampı yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için de Yahyalı ilçemizde Kapuzbaşı 
bölgesinin uygun olacağını düşünüyorum.

İlimizde yüzme sporu ileri düzeyde gelişmiş olup mevcut havuzlarımız yoğun talebi karşılamamakta 
ve yetersiz kalmaktadır. İlimizde en az 1 adet yarı olimpik havuz yapımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yine, Kocasinan ilçemizde bulunan Argıncık Spor Tesisleri’nde 2 adet sentetik futbol sahası 
bulunmaktadır ancak on iki yıldır kullanılmakta olan sahalarımızın zemini yıpranmış ve futbol 
oynanması oldukça güçleşmiştir. Bu kapsamda da Argıncık futbol sahalarının sentetik zemininin 
değiştirilmesi gerekmektedir.

Sayın Bakanım, devletimizin imkânları doğrultusunda taleplerimizin karşılıksız kalmayacağına 
yürekten inanıyor; sizlere, Bakan Yardımcılarımıza ve tüm bürokratlarımıza hizmetlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum.

2021 yılı bütçemizin hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum, sağ olun. 

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Vekilim, çok teşekkür ediyoruz. 

Sürenizden de yaptığınız fedakârlık için ayrıca teşekkür ediyoruz. 

Şimdi üyelerimiz hazırlık yapıyorlar ama Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Gürsel Erol’un bir 
mazereti var, müsaadenizle kendisine beş dakika söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Vekilim.

Süreniz beş dakika. 

GÜRSEL EROL (Elâzığ) – Sayın Başkanım, öncelikle teşekkür ederim.

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanım, Bakanlığın değerli bürokratları; sözlerime başlarken 
Bakanlık bütçemizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 
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Efendim, ben bundan önce, 26’ncı Dönemde Tunceli Milletvekiliydim. Tunceli Milletvekilliğim 
döneminde görev yapmış, o döneme denk gelmiş bütün Gençlik ve Spor Bakanlarına teşekkür ederim, 
siz de o dönem Spor Toto’nun Başkanıydınız. Tunceli’de güzel işler yaptık. Yani Tunceli gibi terörle iç 
içe olan ve terörle mücadele edilen kentlerde terörle mücadele yalnızca terör örgütleriyle ve teröristlerle 
olmaz aynı zamanda terörizmle de mücadele etmek için o ilde yaşayan gençlerin normal hayat akışına 
katkı vermesi için, kültürel etkinliklere, sosyal etkinliklere, sporsal etkinliklere katkı vermesi için onları 
hayatın içine dâhil etmek lazım. Bu anlamda, Spor Toto Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının 
katkılarıyla Tunceli’de güzel işler yaptık ve bu işlerin devam etmesini istiyorum. Her ne kadar Elâzığ 
Milletvekili de olsam, sonuçta Tunceli benim eski seçim bölgem, Tunceli kökenliyim. Orada bu işlerin 
devam etmesi lazım çünkü oradaki gençlerin yaşama bakış açıları, bu tür etkinliklere karşı olan ilgileri, 
duyarlılıkları müthiş şekilde gelişmiş. Mesela, Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli’de yapıldı, müthiş 
bir olay. İşte, Ovacık’ta kayak merkezimiz var, dağ sporları… Bunun gibi birçok sporsal aktivitelerin 
gerçekleştirildiği bir kent. Bu kentteki gençlerimizin, dediğim gibi spor aktivitelerine dâhil edilmesi 
için oradaki derneklerin, kulüplerin desteklenmesi lazım. 

Ayrıca, doğal olarak her kentin markalaşan bir spor kulübü vardır; bu genelde futbol takımıdır. 
Yani futbol, spor kulübü olarak geçer. Dersimspor’un da desteklenmesi lazım. Dersimspor gerçekten 
şu anda ekonomik krizden dolayı kaynak yaratamamaktan kaynaklı inanılmaz sıkıntılar içerisinde. 
Dersimspor’a da destek verilmesini ben, buradan Sayın Bakanım, sizden özel rica ediyorum.

Elâzığ’a gelince; Elâzığ Milletvekilliğim döneminde de sağ olun, ara ara oradaki spor kulüplerine, 
derneklere yardım edilmesiyle ilgili taleplerimizi değerlendiriyorsunuz. Elâzığ’ın da şöyle bir farkı 
var: Şu anda Elazığ’da bir kadın basketbol takımımız süper ligde, bir kadın hentbol takımımız süper 
ligde. Yani Elazığ gibi Anadolu kentlerinde kadın takımlarının, kadın spor kulüplerinin süper ligde, 
şampiyonluk liglerinde etkin olması, faaliyet göstermesi önemlidir. Ben Elâzığspor’un maçlarına 
gittiğim zaman, Elâzığspor’un maçlarına yalnızca gençlerin ilgi duyduğunu görürken kadın basketbol 
takımının ve kadın hentbol takımının maçlarına gittiğim zaman insanların çocuklarını alarak, 
aileleriyle gelip orada farklı duygular yaşaması ayrı bir önem taşıyor. Bu anlamda Elazığ’daki bu kadın 
takımlarımızın da hem basketbol hem hentbol takımımızın desteklenmesi anlamında sizden talebim ve 
beklentim var.

Diğer taraftan, Sayın Bakanım, doğal olarak Elâzığ’da 24 Ocak’ta bir deprem yaşadık, depremin 
sıkıntıları hâlâ devam ediyor. Yani bu depremin sıkıntıları yalnızca mülkiyet haklarının korunması 
değil, depremden kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi değil, aynı zamanda yaşam devam ettiği için de 
oradaki birtakım hayatın devamlılığıyla ilgili, normal yaşama geçişle ilgili ve yaşamın devam etmesi 
konusunda sizden birtakım taleplerimiz olacak. Mesela, Giresun’da sel baskınından sonra Giresunspor’a 
23 milyon lira katkı verildi. Bu doğrudur yani doğal olarak bir kentte sosyal dengeyi oluşturmak adına 
bir afet yaşanmışsa bu afetin yaralarının sarılması yalnızca afetin yarattığı mağduriyetlerin giderilmesi 
değil aynı zamanda oradaki yaşam akışına da katkı vermektir. Bu doğru bir iştir ama aynı şekilde 
Elâzığspor katkı alamadı. Elâzığspor ekonomik olarak son derece zor durumda, futbolcularının 
sözleşme bedellerini ödeyemez durumda. Bunula ilgili de Giresun‘da yapıldığı gibi Elâzığspor‘a da 
desteği bekliyoruz. 

Yine Elâzığspor’un maçlarını oynadığı ve merkezde olan, bizim 70’li yıllarda yapılan bir stadımız 
vardı. Bu stadımız yenilenme amacıyla yıkıldı, sanıyorum 2017 yılında yıkıldı, iki yılda tamamlanması 
gerekirken hâlâ tamamlanmadı. Elâzığ stadımızın da biran önce tamamlanmasıyla ilgili sizden talebimiz 
var. 
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Dediğim gibi Sayın Bakanım, o bölgelere biraz özel ilgi ve alaka göstermeniz lazım. Terör 
örgütleriyle, teröristlerle mücadelede bir başarı vardır ama terörizmle mücadelede de yalnızca Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, kulüpleri, dernekleri destekleyen değil oradaki gençlerin yaşama tutunmasıyla ilgili 
hem ekonomik hem sosyal politikaların gerçekleşmesi anlamında, oradaki sivil toplum örgütlerine, 
derneklere katkı vermesini bekliyorum, bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum.

Size başarılar diliyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim.

Şimdi, İYİ PARTİ Milletvekilimiz Yasin Öztürk Bey’e söz vermek istiyorum.

Sayın Vekilim, süreniz on dakikadır, buyurun lütfen.

YASİN ÖZTÜRK (Denizli) – Sayın Bakanım, Sayın Başkan ve değerli üyeler; 2020 yılının en 
çok kaybedenleri arasında bir sıralama yapılacak olursa Gençlik ve Spor, takım hâlinde, kaybedenler 
arasında üst sıralarda yer alacaktır. 

Spor kulüplerinin kayıp nedenleri ortada. Spor, günümüzde sadece spor olarak değil; turizm, 
tekstil, sağlık, reklam, yayıncılık gibi birçok ekonomik alandan beslenen bir sektör hâlini almıştır. 
Gerçi, ülkemizde “spor” deyince akla sadece futbol gelse de sporun her dalı ayrı bir geçim kaynağı, 
ayrı bir geçim kapısı. 

Spor kulüplerinin gelirleri; maç gelirleri, ticari gelirler ve yayın gelirleri olarak üç ana başlığa 
ayrılmaktadır. Ekonomik olarak ertelenen veya iptal edilen müsabakalar, kulüplerin büyük gelir 
kaynağı olan maç ve ticari gelirlerini önemli derecede etkilemektedir. Maç yoksa bilet satışı yok; bu, 
büyük bir kayıptır. Seyircinin olmadığı müsabakalarda ürün satışı yapılamamaktadır. Seyirci yoksa 
ürün satışı yok; bu, büyük bir kayıptır. Maç yoksa yayın yok, yayın yoksa reklam yok, sponsor yok 
çünkü reklam şirketleri ve sponsor firmaların yayıncı kuruluşa ve kulüplere gelir sağlamasının en temel 
nedeni, stadyumda maçı izleyen hedef kitlesine firma veya ürününün tanıtımını yapabilmektir. Zincirin 
bütün halkaları maç, seyirci, yayın üçgeninin bir arada ve sağlam olmasıyla kazanç sağlamaktadır. 
Üçgenin bir ayağının, zincirin bir halkasının kopmasının hem kulüplere hem sektör hâline gelmiş spora 
verdiği zararı 2020 yılı içerisinde yaşayarak gördük. 

Tabii, profesyonel kulüplerin yanında asıl büyük zararı, zaten minimal kaynaklardan optimum etki 
sağlamaya çalışan amatör spor kulüpleri ve sporcular gördü. 

Evet, malum salgın nedeniyle spor kulüpleri ayakta kalmak için mücadele veriyor ve bu arada, bu 
konuda bazı kuralsızlıklara da göz yumulmakta. Son dönemlerde bahis şirketlerinin futbol ve voleybol 
liglerindeki bazı spor kulüplerine sponsor olduğu bilinmektedir. Spor kulüplerini geçtik, bahis şirketleri 
federasyonlara bile isim babalığı yapmaktadır. Bayan voleybol ligimiz, ikinci ve üçüncü futbol ligimiz 
bahis şirketlerinin isimleriyle anılır olmuştur. Sponsorluk sözleşmesi, destekleyen veya desteklenen 
taraflara borç yükleyen bir sözleşmedir. Destekleyenin sunduğu yardıma karşılık, kural olarak, 
desteklenenden bir karşı yardım beklenmektedir yani iki tarafın gözettiği asıl konu maddi çıkarlardır. 
“Ben sana yardım edeyim, sen de bana.”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 58’nci maddesi “Devlet, gençleri kumar ve benzeri kötü 
alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri alır.” Hükmünü içermektedir. Bu madde, ülkemizi 
emanet edeceğimiz gençliği korumak açısından çok önemli bir maddedir. Kanun yapıcı demiştir ki: 
“Genci, gençleri bahisten uzak tutacaksın.” 

Yine, Anayasa gibi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Futbol Federasyonu gibi kurumların yönetmelik ve talimatlarında da reklam ve tanıtım 
yasağına ilişkin şu hükümler bulunmaktadır: “Müşterek bahis ve kumar oyunlarına dair işlemler, 
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faaliyetler, logolar, resimler ve işaretler kullanılamaz.” Şu denilebilir: “Pandemi döneminde kulüpler 
parayı nereden bulsun, kimden reklam alsın?” “Bu konuda devlet elini taşın altına koysun, bütün spor 
kulüplerine destek yapsın.” diyebilme lüksümüz yok, hazine ortada ancak kısıtlı kaynaklarla da olsa spor 
kulüplerine, özellikle amatör kulüplere ayrılacak yasal kaynaklar var. Mesela, tam da görüştüğümüz 
Bakanlığın bir kuruluşu olan Spor Toto Teşkilatıyla ilgili hazırlanmış Sayıştay raporunda bir bulgu var, 
5 no.lu bulgu.

Bilindiği üzere, Spor Toto Teşkilatı oyunların spora dayalı bahis ve şans oyunlarının tanıtımını 
yapmak üzere bütçe ayırıyor ama reklam bütçesi fazlasıyla kabarık ve reklamlar doğru yere gitmiyor. 
Sayıştay bunu tespit ediyor ve uyarıyor. Yedi yılda yaklaşık 6 milyarlık -5 milyon 843 bin 738 liralık- 
bir reklam bütçesinden bir harcama yapmışsınız ama nereye? Gençlik spor müdürlüklerine, valiliklere, 
belediyelere, federasyonlara, derneklere ve spor kulüplerine. 

Evet, bunlara reklam bütçesinden pay ayrılması gerekiyor fakat ilginç olan durum şu, bulgudan 
okuyorum: Gençlik ve spor il müdürlüklerine bu kapsamda yapılan aktarmaların yüzde 10,90’ı, 
ülkemizin nüfusunun binde 4’üne sahip olana bir ilimize aktarılmış...” Burada il niye gizlenmiş, onu da 
bilmiyorum ama nüfusun oranına göre baktığımızda, binde 4’lük rakam yaklaşık 330-350 bin nüfuslu 
bir ile tekabül ediyor. “…Valiliklere ve spor kulüplerine yapılan reklam ödemelerinin ise yarısından 
fazlası tek başına başka bir ilimize yapılmış. Nüfus ve gelişmişlik düzeyi açısından son sıralarda yer alan 
başka bir ilimize ise golf sahası yapımı için 2 milyon TL reklam bedeli ödenmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
ödemelerin yarısından fazlası 2019 yılında ödenmiştir.” Tabii ki burada, kendi ilimle ilgili örneklemeyi 
yapmak istiyorum çünkü yüzde 10,90’ı aktarılan parayı da biraz önce hesap ettik yaklaşık 146 milyon 
üstündeki bir rakam; 300 bin nüfuslu bir ile aktarılırken, 1 milyonun üzerinde nüfusu olan Denizli’ye 
aktarılan rakam 4,5 milyon.

Bir de derneklere aktarılan kısım var ki, artık bu derneklerin hangileri olduğunu sormaya bile 
gerek duymuyoruz. Bakın kaynak var, kaynak transferi var ama bu transferler somut kriterlere, belirli 
esas ve usullere ve ihtiyaç analizine dayandırılmadan ve denge gözetilmeden yapılmış. Biz bu eleştiriyi 
getirebiliriz ama Sayıştayın tespitinin de ayrıca bu yönde olduğunu da unutmamak gerekir.

Yasal bir kaynağı, kuralsız, kaidesiz bir şekilde dağıtırsanız, kulüpler de kendilerine kuralsız 
ve kaidesiz olarak kaynak bulma arayışına girebilirler ve bahis sitelerinin sponsorluğunda bu işlerin 
yapıldığı da ortada. 

Söylenecek çok şey var ama hem süremiz kısıtlı hem de bu kısıtlı sürede spor adına yapılan bir 
hukuksuzluğu daha dile getirmek istiyorum: Gençlik ve Spor Bakanlığı 5 Kasım 2020 tarihinde bir 
genelgeyle federasyon seçimlerini bir yıl erteleme kararı almıştı. Bunun sebebi, Covid gerekçesiyle 
olimpiyatların ertelenmesi. Sebep makul kabul edilebilir ancak gidilen yol yanlış. Çünkü kanunla 
düzenlenecek olan bir durumu, bir Genel Müdür Yardımcısı üzerinden bir genelgeyle yapıyorsunuz. 
Federasyon başkanlarının görev süresi, seçilme usulü bellidir ve bu süre ve usul kanunda belirlenmiştir. 
Federasyon seçimlerinin bir yıl uzatılması, süresi dört yıl federasyon başkanının hizmet süresini beş yıla 
çıkarmak anlamına gelir ki, bu hem mevcut kanuna aykırı bir durum hem de ayrıca bir yetki aşımıdır. Ve 
bunun kanuna aykırı olduğunu bildiğinizden dolayı ki herhâlde siyasi sorumluluğu almaktan kaçarak 
bir Genel Müdür Yardımcısı imzasıyla yapıyorsunuz. Spor camiasında rahatsızlık yaratan bu durumunu 
da dikkatlerinize ayrıca sunmak isterim. 

Ayrıca, sunumuzda gördüğüm kadarıyla “Medeniyetimizin keşfi Kudüs” diye belirttiğiniz bir 
çalışmanız var ve 220.728 gence de “Bu medeniyetimizin keşfi Kudüs” konusunu açmışsınız. Eskinden 
Çanakkale gezileri düzenlenirdi, hâlâ düzenleniyor mu bilmiyorum ama sunumuzda sadece Kıbrıslı 
gençlerimizi oraya götürdüğünüzden bahsetmiştiniz. Dolayısıyla düzenleniyorsa buna da sunumuzda 
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değinmenizi isterdik. Ayrıca, medeniyet olarak da Anadolu içindeki bir sürü medeniyetimizin gençlere 
neden tanıtılmadığını, özellikle Kudüs’e vurgu yaptığınızı merak ediyorum. Çünkü bir yandan, 
sunumda da gördüğümüz kadarıyla çok küçük çaplı da olsa Ahlat’ı, Çanakkale vurgusunu, Anıtkabir’i, 
Sarıkamış’ı, İstanbul’un fethini, Malazgirt’i görebiliyoruz. Bunların daha da çok olmasını, özellikle 
Çanakkale üzerine bütün gençlerimizi, özellikle ilkokul çağlarında götürmenizin ilerleyen süreçte millî 
duygulara da fayda sağlayacağını düşünüyoruz.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Oralara da gidiliyor.

YASİN ÖZTÜRK (Denizli) – Ama Kudüs’e yaptığınız kadar, inşallah, umarım oralara da 
yaparsınız. Onu anlatmaya çalışıyorum.

Dolayısıyla ayrıca, yurtlarla ilgili de bahsettiğiniz gibi, Covid zamanında yurtlarımızı açmanızı 
faydalı görüyoruz. O anlamda katkılarından dolayı da Bakanlığa teşekkürlerimizi sunuyoruz ve en son 
olarak da uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili mücadele açısından da daha etkin bir rol oynamanızı temenni 
ediyor, bütçenizin hayırla vesile olmasını diliyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim.

Süreniz bitmeden tamamladınız, onun içinde ayrıca teşekkür ediyorum.

Şimdi, Milliyetçi Hareket Partisi’nden Sayın Tamer Osmanağaoğlu’na söz vereceğim.

Sayın Vekilim, süreniz beş dakikadır.

Buyurun, lütfen.

TAMER OSMANAĞAOĞLU (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri, kıymetli bürokratlar ve basınımızın güzide temsilcileri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Toplam nüfusumuzun yüzde 15,6’sına tekabül eden genç nüfusumuz, birçok ülkeye göre gelecek 
vadetmektedir. Takdir edersiniz ki, gençlerimizin kendilerini geleceğe daha iyi hazırlayabilmeleri, 
çağın gereği ortaya çıkan problemleri aşabilme kabiliyetlerini artırabilmeleri, sosyal cesaretlerini 
geliştirebilme, inisiyatif kullanabilme becerisi kazanabilmeleri çok büyük önem arz etmektedir. Bu 
manada, seçim bölgem güzel İzmir’imizde ihtiyaca olan bazı hususları bilginize sunmak istiyorum: 
Aliağa, Bergama, Kiraz ve Bayındır ilçelerimizin ihtiyacı olan yarı olimpik yüzme tesisi ihtiyaçlarını 
Aliağa, Bergama, Kiraz, Bayındır ve Kemalpaşa ilçelerimizin ihtiyaç duyulan muhtelif yerlerine 
yapılmak üzere 25 adet basketbol pota ihtiyacımızı bilgilerinize ve dikkatlerinize sunmak istiyorum.

Diğer yandan; iki yıldır hizmet veremeyen Alsancak Atatürk Yüzme Havuzlarının yıkılıp yerine 
yenisinin yapılması sürecini, Halkapınar Atatürk Spor Kompleksi’nde yer tahsisi olan olimpik yüzme 
havuzu projesini, 1970’li yıllarda yapılan Atatürk Stadı’nın son yaşanan depremden sonraki durumunu, 
2018 yılında yıkılan ve yerine yenisi yapılması beklenen Karşıyaka Stadyumu’nun durumunu 
bilgilerinize sunarak, yılın dört ayında kullanılabilen Narlıdere Olimpik Yüzme Havuzu’nun üstünün 
kapatılarak on iki ay boyunca kullanılmasını sağlayacak projede desteklerinizi beklemekteyiz.

Bu kapsamda, çalışmalarınızda İzmir’imizin bu ihtiyaçlarına hassasiyetle eğileceğinizden hiçbir 
şüphemiz yoktur.

Sayın Bakanım, İzmir’imiz aynı zamanda bir öğrenci şehridir. Yaşanan ve hepimizi derinden 
üzen deprem hadisesinden sonra kirada oturan ve şu anda çadır kentte yaşayan öğrencilerimizin 
mağduriyetlerinin giderileceğinden de şüphemiz bulunmamaktadır. Biliyoruz ki gençlerimizi birkaç 
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fırsatçının açgözlülüğüne kurban etmeyecek irade ve samimiyet sizlerde ziyadesiyle mevcuttur. Bu 
manada hâlihazırda 25 bin öğrencimizin yurt ihtiyacının olduğu İzmir’imizdeki bu ihtiyacı karşılayacak 
projeleri hayata geçirmenizi umut ediyoruz.

Sayın Bakanım, İzmir’imizle ilgili ihtiyaçlarımızın karşılanması hususunda çok büyük bir 
hassasiyetinizin olduğunu biliyoruz. İnşallah, önümüzdeki günlerde İzmir’imizle ilgili müjdeleriniz 
olacağınızı da biliyorum. Bu hassasiyetinizden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum.

Diğer yandan, gençliğimizin en büyük düşmanı uyuşturucuyla mücadele konusunda mevcut 
çalışmaların yanında daha fazla projelere de ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Sizlerin de gençlerimizin 
bu illetten korunması ve bilinçlendirilmesi için daha fazla çalışmaya imza atacağına inancımız tamdır.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin ifade ettikleri gibi “Gelecek; şuurlu, gururlu, milli 
sorumluluğun farkında, öz güvenli ve öz disiplinli şekilde değerlerini koruyabilen gençlerin elinde 
doğacaktır,” 1900’lü yılların başında genç olanlar kurtuluş meşalesini yakmışlardı, cumhuriyet ve 
bağımsızlık bu fedakâr neslin eseri olmuştu. Şimdi, yeni bir diriliş için Türkiye gençlerini bekliyor 
hem de umutla hem de heyecanla. Türk gençliği aldanmaz, baskı ve zulme teslim olmaz. Türk gençliği 
sürüyle uçan kargalara karşı tek başına kartal olmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyor, bütçenizin yüce Türk milletine 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyorum Tamer Bey, sağ olun, var olun.

Şimdi, HDP Grubundan Sayın Abdullah Koç’a söz vereceğim.

Sayın Koç, süreniz beş dakikadır.

Buyurun lütfen.

ABDULLAH KOÇ (Ağrı) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli misafirler, saygıdeğer basın mensupları; sizleri 
saygıyla selamlıyorum.

Özellikle seçim bölgem olan Ağrı, doğasıyla doğa sporları açısından çok önemli olan bir alandır ve 
ayrıca, Avrupa’nın en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nın Ağrı’da yer alması da başka bir önemi teşkil 
etmektedir. Şimdi, özellikle Ağrı Dağı’na ilişkin olarak -ben kendim de bir dağcı olarak- bu tırmanış 
alanında çok ciddi şekilde kirlenmeye neden olunmakta ve âdeta bir çöp alanına dönüşmektedir Ağrı 
Dağı’nın o tırmanış güzergâhı. Bu nedenle, 3.200 metrede bir dağ evi ve 4.200 metrede de bir dağ 
evi olmak üzere 2 dağ evinin inşa edilmesi gerekiyor. Tabii, bu dağ evleri yapılırken de çevre bilinci 
açısından ve çevrenin kirletilmemesi için de yüzde 100 geri dönüşümlü bir tesisin kurulması gerektiğini 
burada belirtmek istiyoruz ve bu yönde çok ciddi bir talebimiz var. 

Diğer taraftan, yine Ağrı’nın sınırları içinde olan Balık Göl’ün doğa harikası olması da gözetilerek 
su sporlarına açılması ve buna ilişkin olan bir rekreasyon merkezinin oluşturulması talebimiz var. Öte 
taraftan yine dünyada neredeyse benzeri olmayan Diyadin Kanyonu’nun da spor tırmanış alanının 
açılması ve bu yönde bir kaynağın aktarılması gerektiğini belirtmek istiyoruz.

Değerli arkadaşlar, şimdi, diğer bir husus “cross” yarışlarında Ağrı çok önemli biliyorsunuz. 
Gençlerimiz var ve özellikle kış aylarında Ağrı-Erzurum kara yolunda, maalesef idmanlarını 
yapmaktalar ve çalışmalarını burada yürütmekteler. Bu yönde de bir yatırımın yapılması ve bu yönde 
bir tedbir alınmasını talep ediyoruz ve orada koşarken, idman yaparken de ciddi şekilde tehlikeyle karşı 
karşıya kalmaktadırlar. Bu hususun da dikkate alınmasını talep ediyoruz. 
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Yine, Ankara’da Anıttepe Spor Kompleksi var. Buna benzer komplekslerin hemen hemen bütün 
81 ile yayılması talebimiz var. Özellikle Ağrı’da bu çok önemli. Spor yapan gençlerimizin böyle bir 
alandan faydalanmaları gerektiğini düşünüyoruz. 

Erzurum’da kış sporları ve olimpiyatlarının yapılması durumunda bir kısmının Ağrı’ya aktarılması 
gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü gerek yükseklik gerek kar kalitesi ve gerekse eğim dikkate alındığı 
zaman özellikle Ağrı’ya kayak merkezinin kurulması ve kayak yapılması açısından da Ağrı’nın önemli 
olduğunu belirtmek istiyoruz. Hem iş alanı açısından hem gençlerimizin spora alıştırılması ve özellikle 
kayak merkezlerinin oluşturulması açısından önemli olduğunu belirtmek istiyoruz.

Yine bölgenin, özellikle dağcılık sporu açısından Cilo-Sat Dağları’nın hem tırmanışa hem turizme 
açılması gerektiğini ve bölge halkına ciddi bir şekilde gelir kaynağı teşkil edebileceğini düşünüyoruz 
ve bu yönde de yatırım yapılması gerektiğini belirtmek istiyoruz. 

Özellikle yakın bir çevrede olan Eskişehir Karakaya Kayalıkları’nın etrafında maden arama 
çalışmaları yapıldığı için spor tırmanış alanı olan Karakaya’nın ciddi bir şekilde tehlike altında 
olduğunu ve -buna ilişkin Bakanlığınıza vermiş olduğum soru önergesi de var- bu konuda da gerekli 
tedbirlerin alınmasını ben özellikle buradan talep etmekteyim. 

Diğer taraftan, yine Türkiye dağcılığı için ve dağcılık sporu için özellikle Niğde Aladağlar’daki 
dağ evinde olan eksiklerin giderilmesi ve bu yönde de çeşitli çalışmaların yapılması gerektiğini özellikle 
belirtmek istiyorum. 

Yine Ağrı sınırları içerisinde olan Tendürek Dağı’nın da spor alanına açılması, tırmanışa açılması 
ve yine Ağrı sınırları içerisinde yer alan Kösedağ Dağı’nın da spor tırmanışına açılması ve burada da 
bir dağ evinin yapılması gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Ağrı, özellikle doğasıyla dağcılık 
anlamında ve doğa sporları açısından önemli bir merkez. Buranın tahkim edilmesi ve yatırımların 
büyük bir kısmının buraya aktarılması durumunda bunun özellikle İç Anadolu’daki, Niğde’deki 
dağlara, Kayseri’deki Erciyes Dağı’na, Hasan Dağı’na ve diğer alanlara da çok ciddi bir şekilde katkı 
sağlayacağını düşünüyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Vekilim, süreniz dolmuştur, toparlarsanız.

ABDULLAH KOÇ (Ağrı) – Bu nedenle, ciddi bir şekilde Ağrı’ya yönelik pozitif bir ayrımcılık 
bekliyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum, sağ olun.

Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Sibel Özdemir.

Buyurun Sibel Hanım, süreniz beş dakikadır.

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Öncelikle görevinizde size başarılar diliyorum bu dönem.

Sayın Bakan, değerli bürokratlar, değerli katılımcılar; evet açıkçası geçen yıldan bu yıla 
Sayın Bakanın sunumunda ne değişti? Özellikle Bakanlığınızın en temel sorun alanı olan gençlik 
politikalarında ne oldu? Ama sunumunuzun detayına baktığımız zaman bu konuda bir öz eleştiri ortaya 
konulamadı çünkü gerçekten bugün neredeyse bütün hatiplerin ortaya koyduğu ve ülkenin temel bir 
sorunu olan işsizlik sorunuyla karşı karşıyayız. Nüfus olarak genç potansiyelinde Avrupa ülkeleri 
içerisinde 1’inci sıradayız ama bunun ekonomik ve kalkınma noktasında dönüşümü, en önemlisi 
gençlerin kendi hayatlarına olan pozitif etkisi maalesef çok çok temel bir sorun alanı. 
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Cumhurbaşkanlığı hükûmet programında “Gençlik” kısmını irdeledim Sayın Bakan, açıkçası, 
sorunları o kadar güzel ortaya koymuşlar ki; sosyoekonomik ve bölgesel eşitsizlikler, eğitimde kalite, 
işsizlik, teknolojinin doğru kullanımı, toplumsal aidiyet ve dayanışma duygusunun geliştirilmesi, 
bağımlılık, öz güven eksikliği ve geleceğe dönük gençlerin kaygılı olmaları temel sorunlar olarak 
ortaya konulmuş. Şimdi, bu sorunlar ortada duruyor ancak baktığım zaman sizin hem bugünkü 
sunumunuzdaki hem de Cumhurbaşkanlığı hükûmet programındaki politika ve tedbirlere, bunları 
gerçekten kalıcı noktada çözecek hiçbir somut adım yok. Kısa vadeli, uzun vadeli ne yapabiliriz? 
Doğru teşhis ve tespit noktasında sorunlar ortada duruyor. İşte, rakamları söylemiyorum tekrar, bütün 
rakamlar bütün gerçekliğiyle ortaya kondu bugün. Bunlar noktasında, gerçekten, dediğim gibi… 

İşte, öz güven eksikliği noktasına vurgu yapıyorsunuz, gençlerin öz güven eksikliğini bizim ortadan 
kaldırabilmemiz için nitelikli bir eğitim sistemi ve eğitime erişim, istihdama katılım, gençlerin mutlu 
ve özgür olmaları ve ekonomik bağımsızlıklara ulaşmaları gerekiyor ama bu konuda ne kapsamlı bir 
politika ne bir eylem ne de bir öz eleştiri ortaya koyamadınız. Bakın, Bakanlığınız döneminde hızla artan 
bir genç işsizliği var. Ne eğitimde ne istihdamda… Bakın, Cumhurbaşkanlığı hükûmet programında 
veriler harika ortaya konulmuş, söylüyor: Sadece kadınlarda yüzde 40 ne eğitimde ne istihdamda, 
her 3 gençten 1’inin işsiz olduğunu verilerle ortaya koymuş. İstihdam hedefi yapmışlar, tablo olarak. 
2021’deki hedefimiz ne biliyor musunuz genç istihdamında? 2019’daki veriyi hedeflemişiz. Ya, böyle 
bir durum olabilir mi? En azından sizin Bakanlığınız döneminin öz eleştirisini ortaya koymanız lazım. 
Neden işsizlik sorunu var, neden çözüm bulamıyoruz bu soruna, bunu ortaya koymanız gerekiyor. 
Tüm gençleri kapsayıcı bir politika gerçekten yok, politikasızlık var. Bakın, gençleri ilgilendiren ve 
istihdamı ilgilendiren bütün bakanlıkların bütçesini takip ettim; Millî Eğitim, Çalışma Bakanlığı; hiçbir 
sorun ortaya konulmadı, doğru teşhis ve tespit yok ve doğal olarak çözüm noktasında da sorunlarımız 
devam etmekte. 

Madde bağımlılığı noktasında Değerli Hocam Sayın Erol Katırcıoğlu söyledi, bakın, Sayın Ök de 
çok muazzam övünç kaynağı bir tablo ortaya koydu. Ama burada neden gençler madde bağımlılığına 
yöneliyor? Sosyoekonomik sorunlar ne? Ailelerinin sorunları ne? Bölgesel sorunlar nedir? İşte, bizim 
Esenyurt ilçemiz var mesela, muazzam bir sorun, oranın temel sorunu bu. Yerel yönetimin, kolluk 
kuvvetlerinin baş edeceği bir sorun değil bu. O çocukların, o gençlerin sorunları nedir? Kişisel, bilişsel 
gelişimleri, sosyal gelişimleri ortaya konulmuş, çözüm de gençlik merkezi. Ya, gençlik merkezlerinin 
yaptığı faaliyetler zaten bir devlet politikası olarak eğitim sisteminin içine entegre olması gerekiyor. 
Her çocuğun bir müzik aleti çalabilmesi, bir spor faaliyetine erişiminin sağlanması, mahallesindeki 
spor imkânları; biz gördük dünya ülkelerini, mahallelerinde nasıl sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler, 
kütüphaneler olduğunu gördük. Gençlik merkezinin sorunu değil bu, devletin temel politikası olarak 
her gencin, her yurttaşın erişebilmesi gereken imkânlar bunlar. “Gençlik merkezlerinin üye sayısı 
artıyor.” Ne demek üye sayısı? 13 milyon genç var; 2,5 milyon insan orada üyeymiş, şu kadar insan 
faaliyete katılıyormuş. Bu, bence övünülecek bir durum değil, ortaya koymak istedim. 

KYK kredileri… Geçen hafta torba yasa geldi. Bu krediler sorunu ve gençlerin gerçekten işsizlik 
ve aile yapıları içerisindeki sorunları o kadar fazla ki ve gençlerin istihdama katılımı da giderek sorun 
olurken biz kredileri taksitlendirdik, ödeme kolaylığı getirdik. Bu bir çözüm mü? Bir çözüm değil bu, 
kısmi bir çözüm ve ödeyemeyecekler. 

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özdemir, süreniz tamamlanmıştır, toparlayabilirseniz 
sevinirim.

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Tabii ki, teşekkür ederim Sayın Başkan.
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Barınma sorunu, bakın, hâlâ bu sorun ortada duruyor. Bir araştırma yaptınız mı yani ailelerinden 
uzakta olan çocuklar, farklı illerde okuyan üniversite öğrencilerinin yurt, barınma imkânları nasıl? 
Birçoğu özel yurtlarda hâlâ ve üniversite kayıt döneminde hepimiz karşılaşıyoruz, yeterli değil bu. 
Yine, hâlâ cemaat ve vakıf yurtları var ilginç bir şekilde, bunlar çözülmedi. Mutlu değil gençler, sorun 
ve beklentilerini doğru tespit edip… Size geçen yıl sormuştum Sayın Bakan böyle bir veri var mı 
elinizde, nedir temel sorunlar ve siz buna dayalı bir politika üretecek misiniz diye, bu konuda bir şey 
yapmadınız bir yıl içerisinde ve hâlâ tekrarlıyorum: Bunu ortaya koyun ve yasal düzenlemesiyle, bütün 
entegre bakanlıklarla beraber bir strateji ortaya koyalım ve…

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Özdemir, teşekkür ediyoruz.

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) - …en hızlı şekilde bu sorunu çözmemiz gerekiyor.

Teşekkür ederim Sayın Başkan anlayışınız için.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sağ olun.

Şimdi de Sayın Olcay Kılavuz, Milliyetçi Hareket Partisinden.

Sayın Kılavuz süreniz beş dakikadır.

Buyurun lütfen.

OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, kıymetli Komisyon üyeleri, 
Sayın Bakan Yardımcılarım, değerli bürokratlarımız ve basınımızın saygın temsilcileri; ben de hepinizi 
saygılarımla selamlıyorum.

Öncelikle, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Türk gençliğine yönelik büyük bir özveriyle yürütmüş 
olduğu çalışmalarından ötürü Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere tüm 
Bakanlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Türk gençliği, vatanımız ve milletimizin istikbalinin yegâne teminatı, cumhuriyetimizin ilelebet 
var olmasının temel dayanağı, Türk devletinin yenilmez, zinde hayat gücünün adıdır. Bugün Türkiye’nin 
nüfusunun büyük bir bölümü gençlerden oluşmaktadır. Böylesine yüksek bir genç nüfusa sahip olmak 
ülkemiz adına çok stratejik bir önem anlamını taşımaktadır. Bu anlamda gençliğe yönelik yatırımların 
artırılması ve gençlerin bilgiyle, kültürle, sanatla donatılması oldukça önemlidir. Bu noktada, Türk 
gençliğinin millî, manevi ve ahlaki değerlerle donatılmasını, spor alışkanlığının kazandırılması ve 
çevre bilincinin aşılanmasını sağlayacak politikaları olumlu bulmaktayız. Asrın vebası ve felaketi 
uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı Türk gençliğinin damarlarındaki asil kanı kirletmemesi 
adına devlet, millet, aile, sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa, topyekûn bir seferberlik ilan edilmesi, 
sonuç alıcı politikalar uygulanması ve tedavi süreçlerinin başarıyla tamamlanması oldukça önemli 
ve hayatidir. Kariyer noktasında desteklerin sürdürülmesi ve mesleki gelişimlerine katkı sunulması, 
genç girişimcilere gerekli desteğin verilmesi noktasında uygulamaların artırılması da gençlik adına 
önemlidir. Engelli gençlere yönelik politikalar geliştirilmesi; suç, şiddet konularında önleyici tedbirlerin 
alınması ve sokakta yaşayan gençlerin topluma kazandırılması da çözüm bekleyen konular arasındadır. 
Rahmetli Başbuğ’umuz Alparslan Türkeş “Gençler, sizler birer Türk bayrağısınız; bayrağı lekelemeyin, 
kirletmeyin, yere düşürmeyin.” diyor. Dolayısıyla bizlerin de gençlerimizi sağlıklı bir şekilde geleceğe 
hazırlamamız gerekmektedir.

Gençlerin ülke yönetimi ve sivil toplum kuruluşlarında görev almalarına yönelik çalışmaların 
artırılması, gönüllü faaliyetlere katılımlarının desteklenmesi de oldukça yerinde olacaktır. Çağımız, 
bilgi ve teknoloji çağıdır. Gençlerin bilimsel çalışmalara teşvik edilmesi ve teknolojik gelişmelere 
açık olmasına yönelik çalışmaların artırılarak devam ettirilmesini olumlu bulmaktayız. Gençlerin 
serbest zamanlarını değerlendirebilmesi için gençlik merkezlerinin yaygınlaştırılması ve olanaklarının 
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geliştirilmesi, KYK yurtlarında kalan öğrencilere yönelik çok yönlü imkânların sağlanması, 
yurtların standartlarının artırılarak geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan yerlere yurt yapılması, yurt 
ücretlerinin sembolik seviyelerde olmasının sağlanması, öğrenim kredilerinin ihtiyaçları karşılayacak 
biçimde düzenlenmesi de yapılacaklar arasındadır. Bununla birlikte geleneksel Türk sporlarının 
yaygınlaştırılması ve desteklenmesi, çocuklarımıza ve gençlerimize Türk oyunlarının öğretilerek Türk 
soylu devletlerle Türk spor organizasyonları düzenlenmesi beklentimizdir.

Son olarak, seçim bölgem Mersin’le ilgili taleplerimi ifade etmek istiyorum: Anamur ve Gülnar 
ilçelerine gençlik merkezi, Aydıncık ve Bozyazı’ya spor salonu, Mut’a tribünlü sentetik futbol sahası, 
Silifke’ye spor salonu ve gençlik merkezi, Taşucu Kız Yurdu ve Erkek Yurdu’nun yapılması, Erdemli’ye 
spor kompleksi, sentetik futbol sahası, gençlik merkezi ve atış poligonunun bakım onarımı, Mezitli’ye 
gençlik merkezi, tribünlü sentetik futbol sahası ve açık spor tesisi; Yenişehir’e gençlik merkezi, atletizm 
pisti, tartan zeminin yenilenmesi ve 2 bin kişilik öğrenci yurdu; Akdeniz’e engelli gençlik merkezi, 
Türkiye olimpiyat hazırlık merkezi ve sporcu eğitim merkezi; Toroslar’a gençlik merkezi, spor salonu, 
yarı olimpik yüzme havuzu ve hokey sahası; Tarsus’a bin kişilik öğrenci yurdu, gençlik merkezi ve 
kitap kafe; Çamlıyayla’ya spor salonu yapılması ve Mersin’in ulusal ve uluslararası organizasyonların 
düzenlendiği spor kent hâline getirilmesi beklentiler arasındadır.

Sayın Bakanım, bütçemizin devletimize ve büyük Türk milletine hayırlı olmasını temenni ediyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Kılavuz, çok çok teşekkür ediyorum, sağ olun.

Şimdi de HDP’den Tulay Hatımoğulları Oruç Hanım’a söz vermek istiyorum.

Süreniz beş dakikadır.

Buyurun lütfen.

TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ (Adana) – Teşekkür ederim Başkan.

Sayın Bakan, değerli üyeler; ülkede tek adam rejimiyle beraber artan baskılardan en fazla gençler 
ve kadınlar rahatsız durumda. Türkiye’de eğitim, iş, huzurlu yaşam bakımından sorunları, hakikaten, 
yapılan anketlere dönüp baktığımızda rahatlıkla görebiliriz. 

En iyi üniversitelerden mezun olan gençler Avrupa yolunu tutuyor. Çok büyük bir beyin göçü var. 
Bunun acısını bilimde, akademide yaşamaktayız ve daha da yaşayacağımız aşikârdır.

İşsizlikle ilgili, herkes söz söyledi; çok önemli bunlar. Eminim her vekil arkadaşımıza da gün 
içinde sayısız telefon geliyor “Benim çocuğum şu üniversiteden mezun, şöyle yetenekli bir çocuktur; 
işe alın, aldırın.” diye. 10 milyon genç, işsiz. 

Farkındalıktan bahsettiniz sunumunuzda ve çeşitli projeler geliştirmekle ilgili sunumlarınız 
oldu. Sunumun matbu hâlinde bu başlık altında, İslamofobiyle ilgili “web” sitesinin geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesinden bahsetmişsiniz. Tabii ki farkındalık, her alanda yürütmemiz gereken çalışmalardan 
biridir. 

Şunu ifade etmeliyim: Sunumunuzda da sık sık “bilim adamı” dediniz. Bilim, adamların tekelinde 
olmadığı gibi, kadınlar ve LGBTİ bireyler de bilimle uğraşan insanlar olduğu için artık “bilim insanı” 
kavramının dilimize yerleşmesi gerekiyor. Bu konuda da bir farkındalığa ihtiyaç var. 

Her gün erkekler kadınları katlediyor. Bu hafta Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Tuğba Tokbaş, 
bir erkek tarafından katledildi. Gençlik ve Spor Bakanlığının yürütmesi gereken en önemli farkındalık 
faaliyetlerinden biri, cinsiyet eşitliği konusunda olmalıdır. 
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KYK borçlarından bahsetti çoğu arkadaşımız. KYK borçları silinmeli. Bu, Genel Kurulun da sık 
sık gündemine gelen konulardan biriydi. 

Yine, partimiz adına konuşma yapan Ömer Vekilimiz ifade etti; siyasete giren gençlerin kaçırılması 
ve ajanlaştırma faaliyetleri, 90’lı yıllara geri dönüşün bir göstergesi. Bu, derhâl ortadan kalkmalı; 
hukukun hiçbir yerine sığan bir olay değildir.

Sayın Bakan, yine sunumunuzda kültürel, sanatsal aktiviteler üzerinde durdunuz; bunlar 
uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan gençlerin kurtulması için önemli çalışma alanlarından biri, 
doğrudur fakat köklü çözüm tabii ki bu değildir. İşsizlikle, yoksullukla mücadele edilmedikçe, eğitimde 
fırsat eşitliği sağlanmadıkça, gençlerin kendilerini ifade edebileceği bir özgürlük iklimi oluşmadıkça 
şüphesiz ki gençler kendi özgürlük alanlarını böyle yaşam alanlarında arayabilirler.

Meclis, üç ay önce, sosyal medya yasakları anlamına gelen bir yasayı geçirdi, AKP ve MHP 
oylarıyla geçti bu yasa ve Z kuşağının en fazla eleştirdiği yasalardan biridir. Sosyal medyayı en fazla 
kullanan kesimin yine özgürlük alanına çok büyük bir müdahale edilmiş durumda.

Yine, Gençlik Projeleri Destek Programı’ndan bahsettiniz “1.011 proje var.” dediniz ve 17 milyon 
TL ayrılmış bu projelere. Burada şunu ifade etmek isterim ki: Gençlerin sanat aktiviteleriyle uğraşmasını 
istemeyen ya da siyasetle uğraşmasını istemeyen var mıdır bu salonun içinde? Elbette yoktur. Ama 
burada yine çok ciddi bir partizanlık yapılıyor. Nedir bu partizanlık? Bütün kültür merkezlerinin 
kendiniz etrafında, kendi çevrenizde dönmesini istiyorsunuz. Kanun hükmünde kararnamelerle 
Mezopotamya Kültür Merkezi gibi, 350’ye yakın kurum kapatıldı sizler tarafından ve birçok sanatçı bu 
manada ya cezaevinde ya da gözaltına alında vesaire. 

Yine, pandemi günlerinde birçok ülkede; balkanlardan, sokaktan Covid hastalarına evde kalmak 
zorunda olan risk grubuyla dayanışma, onlara moral olsun diye şarkılar söylendi, şiirler okunda, danslar 
edildi sokaklarda. Bunu Türkiye’de yapmak isteyen gençler polis şiddetine maruz kaldı, gözaltına alındı. 
Gençliğimde ben amatör tiyatroculuk yapmıştım ve biz sokak tiyatrosu yapıyorduk. Sokak tiyatrosunda 
emin olun ki oynayan kadar izleyen de çok büyük bir keyif alıyor, hele pandemi günlerinde bu tür 
şeylere o kadar çok ihtiyacımız var ki. AKP’nin merkezinde olduğu birçok iş on-line bir şekilde bu 
manada yapılmakla birlikte, sokakta da birçok etkinlik bu şekilde yapıldı. Ama sizler gibi düşünmeyen 
kesimlerin bu tür etkinlikleri yapmasına, bağımsız sanatçıların, bağımsız sanat kurumlarının bu işleri 
yapmasına asla tahammülünüz yok. O zaman, pandemiyi gerekçe göstererek ki Türkiye’de yaşanan 
birçok sorun gibi pandemiyi dahi kendi iktidarınız için lehinize kullanmaya çalışan bir fırsatçılık içinde 
davranıldı.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Vekilim, süreniz tamamlanmıştır, toparlarsanız sevinirim.

TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ (Adana) – Bitiriyorum Başkan.

83 milyonun bütçesinin “devlet işleri” adı altında partinize hizmet etmesini planlıyorsunuz, bunu 
kabul edemeyiz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, teşekkür ediyorum.

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinden Gamze Taşcıer.

Süreniz beş dakikadır Sayın Vekilim.

Buyurun lütfen.

GAMZE TAŞCIER (Ankara) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, kıymetli bürokratlar; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sözlerime Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çok değerli bir sözüyle başlamak istiyorum: 
“Bütün ümidim gençliktedir.” diyor Mustafa Kemal Atatürk. Bizim de ümidimiz gençlerde ama 
maalesef, gençlerin ümidi yok. Bu ülkede gençler geleceğe ümitle bakamıyorsa, hayallerini bile 
bu ülkeyle ilgili kuramıyorlarsa, güzel bir hayata, huzura, mutluluğa bu ülkede ulaşabileceklerine 
inanmıyorlarsa o ülkenin kalkınması da hayal olur, gelişmesi de. Bunun suçlusuysa gençler değil onları 
umutsuzluğa düşüren yani bu ülkeyi yönetenlerdir. Bu ülkenin Anayasa’sının daha 2’nci maddesinde 
Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir devlet olduğu yazıyor. Peki, öyle mi? Eğer, bir devlet dar gelirlinin, 
yoksulun, işsizin, işçinin, öğrencinin, asgari ücretlinin, yarın ne olacağını bilmeyen beyaz yakalının 
yanında değil de; varlıklıların, ensesi kalınların, atadan rahatların, rantçıların hizmetkârlığını yapıyorsa 
o devlet sosyal devlet değildir. Sosyal devlet, toplumdaki gelir adaletsizliğini dengeleyen, uçurumu 
kapatan, eşitsizlikleri bitiren devlettir. 

Türkiye’de yaklaşık 5 milyon öğrencinin KYK borcu var Sayın Bakan. “Para öde” diye gırtlağına 
yapıştığınız gençlerden 300 bini hakkında icra takibi var. Bu gençlerin suçu neydi? Suçları okumaktı, 
okuyup daha iyi bir hayat hayali kurmaktı. Her ile üniversite açtınız, “Oku evladım.” dediniz, az da olsa 
“Al sana para.” Dediniz, onlar da okudu. Sonra mezun oldular. Devlet onlara okuyacakları üniversiteyi 
açmıştı, ceplerine yetersiz de olsa para vermişti. E, sosyal devlet; zannettiler ki istihdam yaratma 
noktasında da yanlarında olacaklartı. 

Oysa TÜİK’e inanmasak da bugün genç işsizlik oranı yüzde 26, ne eğitimde ne istihdamda olan 
genç oranı yüzde 30, istihdam oranı ise yüzde 31. Bunlar pembe gözlüklerle baktıklarımız, aslında 
bunların gerçekten çok daha fazla olduğunu da hepimiz biliyoruz. İş bulamayan milyonlar, bulamadığı 
için psikolojisi bozulanlar, yaş almasına rağmen iş bulamadığı için ailesinin eline bakmaktan utananlar, 
Türkiye’de bir gelecek göremiyorlar. Son yapılan araştırmaya göre gençlerin yüzde 76’sı daha iyi bir 
gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor. Her iki gençten biri mutlu olmadığını ifade ediyor, yüzde 
77’si ise torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inanıyor. İşte, yarattığınız umutsuzluk iklimi bu. 
Gençler diyor ki: “‘Bize iş beğenmiyor.’ diyorlar. Deneyim kazanma bahanesiyle yıllarca saati 4 liradan 
sigortasız çalıştırılıyorlar. İşsizlik o kadar çok ki ben yok desem yerime o 4 liraya işe gelmek için 
milyonlar var. Beğenmiyorum evet, beğenmiyorum ama mecbur kaldığım bu düzeni beğenmiyorum.” 

“KYK borcunu ödeyemiyorum.” diyor, “Almasaydın” diyorsunuz. “İş bulamıyorum.” diyor, “İş 
beğenmiyorsun.” diyorsunuz. İş bulamadığı için gençlerin azarlayan bir devlet anlayışı olur mu? İş 
yaratmadığı gencin gırtlağına yapışıp “Para ver.” diyen bir devlet anlayışı olur mu? Tek kalemde 5’li 
çetenin yüz milyarlarca liralık vergi borcunu affediyorsunuz, vergi istisnaları veriyorsunuz, bu gençler 
size ne etti de üç kuruş alacağını silmiyorsunuz? Genç arkadaşın biri özellikle şunu sormamı istedi: 
“Müteahhitlere bu kadar faiz siliniyorsa, devletimiz bize mi hizmet ediyor, yoksa bu müteahhitlere 
mi?”

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Taşçıer.

Şimdi, Komisyon üyemiz Sayın Salih Cora’ya söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Cora.

Süreniz on dakikadır. 

SALİH CORA (Trabzon) – Sayın Bakanım, değerli Başkanım, Komisyonumuzun kıymetli üyeleri; 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.
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AK PARTİ döneminde sporu, sporcuyu, spor faaliyetlerini, genci, gençliği her yönüyle destekleyen 
bir siyasi hareket olarak tarih yazdık. Bir defa, gençlikle ilgili yeniden müstakil bir bakanlık kurmamız 
önemli bir gelişmedir. Her alanda fark attık, fark yarattık. Birçok alanla ilgili konuşma imkânımız var 
ama ben, daha önce seçim bölgemde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ni ziyaret ettim, onunla ilgili 
konuşmamı yapacağım. Onun öncesinde HDP ve CHP milletvekillerinin söylemlerine bir cevap vermek 
istiyorum. Yani özellikle HDP’li konuşmacılar, aynı nazenin taze bir makyajla arzıendam ettirircesine, 
sürekli olarak devletin birilerini kaçırdığı, ajan olarak kullandığı gibi bir iddia ortaya koydular.

ŞEVİN COŞKUN (Muş) – Yalan mı?

SALİH CORA (Trabzon) – Bizim tek borcumuz hakikati haykırmaktır. Sizin bu söyleminiz, 
fezahatlerinizin farkında değilsiniz. Türkiye Cumhuriyeti devleti adam kaçırmaz, eğer adam kaçıran 
arıyorsanız Diyarbakır’da HDP binasının önünde Diyarbakır Annelerine git, kimin adam kaçırdığını, 
kimin adam kaçırmadığını çok iyi bir şekilde anlarsınız, onlara sorun. Burada yüzünüz de hiç kızarmıyor, 
yüzsüz bir şekilde, aynı şekilde, şuursuz bir biçimde bunları söylüyorsunuz, bunları kabul etmiyorum.

(Gürültüler)

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar lütfen tartışmaya girmeyelim, tartışmaya 
girmeden fikirlerimizi ortaya koyalım.

SALİH CORA (Trabzon) – Kimin adam kaçırdığını, kimin kaçırmadığını, terör örgütlerinin mağdur 
ettikleri o Diyarbakır Annelerinden iyi bir şekilde öğreniniz. Bizim, burada sizin zehirli telkinlerinizi 
dinleme lüksümüz yoktur, telkinlerinize ihtiyacımız yoktur. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Sayın Başkan, “Yüzsüz bir şekilde” sözünü geri 
alsın.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, birbirimize karşı hitaplarımızda dikkatli ve 
saygılı bir dil kullanalım lütfen. 

SALİH CORA (Trabzon) – Değerli arkadaşlar, yine, şunu ifade etmek istiyorum: Gençlerin mutsuz 
olduğunu söylüyorlar, “Gençler mutlu değil.” diyorlar. Arkadaşlar, bir defa, eğitim hakkı elinden alınan 
gençler AK PARTİ döneminde miydi? 

GAMZE TAŞÇIER (Ankara) – On sekiz yıldır ne yaptınız? Biz onu soruyoruz. Ne yaptınız on 
sekiz yıldır?

SALİH CORA (Trabzon) – Başörtülü öğrencileri üniversite kapılarında eğitim hakkından mahrum 
bırakan, katsayı engeliyle beraber gençlerimizi üniversiteli yapmayan, lise mezunu olarak bırakan 
hangi iktidardı ki AK PARTİ gençleri mutsuz eyledi? Üniversite kapılarının önünde sürekli olarak 
öğrencilerin eylem yaptığı, “Harçları istemiyoruz, harçları kaldırın.” şeklinde pankartlar açtığı dönem 
hangi dönemdi de gençler o zaman mutluydu da şimdi mutsuz? Krediler, burslar… En fazla kredi 
veren iktidar, en fazla burs veren, ayrım yapmadan veren ve öğrenciye bu kredi ve burs miktarlarını 
artıran AK PARTİ’dir. Yine, hangi gencimiz spor yapmak istiyor da spor yapmasına engel bir durum 
oluşturuluyor?

ŞEVİN ÇOŞKUN (Muş) – İşsizlikten bahset, işsizlikten.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, değerli arkadaşlar, karşılıklı konuşmayalım lütfen. Hatip 
sunumunu yapsın.

SALİH CORA (Trabzon) – Şu an köylere, ilçelere kadar semt sahalarını, yüzme havuzlarını 
ulaştıran iktidar AK PARTİ’dir. Genç istihdamı da destekleyen biziz, genç girişimcilere teşvik 
imkânlarını da sunan AK PARTİ’dir. Bunlar en büyük oranda AK PARTİ döneminde sağlandı.
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Değerli arkadaşlar, her ilde üniversite açarak gençleri üniversiteli yapma, ilinde üniversite imkânı, 
eğitim hakkı tanıyan yine AK PARTİ’dir. Okullaşma oranları AK PARTİ döneminde yükseltildi. 
Bizden önce 60 kişilik, 45 kişilik sınıflar vardı. Ben 45 kişilik sınıfta okumuş birisiyim. 12 kişilik, 
üniversitede, Kredi ve Yurtlar Kurumundaki odalarda, koğuşlarda kalmış bir öğrenciyim. Şu anda özel 
oda konforunda, otel konforunda özel odaları, imkânları sağlayan AK PARTİ’dir. 

Değerli arkadaşlar, seçilme yaşını düşürdük diye mi gençlerimiz mutsuzdur? Her ilde kütüphane 
sayısını artırdık diye mi gençlerimiz mutsuzdur? Her öğrenciye Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında 
şehirden şehre bütün kültürel projeleri tanıttığımız için mi gençlerimiz mutsuzdur?

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Gençlerimiz mutsuz!

SALİH CORA (Trabzon) - Değerli arkadaşlar, biz gençlerimizin her zaman yanındayız. Gençleri 
destekleyen, gençlere önem veren, gençlerin her alanda yanında yer alan bir siyasi iktidarız ve gençler 
bunun cevabını en güzel şekilde 15 Temmuzda vermiştir. 15 Temmuzda tanklara, toplara, uçaklara, 
bombalara rağmen sokağa inen şuurlu bir gençlik vardı, bilinçli bir gençlik vardı; vatanının, milletinin, 
demokrasisinin yanında yer alan bir gençlik vardı. Biz gençlik dersini sizden öğrenecek durumda 
değiliz. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. 

Değerli arkadaşlar, ben son olarak şunu ifade etmek istiyorum: Türkiye Olimpiyat Hazırlık 
Merkezleri AK PARTİ’nin spordaki yüz akıdır. Ben bu manada Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. 

TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ (Adana) – Gençlerimiz sizinle gurur duymuyor. (Gürültüler)

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Biraz sonra sizin konuşmacınız konuşurken aynı muameleyi 
göstereceğiz. (Karşılıklı laf atmalar)

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, konuşmacımızın söylemlerinin iyi anlaşılması 
için biraz sükûnet rica ediyorum. Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 

SALİH CORA (Trabzon) - Gençlik ve Spor Bakanlığımız geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek, 
sporcuların performanslarının geliştirilmesinin yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi 
amacıyla kurulan TOHM bizim Hükûmetimiz olarak, benim bir genç olarak en çok gurur duyduğumuz 
yatırımlardır. 

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir saniye Sayın Cora.

Bu Komisyon teknik bir Komisyon arkadaşlar. Bütçe gibi teknik bir süreci ele alıyoruz. Lütfen 
herkes birbirine karşı saygın bir dil kullansın ve karşılıklı konuşmalar…

TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ (Adana) – Onlar bize müdahale ederken müdahale etmediniz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli Vekilim, bakın, siz de fikirlerinizi ifade ettiniz. Lütfen, 
karşılıklı konuşmaya giremeyiz. Bakın, başka platformlar var. 

TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ (Adana) – Aynı hassasiyeti ben konuşurken de beklerdim.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ben herkesi uyarıyorum.

Burası teknik bir Komisyon. Lütfen, konuşmacıyı dinleyelim, lütfen.

Buyurun. 
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SALİH CORA (Trabzon) - Değerli Başkanım, Komisyon üyelerimizin hepsinden razıyız. 
Hakikaten bütçe çalışmalarına katkı sağlıyorlar ama Komisyon üyesi olmayan arkadaşlarımız böyle, 
şöyle söyleyeyim yani komşunun yaramaz çocuğu gibi eve gelip eşyaları dağıtıp gidiyorlar. Böyle bir 
anlayış yoktur yani, böyle bir yaklaşım yoktur. Huzuru, sükûneti sağlamamız gerekiyor. Böyle gelip 
karıştırıp…

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Cora, konuya geri dönelim isterseniz.

Buyurun lütfen. 

SALİH CORA (Trabzon) - Sayın Bakanım, ben sadece Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleriyle 
alakalı bir konudan bahsedip ondan sonra konuşmamı tamamlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir sporcu nasıl yetişir? Bir sporcu kulüpte yetişebilir, federasyonda yetişebilir 
ama biz kanunla kurmuş olduğumuz Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleriyle bizzat devletin sporcuya 
elini uzattığı merkezleri kurduk. TOHM’lar sporcuların eğitimden konaklamasına, iaşesinden malzeme 
yardımına kadar devletimizin sporcunun elinden tuttuğu projelerdir. TOHM’ların bir diğer özelliği 
kanunla kurulmuş merkezler olmasıdır. Bu da devletin sporcuya bakış açısını, AK PARTİ’nin spora 
bakış açısını göstermektedir. Eğitimlerine destek oluyoruz. Yani bir sporcunun en çok zorlandığı husus 
şudur: Üniversite hayatı başladığında “Eğitim mi, spor mu?” diye tercih yapmak durumunda kalmıyor; 
hem eğitim hem spor aynı anda destekleniyor. 

Değerli milletvekilleri, her bir sporcu Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamaktadır. Bu da her bir 
sporcunun üzerine millî bir hassasiyet ve millî bir sorumluluk duygusuyla hareket etmemizi emrivaki 
kılmaktadır. Çünkü orada onlar Türkiye’yi temsil etmektedir. Sadece spor değil, bir vatan görevi de ifa 
edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, biz Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerini sporda tohumları attığımız 
ekin alanları olarak görüyoruz. Bilmenizi isterim ki iyi bir tohum iyi bir toprakla buluştuğunda iyi bir 
ürün ortaya çıkar. İyi sporcular da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde yetişirse iyi sonuçları 
yakalarız. Ben Trabzon’da, bizzat seçim bölgemde TOHM merkezini inceledim, gurur duydum, 
çok önemli bir hizmet. Geleceğin sporcularının, Türkiye’nin adını ezberleyeceği sporcuların orada 
yetiştiğini gördüm ve bu manada Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız göreve 
geldiği günden bu yana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde Türk sporunun 
sorunlarının çözülmesinde proaktif görev almıştır ve altyapı ve tesisleşme noktasında çıtayı daha da 
yukarılara taşımaktadır. Kendisini tebrik ediyoruz.

Bütçenin hayırlı olmasını diliyoruz. Bu bütçe gençlerin bütçesi, bu bütçe öğrencilerin bütçesi, bu 
bütçe sporcuların bütçesidir. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Böyle bir usulümüz yok, özür diliyorum. Çok sayıda konuşmacı 
arkadaşımız var, söz vermek durumundayım, karşılıklı tartışmaya giremeyiz. 

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi vekillerimizden Sayın Fikret Şahin’e söz vereceğim. 

Süreniz beş dakikadır Sayın Vekilim. 

Buyurun lütfen.

FİKRET ŞAHİN (Balıkesir) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaşlarım, 
değerli bürokratlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de 2021 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı 
bütçesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
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Sayın Bakan, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olan bir Bakanlıksınız keza gençlerimiz sonuç 
itibarıyla ülkemizin geleceğini temsil etmekteler. Genç ve dinamik nüfusu diğer ülkelere göre fazla olan 
bir ülke olmamıza rağmen maalesef bu avantajımızı yeteri kadar değerlendirdiğimizi düşünmüyorum. 
Genç işsizlik oranımızın -burada sabahtan bu yana yaptığımız görüşmelerde devamlı- yüksek olduğu 
dile getiriliyor. Her 3 gençten 1’i maalesef işsiz hatta eğitim seviyesi arttıkça işsizlik oranı da artmakta 
maalesef. Gençlerimizin çoğunluğu ülkelerinin geleceğine dair umutlarını tüketmiş durumdalar ve 
fırsat buldukları takdirde de -çok yüksek oranda, hangi siyasi görüşten olursa olsun- yurt dışında 
yaşamayı tercih edeceklerini ifade ediyorlar. Burada, tabii, sizin de Bakanlık olarak üzerinde durmanız 
gereken en önemli noktanın bu olduğuna inanıyorum çünkü gençlerimiz sonuç itibarıyla ülkemizin 
geleceğini temsil ediyorlar ve ülkelerinin geleceğinden umutları yok, umutlarını başka ülkelerde 
aramak durumundalar.

Yine, yetiştirdiğimiz değerli, başarılı öğrencilerimiz maalesef her yıl yurt dışına göç ediyorlar 
ve beyin göçü her yıl giderek artan oranda ülkemizde gerçekleşmekte. Neden gençlerimiz acaba yurt 
dışında geleceklerini arıyorlar? Buna yönelik bir çalışma yapmanız ve buna yönelik de önlemleri 
almanız oldukça önemli diye düşünüyorum. 

Gençlerimiz eğitimde fırsat eşitliği istiyorlar, özgürlük, adalet ve liyakat istiyorlar. Daha doğrusu 
ülkesini yöneten şu anki yöneticilerden daha adaletli davranmalarını bekliyorlar. Sizden de bizim, bir 
Bakan olarak beklentimiz bu olumsuzları tespit edip bunları ortadan kaldırmanızdır. 

Efendim, diğer bir konuysa seçim bölgem Balıkesir’de yaklaşık olarak altmış yılı aşkın zamandır 
hizmet veren Balıkesir Tenis İhtisas Kulübü var. Efendim, bu kortlarını ve sosyal tesislerini sizin 
Bakanlığınızdan kiralamak suretiyle hizmet vermekteler. Maalesef, son yıllarda yaşadıkları sorun 
sebebiyle bu tesis yeteri kadar hizmet veremiyor ve büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Balıkesir’de bu tenis 
sporunun gelişimi açısından önemliydi. Bakın, altmış yılı aşkın süredir diyorum. Bu konuya da lütfen 
ilginizi rica edeceğim Sayın Bakanım.

Yine, diğer bir konu geçen yıl gerçekleştirilmiş olan 60’ıncı Geleneksel Kurtdereli Mehmet 
Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde ve 667’nci Tarihî Elmalı Yağlı Güreşleri’nde başpehlivana altın kemeri 
takdim eden kişinin, orada Bakan Yardımcınız, ilin milletvekilleri, ilin valisi olmuş olmasına rağmen 
protokolde yeri olmayan Dünya Etnospor Başkanının takdim etmesi her iki güreşte de dikkatimizi çekti. 
Hatta ben bunu bir soru önergesiyle size yönelttim: “Protokolde yeri olmayan, devlet geleneğimize 
aykırı bu uygulamanın gerekçesi nedir?” dedim. Sizin cevabınızı okuyacağım şimdi; bakın, bana şöyle 
cevap veriyorsunuz: “Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 60’ıncısı düzenlenen geleneksel 
Kurtdereli Yağlı Güreşleri Balıkesir’de Kurtdereli Er Meydanı olarak adlandırılan alanda Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde yapılmıştır.” deniliyor. Sayın Bakanım, 
yani bir milletvekili olarak sorduğum soru farklı, verdiğiniz cevap çok farklı. Yani, sizden ricam, bir 
milletvekilinin soru önergesine lütfen daha ciddiyetle cevap verin. Yani, bunu tekrar size iade etmeyi 
düşünüyordum ama nasip buradaymış, size söylemek hiç olmazsa nasip oldu. Yani sizden ricam, 
sorum “Hangi gerekçeyle Dünya Etnospor Başkanına protokolde yer almamasına rağmen, devlet 
geleneğinde yeri olmamasına rağmen başpehlivana altın kemeri taktırıyorsunuz? “Böyle bir talimatınız 
var mı?” diye soruyorum, siz bana diyorsunuz ki: “Yağlı güreşler Balıkesir’de belediyenin katkısıyla 
yapılmıştır.” Lütfen, biraz daha ciddi bir cevap rica edeceğim sizden ve bu cevabı burada isteyeceğim.

Ben, tekrar, gençlerimizin ülkelerine, geleceklerine dair umutlarının arttığı bir Türkiye özlemiyle 
2021 yılı bütçenizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
Şimdi de yine Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Mustafa Adıgüzel’e söz vermek istiyorum.
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Mustafa Bey, buyurun lütfen.

Süreniz yedi dakikadır.

MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Bakanlık bürokratları, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Spor kulüpleri ve spor federasyonu kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifinin taslağı elime ulaştı. Bir spor kulüpleri yasası gerekiyordu tabii ama beklenen, böyle bir şey 
değildi. Baştan söyleyeyim: Bu taslak, bir paralel federasyon getiriyor; Spor Bakanı, dilediği kulübü, 
federasyonu denetleyebiliyor, sorumluluk tespit ederse suç duyurusunda bulunabiliyor -hatta hapis 
cezaları geliyor- sportif olarak başarısız federasyonu görevden alabiliyor ama sportif değerlendirmelerin 
kriterleri belli değil. Türkiye Futbol Federasyonu özerkliğini ve diğer federasyonların bağımsızlığını 
tamamen ortadan kaldırıyor. Denetleme yollarının belirlenmemiş olması nedeniyle tam bir baskı ve 
bağlılık düzeni olduğu da çok açık. 

Taslak toplam 66 madde, her maddesinde bir arıza var. Özellikle anlaşılır olması bakımından belli 
başlı bazı maddelerden örnekler vermek istiyorum. Madde 9’da deniliyor ki: “Spor kulüpleri faaliyet 
gösterdiği spor dallarından birini veya birkaçını ayırıp başka kulübe satabilir.” Yani şöyle düşünün: 
Fenerbahçe veya Galatasaray’ın basketbol şubelerini bir takımda birleştiriyorlar. Yani bunun sezon 
ortasında olduğunu bir hayal edin. Burada muhtemelen, gelişen bir branşını satmak isteyen bazı 
kulüplere avantaj sağlanmak istenmiş ama burada ciddi suistimal ve adil oyunda tehlike söz konusudur.

Madde 11’de tesisler yapılırken pazarlık usulü özellikle belirtilmiş. Bilindiği üzere pazarlık 
usulü genellikle usulsüzlük yapmak için kamuda en çok kullanılan kolay bir yöntemdir. Kamu İhale 
Kanunu’nda birçok usul varken federasyonların taşınmazlarının bile pazarlık usulüyle yapılması 
neden? Çünkü burada bir rant var. 

Madde 13’le bir paralel federasyon geliyor, burası çok önemli. Mesela, bir ilde, 15 kulüp bir 
araya gelecek, bir üst federasyon oluşturacakmış. Şimdi, bu üst federasyon aynı ligdeki takımları da 
içerebiliyor. Düşünün, bir takım bu federasyona girmedi; o federasyonun kendi içinde mali açıdan 
kaynak ve güçlerini birleştiren 2 takımın kendi arasındaki maçta nasıl bir avantaj teşkil ettiğini görün. 
Yani, federasyona girmeyen bir takımın şampiyonluk yarışında kümede kalma mücadelesinde bu 
federasyonun içindeki kişilerin kendi aralarındaki maçlarda nasıl bir teşvikin, şikenin, hatır şikesinin 
döndüğünü artık hayal edin. Bu, bir paralel federasyondur. 

Madde 14… Bakanlık istediği zaman gelip kulüpleri denetleyecek. Hâlbuki, kulüpleri şirkete 
çevirmiştiniz. Şirket oldukları için Sermaye Piyasası Kurulu, vergisel yönden de Maliyenin denetiminde 
olması lazım. SPK, MASAK, Kulüp Lisans Kurulu gibi birçok kurum zaten denetliyor; Bakanlık bunu 
hangi mazeretle denetleyebilir? Aslında, burada yapılmak istenen, bir baskı kurabilmek.

Madde 16’da bir hissedarlık yapısı var, bu da Ticaret Kanunu’yla çelişiyor. Borsaya çıkan 
kulüplerin küçük hissedarlarına söz hakkı tanımamak için konulmuş buraya.

Diğer bir husus da, bir kişi, birden çok kulüpten hisse satın alabiliyor. Düşünün, bir adam hem 
Fenerbahçe’nin yüzde 49 hissesini alabiliyor hem de Galatasaray’ın yüzde 49 hissesini alabiliyor. 
Böyle ucube bir şey olabilir mi? 

Madde 22’nin 4’üncü fıkrasında bir harcama sınırı konulmuş. Mesela, borcu olmayan takımlar 
dâhil harcama yapamıyor. Mesela, Karşıyaka’nın, Gençlerbirliği’nin borcu yok, niye harcama 
yapamasınlar ki?
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Yine, 10’uncu fıkrada, kulüp lisans sistemi Bakanın onayından geçecek. Bakanlık güç odağı 
olmaya çalışıyor, federasyon nasıl özerk olacak?

Yine, madde 30’da, Bakan, federasyon genel kuruluna gözlemci gönderiyor ve bunun raporuna 
göre genel kurulu iptal edebiliyor, olağanüstü toplantı yapılmasına karar verebiliyor. Burada başka bir 
şey söylemeye bile gerek yok. 

Madde 31, başarısızlık durumunda Bakan, federasyon yönetimini görevden alabiliyor.

Madde 38, federasyon başkanı en fazla 2 dönem görev yapabiliyor ama bu, başarılı federasyon 
başkanlarının görev yapmasını engellemek için yapılmış.

Yine, Bakanın mucizelerine devam ediyoruz; madde 39, federasyon genel sekreterini bile Bakan 
atıyor. “Federasyon talep ederse” denmiş, bu “talep ederse” buraya sempatik bir şey için konulmuş yani 
sıkıysa talep etmesin. 

Madde 41, federasyon il temsilciliklerine direk Bakan atama yapacakmış. 

Madde 44, Futbol Federasyonu özerk diğer kalan federasyonlar biliyorsunuz bağımsız bu 
nedenle mal sahipliği bir tek Futbol Federasyonunun. Bu, Futbol Federasyonun mallarına devlet malı 
hakkı koymak için bu konulmuş. Burada, “Bakanlık yardımıyla edinilen mallar” tabiriyle Futbol 
Federasyonunun mallarına “devlet malı” ibaresi konulmak isteniyor. 

Madde 48’de, bir Sportif Değerlendirme Kurulu var; bu, çok enteresan, mucize bir kuruluş. Sportif 
Değerlendirme Kurulunda, değerli arkadaşlarım, 7 tane üye var, bunların hiçbirisi spordan gelmek 
zorunda değil. 65 tane federasyonun, değişik branşlarda, değerlendirmeleri farklı olan, izleyici kitlesi 
farklı olan, kuralları farklı olan 65 federasyonun hepsini değerlendirmeye yetkili kişiler spordan hiç 
anlamayan 7 kişi; bunlar mucize insanlar ve bunların üzerinden de raporlarla federasyon bu kurulları 
görevden alabiliyor. 

Madde 50’de, bir yerindelik denetimi var. Yargı bile yerindelik denetimi yapamaz, Danıştay 
yasaklıyor, Anayasa yasaklıyor. Hukuki denetimi olabilir ama yerindelik denetimi olmaz, yerindelik 
denetimi görev gaspıdır. Mesela, genel kurul mali bütçeyi ibra etse bile bu maddeye göre isterse 
Bakanlık tahsilat yapabilir. “Kendi kuruluş kanunu bulunan federasyon” diye atıfta bulunuluyor; bu, 
atıfta bulunulan tek federasyon var, o da kendi kuruluş kanunu olan Türkiye Futbol Federasyonu. 

Madde 55’de, Tahkim Kurulunu Bakanlık atıyor, çok enteresan. Düşünün, Bakanın kendi atadığı 
Tahkim Kurulu’nu görevden almak istediği federasyonun görevden alınmasını değerlendirecek. Yani 
böyle bir zulüm, böyle bir kıskaç altında bu federasyon nasıl özerk olabilecek? 

Madde 56’da, kulüpler ile sporcular ve kulüplerin kendi arasındaki anlaşmazlıklara normalde 
tahkim bakmaz, burada tahkim bakar hâle getirilmiş. Bakanlıklar ile federasyonlar arasındaki ihtilaflara 
bile bu Tahkim bakıyor. Hangi Tahkim? Yine Sayın Bakanın atadığı Tahkim. 

Bakın Madde 59’da, ceza bile veriyor bu yasa, bir ile üç yıl cezadan bahsetmiş burada. Ceza 
muhakemesi başka bir şey, ceza kanunları ayrı. Yani bu açıktır, burada bile bir görev gaspı var. 
Dolayısıyla bundan tamamen vazgeçilmelidir çünkü bu kamu ya da sporun yararına değil kişi yararına 
göre düzenlenmiştir; kötü niyetlidir bu, hukuki açından da garabettir. 

Bildiğim kadarıyla hukuk şubeniz var. Türkiye Futbol Federasyonunun hukuk işlerinden sorumlu 
bir yönetim kurulu üyesi de var, buna nasıl itiraz etmez? Türkiye Futbol Federasyonu yok ediliyor, 
âdeta katlediliyor. Neden susuyorsunuz? Bu metinde hukuki açıdan o kadar büyük özensizlikler ve 
garabetler var ki 59’uncu maddenin ve (2)’nci fırkasında diyor ki: “Bu kanunun 52 nci maddesinin…” 

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Vekilim, süreniz bitmiştir, lütfen toparlayınız.
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MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) - “Bu Kanunun 52 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde 
de…” bir şeye başlamışsınız. Ya, bu kanunun 52’nci maddesinde böyle bir fıkra yok. Ya, bu nasıl 
bir hukuk garabetidir? Ha, diyeceksiniz ki: “Bu taslak, henüz Meclise sunmadık.” Ama Kulüpler 
Birliğine göndermişsiniz, o da tüm kulüplere, federasyonlara göndermiş. Yani “Bir düzeltme istiyoruz.” 
demişsiniz.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Vekilim, lütfen toparlayalım.

Size zaten ek süre vermiştik, lütfen.

MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) - Tamam, cümlemi bitiriyorum.

Şimdi, biz buraya geldiğinde böyle bir taslağın neresini düzeltelim? Deveye “Boynun neden eğri?” 
diye sormuşlar “ Nerem doğru ki.” demiş misali.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyorum.

Şimdi, İYİ PARTİ Milletvekilimiz Sayın Erhan Usta Bey’e söz vereceğim.

Sayın Usta, süreniz on dakikadır.

Buyurun Sayın Usta.

ERHAN USTA (Samsun) – Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli Komisyon üyeleri, Sayın Bakan, bakanlıklarımızın, kurumlarımızın değerli 
temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlarım.

Tabii, gençler bizim her şeyimiz, gençler bizim istikbalimiz. Fakat maalesef, birtakım çalışmalara 
baktığımız zaman gençler mutsuz, işsiz ve yurt dışına çıkmakta çareyi buluyor olduklarını görüyoruz. 
Tabii, bunlara ilişkin şimdi uzun uzadıya değerlendirme yapılabilir. Fakat şimdi bir taraftan da gençliği 
konuşurken bazı arkadaşlarımızın “Ya, biz milletvekili seçilme yaşını düşürdük.” diye bir şey söylemesi, 
bir savunma yapması ya da bunu bir icraat gibi ortaya koyması aslında hiçbir şeyi konuşmasak daha iyi 
olur gibi insanı da düşündürtüyor; böyle olmamalı.

Şimdi, bazı arkadaşlar da bir kısım çalışmalardan bahsetti. Benim de elimde MAK Danışmanlık 
şirketinin gençler üzerinde yapılmış bir çalışması var. Buradaki genç tanımı 18-29 yaş, 8 bin kişiyle 
yapılmış. Şimdi, burada benim dikkatimi çeken birkaç -tabii, büyük bir çalışma ama - şeyi söylemek 
istiyorum Sayın Bakan. 

“Kendinizi dini inanca sahip bir kişi olarak tanımlar mısınız?” diye soruluyor bu gençlere. Bunların 
yüzde 83’ü “evet” diyor. Bu yüzde 83’e tekrar bu sefer “Sahip olduğunuz dini inancınız davranış ve 
tutumlarınızı etkiliyor mu?” diye soruluyor “Her zaman etkiler.” diyenlerin oranı yüzde 15. Yani bu 
nasıl bir durumdur, ben bunu çok anlayamadım yani bu oranın çok düşük olduğunu düşünüyorum. Eğer 
bir şeye inanıyorsak onun bizim tutum ve davranışlarımızı etkilemesi beklenir. Sanki burada dindarlık 
konusunu çok önemsiyoruz, çok konuşuluyor fakat biraz içi boşaltılmış, altı boşaltılmış bir dindarlık 
anlayışı var gibi geliyor bana. 

Şimdi, gençlere “Hayatınızı bir bütün olarak düşündüğünüzde ne kadar mutlusunuz?” diye 
soruluyor, mutlu olanların -uzatmamak için kısa kısa söyleyeceğim ama detaylarını arzu ederseniz 
verebilirim- oranı yüzde 26. Yani gençlerimiz mutsuz. 

“Kendinizi başarılı olarak görüyor musunuz?” diye sorulduğunda -tabii, bu yaş grubu 18-29 yaş 
arası olduğu için bu soru bunlar için daha anlamlı- bu oran diğerlerine göre yine iyi, yüzde 52’si başarılı 
olarak görüyor ama gençlerin yüzde 48’i kendisini başarısız olarak görüyor.
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Şimdi “Size geçici süreli değil de kalıcı olarak yurt dışına gitme imkânı sağlanmış olsa ülkeyi terk 
eder misiniz?” diye sorulduğunda -ifade “terk etme” ifadesi- yüzde 64’ü “Terk ederim.” yüzde 14’ü 
“Ülkemde kalırım.” yüzde 22’si de “Kararsızım.” diyor. Yani tersinden bakacak olursak “Ben ülkede 
kalırım.” diyenlerin oranı sadece yüzde 14, kalanı ya “Terk ederim.” diyor ya da cevap veremiyor, 
kararsız. Tabii, bana göre bunlar hakikaten çok kötü oranlar. 

Yurt dışına gitmek isteyenlere “Niçin gitmek istersiniz?” denildiğinde yüzde 59’u “Daha iyi bir 
gelecek için.” yüzde 6’sı “Adalet ve eşitlik için.” yüzde 15’i “Huzurlu hayat için.” diyor ve yüzde 20’si 
de diğer, başka unsurları sayıyor. 

Yani, böyle baktığımızda, Sayın Bakanım, bu konu, gençler meselesi önemli bir konu. Tabii, insanın 
her şeyi önemli fakat gençler istikbalimizse bu konuda çok daha farklı bir şeyler yapmamız lazım. 
Ancak siz bu bütçeyle ne yapabilirsiniz diye baktığımızda, mesela, sizin programlarınıza bakıyorum 
ben, Bağımlılıkla Mücadele Programı var. Zaten bütçenin geneli çok düşük de yani şurada, Bağımlılıkla 
Mücadele Programı’nda çok komik bir rakam var: Bütçe ödeneğiniz 3 milyon lira. 3 milyon lira -bazen 
bu milyon, trilyon, katrilyonlar karışıyor, anlaşılsın diye söylüyorum- Ankara’da iyi bir muhitte bir 
daire parası. Yani bir program uygulanıyor, Bağımlılıkla Mücadele Programı uygulanıyor, bugün 
Samsun dâhil ortaokullara kadar düşmüş uyuşturucu kullanımı ve sizin bu programda size tahsis edilen 
para veya sizin talep ettiğiniz, sizin bize bütçe diye getirdiğiniz rakam, sizin üzerine düşen sadece 3 
milyon lira. Ha, o bütün programların tamamı da zaten 2,5 milyar lira, o da çok fazla bir şey değil. Yani 
Gençlik ve Spor Bakanlığı kurduk, hayırlı uğurlu olsun hakikaten ama Gençlik ve Spor Bakanlığına 
Bağımlılıkla Mücadele Programı’nda tahsis ettiğimiz para Ankara’da bir daire parası değil arkadaşlar. 

“Gençlik Programı” diyorsunuz, Gençlik Programı iddialı bir program ismine baktığınız zaman, 
işte, parası 1 milyar lira. Yani biz bunun 100 katını her yıl gereksiz yere birkaç tane müteahhide 
ödüyoruz Sayın Bakan ve toplam bütçeniz 23 milyar lira, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 
olmamış olsa zaten bütçenizde de bir şey kalmıyor, transfer ve borç verme kalemlerinden gençlere 
verdiğimiz o paralar var.

Şimdi, tabii, böyle olunca hakikaten söyleyecek çok da fazla bir şey yok. Şunu söylemiyorum 
elbette: Yani sizin Bakanlığınız, bütün kaynaklarını, her şeyini gençlere harcayacak değil ama sizin 
bu kaynaklarınızın çok yetersiz olduğunu söylemek lazım ve tabii gençlerin -işte, öz önce baktık, 
sabahtan beri diğer arkadaşlar da konuşuyor- değişik şekillerdeki gençlerin -zaten gençler işsiz- yani 
o dar tanımlı işsizlik tanımında bile gençlerin 1/3’ü, üçte 1’i “Ne eğitimdeyim ne de istihdamdayım.” 
diyor, onu geniş tanımlı olarak aldığımızda o oran çok daha yüksek ama onu hesaplayacak veri elimizde 
olmadığı için o kısmını hesaplayamıyoruz.

Şimdi, dolayısıyla, gençlerle ilgili mutlak suretle diğer Bakanlık nezdinde, işte, Millî Eğitim 
Bakanlığı nezdinde, ne bileyim ben, işte, Sağlık Bakanlığı nezdinde, diğer bakanlıklar nezdinde de 
mutlak surette yapmanız gereken çok iş olduğunu düşünüyorum.

Şimdi “yetenek yönetimi” diye bir şey var gençler için. Mesela, bakıyorsunuz, 12-16 yaş arası 
şampiyonalarda gençlerimiz çok başarılı fakat daha sonraki yaşlarda bu başarının devam etmediğini 
görüyoruz. Yani bu yetenekleri gereği gibi yönetemeyip bunları profesyonel bir hayata geçiremediğimizi 
burada müşahede ediyoruz. 

Şimdi, tabii, biraz da bölgemle ilgili, seçim bölgemle ilgili konulara girmek istiyorum. Tabii, 
Samsun bir tarih kenti, bir kültür kenti ancak bir spor kenti de, spor sevdalısı bir şehir de. Geçmiş zamanda 
baktığımızda, Samsun’da, aslında, özellikle, salon sporlarında ciddi bir ivme vardı fakat bunların son 
dönemde epeyce bir zayıfladığını görüyoruz. Tabii, aslında, Samsun’dan 2 Spor Bakanı çıkardığımız 
için -kendilerine teşekkür ederiz- onun da etkisiyle Samsun’da inşaat anlamında ciddi bir spor altyapısı 
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var. Tabii, her şeyi inşaat olarak da görmemek gerekiyor, o ayrı bir konu. Girdi odaklı bakışı hiçbir 
zaman benimsemiyoruz, önemli olan ne tür sonuçlar aldığımız. Fakat bu spor tesisleri, Sayın Bakanım, 
verimli kullanılamıyor, birçoğu atıl duruyor. Bunu lütfen pandemiyle ilişkilendirmeyin, bu pandemi 
öncesi… Vereceğim örneklerin zaten hepsi 2019 ve öncesine ilişkin olacak çünkü pandemiden dolayı 
2020 için sağlıklı bir analiz yapacak durumumuz yok. Bu potansiyelin Samsun’da harekete geçirilmesi 
lazım çünkü hakikaten, tarihî güzelliği var, tarihî zenginliği var, kültürel zenginliği var, şehir, kent, 
güzel. Dolayısıyla buraya, Samsun’a, birçok ulusal ve uluslararası turnuva getirilebilir. 

Şimdi, 2019’da şöyle bir hadise yaşanmıştı -ben bunu size soru önergesiyle de sormuştum, cevap 
verildi ama cevapta benim sorduğum soruların cevabı yok, o ayrı bir konu- Samsun’da bir okçuluk 
tesisi var, bırakın Avrupa’yı, dünyanın sayılı tesislerinden bir tanesi. Fakat Samsun’da, burada, mesela 
2019 yılında, hemen hemen hiçbir faaliyet yok; 10 tane faaliyet öngörülmüş, 5 tanesi daha sonra 
değişik nedenlerle başka illere -illerin ismini de saymakta bir beis yok; Bursa, Ordu ve Antalya illerine- 
kaydırılıyor. Yani öyle bir tesiste belki sadece 5 tane turnuva yapılıyor veya faaliyet yapılıyor, bunun 
en az 20 katının yapılması lazım. Her defasında böyle bir şey konuşulduğunda bir çim saha problemi 
çıkıyor. Ya, bu kadar tesis yapmışız, para harcamışız, yani çim sahasıyla ilgili bir sorun varsa lütfen bu 
çim saha sorunu da halledilsin. Dolayısıyla bu konuya bakmak lazım. Tabii, amacı dışında kullanımlar 
var yani orada -parti ismi vermeyeyim ama onu tahmin etmek zor değil- düğün yapılıyor, çim sahada 
düğün yapılıyor. Artık kalanını siz düşünün; Türkiye’de, okçuluk tesislerinde düğün yapılıyor. 

Şimdi, diğer bir husus, buz pateni tesisimiz var, bu da güzel bir tesis. Geçen yıl şöyle bir olay 
yaşadık biz: Turnuva için tesislere, Samsun’a geliyorlar fakat sporcular yoldan geriye döndü. Niye 
geriye döndü? İşte, bütün bağlantıları yapılmıştı, otel hazırlıkları, şunlar bunlar filan derken… Efendim, 
tesisin fişi çekilmiş, buzlar erimiş dolayısıyla “Şu anda sağlıklı bir şekilde spor yapılacak veya turnuva 
yapılacak bir durum yok.” diye sporcular yarı yoldan geri döndüler. Yani biz Samsun’da bu sıkıntıları 
yaşıyoruz, bu rezaletleri yaşıyoruz. Tabii, bunlar Federasyondandır, Bakanlığınızdandır değil, şey 
değil… Yani bu yatırımları koruma, kollama ve bu yatırımları efektif bir şekilde kullanma yükümlülüğü 
sizin Bakanlığınızda olduğu için söylüyorum ben bunları.

Şimdi, diğer bir husus, golf sahamız var, çok güzel bir golf sahası var. Geçen gün burada Turizm 
Bakanı “Golf sahası ihtiyacı var.” dedi. Samsun sahası da çok iyi fakat bu da yeterince kullanılamıyor. 
Ya, buralara para harcamışsınız, Allah razı olsun, yapılmış edilmiş. Önceliktir, değildir; Samsun’un 
önceliği belki farklıydı ama zamanın parasıyla 80 milyon lira bu golf sahası için harcandı. Şimdiki 
Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Başkanı “Bunu -Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yaptırılmış 
bu golf sahasını- yıkacağım.” diye seçimde taahhüt etmişti yani böyle de bir durum... Ondan sonra, 
fakat herhâlde yıkmaktan vazgeçti. Zaten yapmaya yönelik bir vaadi olmadı, hep yıkma yönünde oldu.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, Sayın Usta, normal süreniz bitmiştir. Tamamlamanız için 
bir dakika ek süre veriyorum.

ERHAN USTA (Samsun) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Yani, şimdi, Sayın Bakanım, buralara sahip çıkalım lütfen. Yani bir yandan Turizm Bakanı 
“Bizim golf sahası ihtiyacımız var.” diyor, Samsun’daki golf sahası bomboş duruyor. Yani o zaman 
bu turnuvaları, yapılacak işleri, her neyse bunları -maç mıdır, iş midir- buralara kaydıralım. Yani, 
bakın, bu yatırımları biz -cari açık veren bir ekonomiyiz- yabancının parasıyla yapıyoruz. Dolayısıyla 
bunları, başkasının kullandığının 40 katı kadar daha verimli kullanmalıyız çünkü bunlar borç alarak 
yaptığımız yatırımlar. Fakat bunun örneklerini Erzurum için vermek mümkün, Trabzon’daki tesisler 
için mümkün. Yani bir defalık yapılan işler için dünya kadar para harcanıyor, bununla ilgili Devlet 
Planlama Teşkilatının çok güzel tezli çalışmaları da oldu, onlara bakabilirsiniz fakat bu verimsizliğe 
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bir dur demek lazım. Özellikle Samsun özelinde söyleyecek olursak, sizden istirham ediyorum yani 
bu federasyonlarla lütfen temasa geçilsin. Yani hepimizin kenti, burada da işte 1 milyon 300 bin insan 
yaşıyor, bu yatırımlar atıl kalmasın. Samsun güzel bir şehir, Samsun’un zaten ekonomik olarak da 
bunlara çok çok ihtiyacı var. Dolayısıyla sizler tarafından yapılan bu tesislerin daha verimli kullanılması 
konusunda Bakanlığınızdan da gayret beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Ben Komisyonumuzu ve bütün arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyorum Sayın Usta.

Şimdi, HDP Grubundan Sayın Mehmet Ruştu Tiryaki Bey’e söz vereceğim.

Sayın Tiryaki, süreniz beş dakikadır.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyorum, Allah utandırmasın.

Sayın Bakan, sayın milletvekilleri, Bakanlığın değerli bürokratları; sizleri de saygıyla selamlayarak 
sözlerime başlayacağım.

Önce şunu söyleyeyim: Salih Cora diyor ki: “Komisyon üyeleri efendi efendi katılıyorlar, 
Komisyon üyesi olmayan CHP ve HDP’li milletvekilleri yaramaz komşu çocuğu gibi.” Sayın Cora, bu 
Komisyon çalışmalarına katkı için gelen, düşüncelerini açıklayan hiçbir vekil misafir değil, siz de ev 
sahibi değilsiniz.

SALİH CORA (Trabzon) – Benzetme yaptım, benzetme.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Bütçe yalnız Komisyon üyelerini değil, yalnız Komisyon 
üyesi olmayan vekilleri değil; 83 milyonu ilgilendiriyor. Dolayısıyla, burada bulunan her bir vekilin 
katkısını -olumsuz düşünceler de olsa- bütçeye katkı olarak anlamak gerekir. O yüzden sözlerimizi 
dikkatlice kullanmakta yarar var diye düşünüyorum.

Şimdi, eminim burada bulunan herkes Türkiye’de gençliğin durumu, gençliğin temel sorunlarıyla 
ilgili mutlaka birkaç araştırma, inceleme veya akademik makale okumuştur gelmeden önce ve emin 
olun, bu araştırmaların hemen hemen tamamında belirlenmiş geleneksel ortak sorunlar var, yeni ortak 
sorunlar var. Bunların birkaçıyla ilgili fikirlerimi söyleyeceğim. 

İlki, nitelikli eğitim. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken buna ilişkin ayrıntılı 
değerlendirmelerimi kendi adıma sunmuştum, bunları tekrar etmeyeceğim ama şunu söyleyeyim: Bu 
konu tartışılırken “Türkiye’deki eğitim uluslararası rekabete uygun değil.” diyenler oluyor, “İstihdam 
yaratmıyor.” diyenler oluyor, “Alınan eğitim, eğitim alanın gerçek tercihini yansıtmıyor.” diyenler var, 
“Manevi tatminsizlik yaratıyor.” diyenler var. Bu konu ne zaman tartışılırsa ülkenin dört bir yanından 
binlerce örnek bulmak mümkün. İşte, pazarda limon satan üniversite öğrencileri, oto yıkamacıda 
çalışan üniversite öğrencileri, üniversite mezunları, inşaatta çalışanlar veya mevsimlik işçi olarak 
çalışanlar var. Eğitim sistemi işsiz meslek lisesi ve üniversite mezunu yaratıyor. Yalnız, atanamayan 
öğretmen sayısı 700 bin Sayın Bakan. Fizik, kimya, coğrafya, matematik, edebiyat ve her alanda eğitim 
verebilecek tam 700 bin işsiz öğretmen var. 

İstihdam, kuşkusuz, en önemli sorun. Hane halkı iş gücü araştırmalarına göre genç işsizlik oranı 
-herkes söyledi- yüzde 26’larda ve kadınlarda bu oran tam yüzde 29’a ulaşmış durumda. İktidarın hem 
iyi eğitim veremediğini hem de eğitim verdiklerine istihdam yaratamadığını düşünüyoruz. 
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Bir Adalet ve Kalkınma Partili vekil dedi ki: “Ya, muhalefetten kim konuşursa konuşsun 
hep gençlerin mutsuzluğundan bahsediyor.” Şimdi, iyi bir eğitim almamış, aldığı eğitimle de iyi iş 
bulamamış bir gençten ne bekliyorsunuz? Vur patlasın, çal oynasın eğlenmesini mi bekliyorsunuz? 
Dolayısıyla, bu konudaki araştırmaların gerçekliği yansıtmadığına nereden ulaştınız anlayamıyoruz. 
Gerçekten, bunu anlamak mümkün değil.

Bağımlılık gençliğin en önemli sorunlarından biri. İyi eğitim vermediğinizde, eğitim verdiğiniz 
gençleri de istihdam olanağından yararlandırmadığınızda sonuç uyuşturucu bağımlılığı gibi kötü 
alışkanlıklar olabiliyor. Bu konudaki çalışmalarınızı takdirle izliyoruz. Hani, bir sürü ideolojik neden, 
başka sebeplerle olsa bile Samsun İlkadım’da açtığınız Okçuluk Binası’nı da takdirle karşılıyoruz, 
Batman Petrolkent’teki Gençlik Merkezi’ni de takdirle karşılıyoruz. Yani spora yaptığınız bu 
yatırımlardan rahatsız falan değiliz, tam tersine, az olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz 
ve bu ülkenin iyiliğini istiyoruz ama yeterli olmadığını ve büyük sorunlar yaşandığını söylemek isterim.

Bölgesel dezavantajlar var, bunun ısrarla altını çizmekte yarar var. Her bölgenin, her kentin 
başkaca sorunları var; lütfen, yatırımlarınızı yaparken bunu göz önünde bulundurun. 

Gençliğin en önemli sorunlarından biri katılım ve katılım konusunda büyük sorunlar var. Yalnız 
oy kullanıyor gençler, onun dışında siyasi yaşama katılmıyorlar ve kendileriyle ilgili hiçbir konuda 
fikir sahibi değiller. Onu da yeterli yapmıyorlar, ilgilenmiyorlar; oy verme oranları yüzde 60, gençlerin 
yüzde 40’ı sandığa bile gitmiyor. 

Birkaç tane istatistiki bilgiyi paylaşacağım sizlerle. Gençlerin en çok ilgili olduğu aktiviteler yüzde 
91 film, yüzde 91 müzik, yüzde 89 yeni teknolojileri kullanmak. Takım sporlarına katılım oranı yüzde 
44 gençlerde ve takım sporu deyince akıllarına gelen şey de -emin olun- halı saha. 

Gençler gelecekteki hayat kalitelerini etkileyecek en önemli faktör olarak yüzde 91’le eğitime 
erişimi, yine aynı yüzdeyle iş, istihdamı görüyorlar. Gençlik Gelişim Endeksi sıralamasında Türkiye 
0,69 oranla 170 ülke içerisinde 64’üncü sırada kendisine yer bulmuş durumda.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Tiryaki, normal süreniz bitmiştir, toparlarsanız sevinirim.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Gençler siyasete de ilgisiz. Siyasi partilerin gençlik kollarına katılım oranı yüzde 10’larda; bu 
oran zaten düşük. Hükûmetinizin emrindeki polis teşkilatının içerisinde olduğunu söyleyen kişiler 
-çünkü kendilerini öyle tanıtıyorlar, ne kadar rahatsız olsanız da bu bir gerçek- bizim Gençlik Meclisi 
üyelerimizi kaçıranlar var. Araçların plakalarını söylüyorlar, daha sonra bunlar sahte çıkıyor fakat 
kendisini polis olarak tanıtan kişiler bizim Gençlik Meclisi üyelerimizi kaçırıyor, ölümle tehdit ediyor 
ve ajanlık tehdidinde buluyorlar. Bu kişiler, basın açıklamalarıyla bunları bütün ayrıntılarıyla açıkladılar. 

İki şey söyleyip bitireceğim.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen toparlayalım.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Tamam Sayın Başkan.

Gençlik ve öğrenci derneklerinin toplam içindeki oranı yüzde 1,22 Sayın Bakan. Genel sivil toplum 
örgütlerindeki oranı da yüzde 27. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim, burada pek çok avukat ifadeye 
katılmıştır: Bakın, Terörle Mücadele Şubesinde, bir kişi gözaltına alındığında ilk sorulan sorulardan biri 
“Herhangi bir siyasi partiye üye misiniz, derneğe üye misiniz?” biçiminde Şimdi, eğer bir siyasi partiye 
üye olmayı, bir derneğe üye olmayı suç gibi algılatırsanız, elbette bu ülkede siyasete de ilgi olmaz, sivil 
topluma da ilgi olmaz, dernek kurmaya da ilgi olmaz.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Tiryaki…
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MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Son cümlem Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Bu da ilginç bir şey: Kamu Harcamalarını İzleme Platformu 6 Şubat 2016’da yayınlamıştı, bu çok 
değişmemiş. OECD ülkeleri içinde eğitimde olmayan yüzde 25’lik genç oranıyla Türkiye en kötü ülke 
ve 1’nci sırada diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

Sağ olun Sayın Başkan.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sağ olun, teşekkür ediyorum.

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Aysu Bankoğlu’na söz vereceğim, ardından da Suat 
Özcan Bey’e.

Aysu Hanım, buyurun. Süreniz beş dakikadır.

AYSU BANKOĞLU (Bartın) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Hoş geldiniz Sayın Bakan.

Ne yazık ki ama geçtiğimiz yıldan bugüne ülkemiz gençliği adına önemli bir mesafe katedemedik; 
bütçemizde de buna yönelik bir adım göremedik ve gençler hâlâ derin bir umutsuzluk, işsizlik ve 
yoksulluk içindeler. Burası çok önemli, bakın, gençler diyor ki: “Mutsuzuz.” Yüzde 75’i bunu söylüyor. 
“Biz, Batı’da yaşamak istiyoruz.” diyorlar, yüzde 64’ü böyle söylüyor. “Siz, bizi anlamıyorsunuz. 
Ancak torpille var olabileceğimizi sizin sayenizde öğrendik.” diyorlar; bunu söyleyen kişilerin oranı 
yüzde 78. “Eğer bizim yetkimiz olsaydı, biz işsizliği çözmek isterdik.” diyorlar.

Bir atasözü vardır: “Senin için kuru derelerde boğulurum.” Sizin gençlere yaptığınız işte tam da 
bu. “Gençler çok önemli, genç nüfusuz; her şey sizin için.” falan ama bugün, her 3 gençten 1’i işsizse 
ve birçoğu da iş bulma ümidini kaybetmişse AKP’nin bu gençliğe teklifi nedir söyler misiniz? Bu 
Meclisten torba torba yasalar çıkıyor, içlerinde gençlere yarayan hiçbir şey yok. Müteahhitlere geçiş 
garantili yollar var, biniş garantili havalimanlarına bütçeden milyar dolarlar var ama KYK borcunu 
ödeyemeyen 3 milyon 100 bin gence hiçbir şey yok. Yandaşların yüzlerce milyarlık borçları bir kalemde 
siliniyor Sayın Bakan. KYK borcu olan gençler ancak son dakika yapılandırmasıyla geçiştiriliyor. 
Şimdi, gençlere “Borçla okuyup borçla mezun olun.” mu demek isteniyor, söyler misiniz? “Nasılsa her 
üniversite mezunu iş bulacak diye bir kural yok; iş imkânı olmayan 300 bin KYK borçlusu genci de 
icraya verdik.” Bu mudur gurur tablonuz? 

On sekiz yıldır ne yazık ki AKP dizisi sürüyor, final bölümünün adı da “Ekonomide yeni dönem” 
ama bu yeni dönemde gençlerin geleceği için yine hiçbir şey yok. Resmî rakamlara baktığımızda 3 
milyona yakın genç işsiz var; bunların 803 bini üniversiteli. Bir de ümidini kesmiş ve artık çabalamayan 
11 milyon kişi var. Yani ülkemizdeki gençlerin neredeyse yarısı işsiz. 1,1 milyon üniversite mezunu 
kadın ne çalışıyor ne iş arıyor. 6 milyona yakın genç ne okuyor ne çalışıyor; 15-29 yaş aralığında kayıp 
bir grup, hem de son yirmi yılın rekoru bu. 

Şimdi, bugün, milyonlarca aile, üniversite mezunu ve işsiz olan 11 milyon erişkin çocuğuna 
bakmaya çalışıyor. Biliyor musunuz bunların, bu gençlerin çoğu sizin Hükûmetiniz döneminde doğmuş, 
büyümüş ya da eğitim almışlar. Mutsuzlar çünkü ekonomik olarak bağımsızlık istiyorlar. Peki, bu kadar 
genci üretime katmak için AKP Hükûmeti on sekiz yılda ne yaptı? Hangi fabrikayı, yazılım şirketini, 
AR-GE takımlarını oluşturdu ya da “start up” girişimlerine destek verdi? Ancak zincir market açar gibi 
üniversite açıp sıyrılmaya çalıştı, yanlışları da halının altına süpürdü gitti. Şimdi bu kadar mezun ne 
olacak söyler misiniz? Planlama teşkilatları, Millî Eğitim, YÖK, Bakanlığınız, diğer bakanlıklar ne iş 
yapar Allah aşkına? On sekiz yıldır size kimse “Ne yapıyorsunuz, milyonlarca çocuk ve genç geliyor?” 
demedi mi? Deselerdi de herhâlde gençler kaçacak bir ülke arıyor olmazdı. 
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Şimdi, yok pahasına fabrikaları sattınız, o zaman dediniz ki: “Yeni Türkiye’de gençlerin en büyük 
hayali KPSS kazanıp memur olmaya dönüştü.” Şimdi soruyorum, ilk 10 ekonomiye rekor memur 
alımıyla mı girmeyi düşünüyorsunuz? Sayın Bakan, “Gençleri dinliyoruz.” dediniz ama acaba onların 
hayalleriyle gerçekten ilgileniyor musunuz? Gençler dikkate alınmadıklarını düşünüyorlar. Politika 
geliştirirken kendilerinin dinlenmediğini düşünüyorlar ve sizden şikâyetçiler Sayın Bakan, gençleri 
lütfen dikkate alın, onların kaygılarını önemseyin, hatta kaygılarını daha da derinleştirmeyin lütfen.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Tamamlayalım Sayın Vekilim.

AYSU BANKOĞLU (Bartın) – Gençler kendi hayatlarını idame ettirmek istiyorlar, burs 
imkânlarının artmasını istiyorlar, eğitime önem verilmesini talep ediyorlar ve en önemlisi, adalet 
talepleri var. Torpilsiz iş bulabilmek ve eşit muamele görmek istiyorlar, özgürce bir yaşam hayal 
ediyorlar. Ama bu anlayışınızla, bu bütçeyle gençlerin hayalleri yok bu bütçede diyorum. En iyisi, 
erken seçime bir an önce razı olmanız bence, yoksa 13 milyonluk Z kuşağı sonunuzu getirecek. Ne 
kadar az genç oy kullanırsa sizin için o kadar iyi diye düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Özcan, buyurun.

SUAT ÖZCAN (Muğla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; gençlerimiz umudumuzdur, ancak işsiz ve umutsuzdurlar. 
2020 Eylül ayı itibarıyla 5 milyon öğrencinin KYK borcu bulunmaktadır. Borçlu öğrencilerin 300 bini 
hakkındaysa icra takibi başlamıştır. Üniversite mezunu işsiz sayısının toplam işsiz sayısına oranının 
yüzde 27’lere dayandığı Türkiye’de, iş bulamayan üniversite mezunu gençler, faiz işlemesiyle katlanan 
KYK borçları altında ezilmektedirler. Gençlerin mezun olduktan sonra alanlarında iş bulma olasılıkları 
gün geçtikçe daha da düşüyor. Gençlerin iş bulma süreleriyse ortalama bir buçuk yıl. Bu kredilerin geri 
ödemelerinin başlaması için beklenen süre ve sonrasında ödeme yükünü gençler karşılayamamaktadırlar. 

Yine, salgın döneminde eğitimin artık sadece okula gitmek ve fizikî ders almak olmadığını fark 
ettiğimiz bir dönemin ardından eğitime erişim masrafları da gündeme alınmalıdır. Kitap masrafları, 
internet masrafları, donanım masrafları, konaklama masrafları için öğrencilerimize, gençlerimize 
destek olmak durumundayız. Birçok öğrenci için artık sinema ve tiyatro gibi sosyal ihtiyaçlar lüks 
durumuna düşmüşken gençlik merkezlerinin imkânları arasında kültürel faaliyetler daha fazla yer 
almalıdır. Bunların herkesi kapsayacak kültürel faaliyetler olması adına içerikler üretilmelidir. Birçok 
öğrenci için artık sinema ve tiyatro gibi sosyal ihtiyaçlar lüks durumuna düşmüşken bu merkezlerin 
imkânları arasında kültürel faaliyetlere daha fazla yer verilmelidir. 

Ülkemizde spor gerçeği ne kadar konuşuluyor? Gençliğin spora katılımı yeterli mi? Sağlıklı gençler 
yetiştirmede ülke olarak başarılı mıyız? Üniversiteler, gençlik, kamp merkezleri yeterli mi? 25 milyonu 
aşan gencin eğitim öğretim içinde olduğu düşünüldüğünde, üniversiteyi bitiren gençlerin işsiz olduğu 
ülkemizde spor ve sağlık ne kadar ciddiye alınıyor? Yeteri kadar gençlik ve sporun konuşulmadığı 
bir dönemi yaşıyoruz. Sadece Süper Lig maçları, sonuçları ve hakem kararları televizyonların spor 
konusunda en çok yer verdiği programlar.  Yeterince araştırma, geliştirme ve yatırım yapılmadığı, 
bütçenin de ayrılmadığı görülmektedir. On sekiz yıllık iktidarınızda Bakanlık olarak ülkemizde toplam 
kaç tane atletizm pisti, sahası ve stadyumu kazandırıldı? Tesisleşme konusunda çok övünüyorsunuz, 
yaptığınız sportif yatırımlar için teşekkür ederim ancak stadyumların ve salonların yenilenmesi projeleri 
2-3 stadyum haricinde bölge gerçekleriyle uyumlu mudur? Dağ başına yapılan bazı statlar kaderine 
terk edilmiş midir? Örneğin, yeni Mersin Stadyumu gibi eski stadyumların kent içinde kalan kıymetli 
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arazileri ne şekilde değerlendirilmiştir? İstanbul başta olmak üzere Amatör ve Bölgesel Amatör Lig 
maçlarının oynanabileceği tesis sayısı bu kadar yetersizken niçin sporun temeli olan amatörlere yatırım 
yapılmaktadır? 

Seçim bölgem Muğla ili Milas ve Marmaris ilçelerinde yıllardır yapımı beklenen spor salonlarının 
durumları nedir? Salgın süresinde ertelenen ve bir türlü başlatılamayan Amatör Ligler sayesinde 
evlerine ekmek götüren futbolcu, antrenör, kulüp çalışanı ve diğer görevliler için destek fonlarından 
ödenek ayrılmış mıdır? Yoksa amatör spordan da para kazanılmasın, amatör futbolcular, sporcular taş 
yesin, aç kalsın mantığı mı geçerlidir? 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Tamamlayalım Sayın Vekilim.

SUAT ÖZCAN (Muğla) – Türkiye’de lisanslı sporcu sayısı son bir yıl içinde ne kadar artmıştır? 
Herkes için Spor Federasyonu, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlarımıza lisans çıkartarak sanal bir artış 
sağladı mı? Şu anda gerçek lisanslı sporcu sayısı nedir? Amatör Liglerde her branş için çıkartılan lisans 
ücretleri için salgın nedeniyle indirim yapılması ve Covid-19 testi için destek olunması ekonomik 
sıkıntılar içerisindeki kulüpleri biraz olsun rahatlatacaktır. 

Spor federasyonları seçimlerinin salgın ve olimpiyat organizasyonu gerekçe gösterilerek bir yıl 
sonrasına bırakılması hukuka ne kadar uygundur?

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Ek süre verdim, tamamlayalım lütfen.

SUAT ÖZCAN (Muğla) – Tamamlıyorum.

Ana statünün bu şekilde baypas yapılması doğru mudur? “Dört yılda bir seçim yapılır.” 
maddesi görülmeksizin her “olimpiyat sonrası” ifadesine istinaden seçim erteleme durumunda spor 
federasyonlarının hukuki durumlarını tartışılır olması kaçınılmazdır. Tıkanma noktasına gelen engelli 
branşları başta olmak üzere, masa tenisi, tekvando, bazı federasyonlarda seçim kaçınılmazken başarısız 
kadrolar için bir yıllık devam ayrıcalığı getirilmiştir. Spor federasyonlarına yeni dönemde ayrılan bütçe 
üstelik olimpiyat yılında yeterli midir? Bu bütçenin bir bölümü altyapılara mı yoksa otellerde yapılan 
kamp harcamaları için mi yapıldı? Bu size rahatsızlık veriyor mu?

Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL - Teşekkür ederiz Sayın Vekilim.

Sayın Aylin Cesur…

AYLİN CESUR (Isparta) – Atlarsak aslında beni.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Peki,, sonra söz vereyim size.

Sayın Bekir Kuvvet Erim…

BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Sayın Başkan, kıymetli Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, 
Sayın Bakanım, Bakan Yardımcılarım, bürokratlar ve kıymetli basın mensupları; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Son on sekiz yıldan bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 
milletimizin hasretle beklediği temel hizmet alanlarında, eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, 
ulaşımdan enerjiye, sanayiden sosyal desteklere tüm başlıklarda eşi benzeri görülmemiş yatırımlar 
gerçekleştirdik. Bu hizmet serüvenimizde gençlerimizi de asla ayırmadık. Gençlik ve spor alanındaki 
atılımlarımız, hizmet ve faaliyetlerimiz neticesinde gençlerimize her şeyin çok hızlı değiştiği bir 
geleceğe hazırlamak için bütün imkânlarımızı seferber ettik. Gençlerimizin güçlü, güvenli, ülkesinin 
hukukuna, itibarına ve evrensel insani değerlerine sahip çıkan nesiller olmasını her zaman istedik, 
istiyoruz.
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İktidara geldiğimizde ülkemizdeki gençlik merkezi sayısı sadece 9’ken bugün 81 ilimizde 350 
gençlik merkezimiz gençlerimize hizmet veriyor. Bu gençlik merkezlerimize üye olan gençlerimizin 
sayısı ise 5.120’yken bugün bu sayılar 2 milyon 400 binlere çıkmıştır. Sadece 2019-2020 yılları arasında 
gençlik merkezlerimize yapılan 308.844 faaliyetimize 4 milyon 200 bin gencimiz katılmıştır. Gençlik 
merkezlerimiz geleceğimizin merkezidir. Gençlik kamplarımız, izci kamplarımızın yeni versiyonudur. 
2005 yılında ülkemizde sadece 5 tane gençlik kampımız vardı, bu sayıyı 39’a çıkardık. Geçtiğimiz 2019 
yılında gençlik kamplarımızdan 125 bin gencimiz yararlanmıştır. 2020 yılında pandemi nedeniyle kısıtlı 
sayıda açılan gençlik kamplarımızın faaliyetlerine 18 bin gencimiz katılmıştır. Gençlerimiz kamplarda 
buluşuyor, kültürel, sosyal ve sanatsal etkinliklerle yardım ve dayanışma kültürünü yaygınlaştırıyor. 
AK PARTİ, sportif faaliyetler için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadı. Türkiye’de lisanslı sporcu, spor 
kulübü ve antrenör sayılarındaki artış eğilimi de devam etmektedir. Eylül 2018’de 8,3 milyon olan 
lisanslı sporcu sayısı Eylül 2020 itibarıyla 8,6 milyona, 15.620 olan spor kulübü sayısı 18.522’ye, 
233.368 olan antrenör sayısı ise 246.744’e yükselmiştir; bu, artarak devam etmektedir. 

Tesisleşmede Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinin gerisinde değiliz. Bakın, son on sekiz yılda spor 
tesisi sayılarını da artırarak spora ve sporcuya verilen değeri gösterdik. Sentetik futbol sahası sayımız 
578 iken bugün 1.365. Sadece futbol mu? Hayır. Atletizm pist sayımız 12’iken bugün 56. Yarı olimpik 
ve tam olimpik olmak üzere yüzme havuzu sayımız 46 iken bugün 174 yüzme havuzumuz hizmet 
vermektedir. 2020 yılında tam 944 salonumuz faaliyettedir. Bunlarla birlikte tenis kortu, güreş sahası, 
karate, jimnastik, masa tenisi salonları sayısı 1.575 iken tesis sayımızı toplam 3.774’e çıkardık. 39 
stadyum projemizin 30 tanesi tamamlandı.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarını otel konforuna taşıdık. 
Üniversite öğrencilerimizin günümüz gereklerine uygun konforlu ortamlarda güven ve huzur içerisinde 
barınmasını sağlıyoruz. Yurtlarımızda öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, sosyal, kültürel 
ve sportif yönden gelişmeleri için gerekli olan her türlü imkânı sunuyoruz. Öğrencilerimiz ülkesinin 
gücünü barındığı yurtlardan, şefkatini ise sağlanan desteklerden almaktadır. Değerli arkadaşlar, işte bu 
bütçe öğrencilerimizin bütçesidir. 

AK PARTİ hükûmetleri, amatör spor kulüplerine belediyelerin destek olması konusunda önemli 
kanunlar çıkardı; spor malzemesi alımı, gıda desteği, başarılı olan kulüp veya sporculara ödül verilmesi, 
belediye gelir bütçesinden doğrudan maddi destek verilmesi gibi.

Sayın Başkanım, kıymetli milletvekilleri; az önce bahsettiğim üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığımız 
pek çok ilimizde kapalı spor salonları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri, futbol sahaları gibi pek 
çok hizmeti hayata geçirdi. Bu sporcuların yetişmesi anlamında önemli adımlar atıldı. Sayın Bakanım, 
Aydın’ımızda da yapılması planlanan tesisler var. Bu arada şimdiye kadar yapılan, yapılmakta ve 
yapılacak olan tesisler için size teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Erim, toparlayalım.

BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – 2019 yılında hizmete açılan Nazilli ilçesi yarı olimpik yüzme 
havuzu yanına “go-kart” pisti ve Yenipazar ilçemize 90 dekarlık alana motokros pisti yapılması 
planlanmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Erim, ek süre verdim, toparlayalım.

BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
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Sayın Bakanım, motosiklet tutkunları pist olmadığı için trafiğe açık yollarda sporlarını illegal 
yapıyorlar ama trafiğe açık olan yerlerde yaptıkları spor çok tehlikeli, hatta bazen ölümle sonuçlanan 
kazalara sebep olabiliyor. Yapılacak olan yarış pistiyle bu tehlikelerin önüne geçip sürücülerin 
gönül rahatlığıyla spor yapmasını sağlamalıyız. Bu tür projeleri her ilimizde faaliyete geçirmek için 
çalışmamız gerektiğine inanıyorum.

Bu arada hafta sonu İstanbul Park’ta yapılacak olan Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14’üncü 
ayağına katılan yarışçılara başarı diliyor ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Son olarak cumhuriyetin, demokrasinin istiklalini hisseden, bilgili, donanımlı, inançlı nesiller için 
ülkemizin imkân ve kaynaklarını en iyi ve en doğru şekilde kullanıyoruz. Bu güzel gençliğe layık 
olmaya çalışıyoruz. Geleceği kazanmak istiyorsak o geleceğin getireceği şartlara karşı donanımını 
tamamlamış, bilgili, üretken, analiz kabiliyeti olan, öz güven sahibi gençler yetiştirmek zorundayız. 
Onların büyük enerji ve dinamizmlerini köreltecek hangi engel varsa yollarından kaldırmakla 
mükellefiz. Biz gençlerimizin büyük potansiyeline güveniyor, bu ülke için yapacaklarına samimiyetle 
inanıyoruz. Onlara bu düşüncelerle sahip çıkıyor, hizmet ediyoruz.

Sözlerime son verirken Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2020 yılı bütçesinin gençlerimize, 
sporcularımıza, devletimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni eder, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Sayın Bakanım, ben yarışçıyım ama siz yarışta yatırımlarla benim önümdesiniz.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Yarışacağız, birlikte 
yarışacağız.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Teşekkür ederim.

BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Ben teşekkür ederim, sağ olun.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Çoşkun...

ŞEVİN COŞKUN (Muş) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; Komisyonda 
bulunan herkesi selamlıyorum.

Bakanlığın hazırlamış olduğu 2021 bütçesinde, bu yıl da gençlere yine yer yok. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ailelere her fırsatta üç çocuk yapılmasını söylüyor. Hükûmetin 2021 bütçesinde, bu çocuklar 
için ileride hangi olanakların sağlanacağı veya bu olanakların nasıl genişletileceğine dair hiçbir bütünsel 
politikanın olmadığını görüyoruz. Gençlik o derece göz ardı edilmiştir ki bütçe gerekçesinde gençlik 
için yapılanları kapsayan tek başlık, “Özel Politika Gerektiren Gruplar” altında “Gençlere Yönelik 
Politikalar” başlığıdır. Bu da 407 sayfalık raporda tek bir sayfadan ibarettir. Oysa bütçede verilen sözler 
vatandaşların nasıl bir yaşam süreceğini belirler. Ülkeyi yönetenler bütçede verdikleri sözlerle hangi 
değerleri temsil ettiklerini ve kimlerin hakkını savunduklarını gösterirler. Saray, 2021 yılı bütçesinde 
yaptığı tercihlerle kimlerden vergi toplayacağına, toplanan vergileri kimlere ve nerelere aktaracağına 
karar vermiş; tercihini bu yıl da saraydan, savaştan ve yandaştan yana kullandığını göstermiştir. 

Değerli milletvekilleri, iktidarın mevcut politikasızlığı Türkiye halklarını derin bir krizin 
içine sokmuştur. Çok yönlü yarattığı bu krizi; savaş, çatışma, işgal, talan ve sömürü sistemini 
derinleştirerek aşmaya çalışmakta, baskı ve zor aygıtlarıyla tüm toplumu sindirmek istemektedir. Tüm 
dünya sistemlerinde gelecek anlamına gelen yegâne kesim gençliktir. Egemen olmak isteyen tüm 
sistemler gençleri her türlü özel savaş ve aldatma oyunlarıyla tehlikesiz hâle getirmek istemektedir. 
Kendi geleceğini kurgulayan ve bunun öncüsü hâline gelmek isteyen bir gençlik bütün iktidarları 
korkutmaktadır.
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Değerli milletvekilleri, son yıllarda özelde genç kadınlara yönelik taciz, tecavüz ve şiddet 
politikalarıyla bilinçli bir toplum kırımı politikası da yapılmaktadır. Bu politika, faşizmin soykırım 
politikalarından sadece biridir. Gençler, gerçekleştirilmeye çalışılan bu politikalara karşı mücadele 
etmektedir. 

AYŞE KEŞİR (Düzce) – Neden bahsediyorsun, hangi faşizm?

ŞEVİN COŞKUN (Muş) – Değerli milletvekilleri, üniversiteler de ne yazık ki ticarethane 
mantığıyla yönetilmektedir. İktidarın hedefi, tek tip bir gençlik yaratmak, gençliğin muhalif sesini 
bastırmaktır. Ne yazık ki Gençlik ve Spor Bakanlığının bugünkü işlevsizliği ve üniversiteler de buna 
alan açmaktadır. Üniversiteler bir an önce akademik üretimin, eleştirinin, bilimsel, özgür yaklaşımın, 
yaratıcılığın öne çıktığı, parasız ve nitelikli alanlara dönüştürülmelidir. 

Sporda da durum bunlardan farksız değildir. Amedspor taraftarlarına uygulanan deplasman 
ambargosu 64’üncü haftada son bulmuş, sonra tekrar güvenlik gerekçeleri bahanesiyle pandemi öncesi 
seyircili oynanan maçlarda devam ettirilmiştir. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bu uygulama, salt Kürt 
futbolu ve kurulan bağın önüne geçmesi amacıyla Futbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ortak kararıyla sürdürülmektedir.

Değerli milletvekilleri, Kürt kentlerinde yürütülen asimile politikaları da ortadadır. Özellikle 
madde bağımlılığının kolluk kuvvetleri tarafından kontrolsüzleştirilmesi ve göz yumulması bölgede 
aşikâr bir gerçektir. Yoksulluk, işsizlik ve geleceksizlik üçgeninde boğulan gençler ne yazık ki 
uyuşturucu batağına saplanmaktadır. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Öyle bir şey yok. Böyle bir şey olabilir mi? (Gürültüler)

ŞEVİN COŞKUN (Muş) – Değerli milletvekilleri, gençlerin en büyük problemlerinden biri de 
işsizliktir. TÜİK’in istatistiklerine göre, Gençlik 2019 raporuna göre işsizlik yüzde 25’tir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Tamamlayalım Sayın Vekilim.

ŞEVİN COŞKUN (Muş) – Verilere bakıldığında işsizlik oranları Kürt şehirlerinde daha da 
yüksektir. 

Yine, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı ise yüzde 26’dır. Yani her 3 kentten, her 
3 gençten 2’si ekonomik anlamda ailesine bağımlıdır. (Gürültüler) Bunlar da yetmezmiş gibi binlerce 
öğrenci KYK’dan almış olduğu krediyi geri ödeyemediği için icraya verilmiştir. Bakanlığın bugün 
acilen yapması gereken binlerce mağdur öğrencinin borcunu silmektir.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Düzgün dil kullansın. Seni düzgün dil kullanmaya çağırıyorum.

ŞEVİN COŞKUN (Muş) – Dinlemesini öğren. (Gürültüler)

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Tamamlayalım lütfen.

ŞEVİN COŞKUN (Muş) – Tamamlıyorum Sayın Başkan. 

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Bölücülük yapıyor.

MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Kimse burada bölücülük yapamaz.

ŞEVİN COŞKUN (Muş) – Değerli milletvekilleri, özetlemek gerekirse Türkiye, gençlerin yaşamak 
istediği bir ülke olmaktan çıkmış. Gençlik ve Spor Bakanlığı da gençlerin ihtiyaçlarını karşılayamayan 
bir kurum hâline gelmiştir. 2002’den bu yana gençler için hiçbir politika geliştirememiş olan AKP 
gençlerin bugün yaşamak zorunda kaldığı koşulların en büyük sorumlusudur.

Teşekkür ediyorum.
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MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Böyle bir şey yok, kimse burada bölücülük yapamaz, böyle 
bir şey yok. 

ŞEVİN COŞKUN (Muş) – Bölücü sensin!

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) - Al kafanı, beynini, bizimkinin içine sok istersen, 
aynen senin gibi düşünelim! 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Ali Keven…

ALİ KEVEN (Yozgat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Bakan, Sayın Komisyon Başkanı, değerli milletvekili arkadaşlarım, sayın basın emekçileri; 
hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Sayın Bakan, Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkeyi emanet ettiği gençlerin Bakanlığını yapıyorsunuz. 
(AK PARTİ ve HDP sıralarından karşılıklı laf atmalar) 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın milletvekilleri, lütfen…

ŞEVİN COŞKUN (Muş) - Başkan…

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ya biz kiminle nasıl konuşacağımızı size mi soracağız? İzin mi 
alacağız sizden ne konuşacağımızı?

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL - Sayın Aydemir, oturalım. (HDP sıralarından gürültüler) 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ne konuşacağımızı size mi soracağız? İzin mi alacağız sizden?

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Aydemir, size söz verdiğimde cevap verirsiniz, 
oturalım. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Böyle bir şey olabilir mi ya!

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Vekilim, devam edin lütfen. Zaman vereceğim, 
merak etmeyin.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bu hanımefendi mikser, karıştırmaya geliyor burayı. (HDP 
sıralarından gürültüler)

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – İbrahim Bey, hatibi dinleyelim.

ALİ KEVEN (Yozgat) – Sayın Başkan, Sayın Bakanım, Bakanlığın sevgili bürokratları, sevgili 
arkadaşlarım…

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Vekilim vekille konuşuyor, konuşamaz mı yani?

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Aydemirler…

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Sayın Başkan…

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – İbrahim Bey, hatibi dinleyelim.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Sındır, müdahale ediyor, böyle bir şey olabilir mi ya?

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Vekilim, siz devam edin. (AK PARTİ ve HDP 
sıralarından karşılıklı laf atmalar, gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, lütfen...

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ya, Sayın Başkan…

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL - Söz vereceğim size, tamam, konuşursunuz o zaman.

Evet, Sayın Vekilim, siz devam edin. 

ALİ KEVEN (Yozgat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
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Sayın Bakan, Bakanlığınızın sevgili bürokratları, sevgili arkadaşlarım, sevgili basın emekçileri; 
hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Sayın Bakan, Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkeyi emanet ettiği gençlerin Bakanlığını yapıyorsunuz. 
Bu ülkenin gençleri Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine hiç ihanet etmediler. Kimisi “milliyetçi 
Türkiye” diyerek, kimisi “tam bağımsız demokratik Türkiye” diyerek, egemen çevrelerce boyunlarına 
uzatılan yağlı urganları kendilerinin boyunlarına geçirdiler. Eğilmediler, bükülmediler, yıkılmadılar; 
inanıyorum ki eğilmeyecekler, bükülmeyecekler ve yıkılmayacaklar. Onun için işiniz zor Sayın Bakan 
çünkü toplumun en dinamik kesiminin Bakanlığını yapıyorsunuz.

Sayın Bakan, ben genel sorunlara değinmeyeceğim. Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe teklifi 
görüşmelerinde bugüne kadar göz ardı edilen Anadolu takımlarından bahsedeceğim, binbir zorlukla 
ayakta kalmaya çalışan Anadolu’nun amatör kulüplerini size hatırlatacağım, şu an başlatılmayan BAL 
liginden bahsedeceğim.

Sayın Bakanım, kendi ilim Yozgat. Yozgatspor 1959 Futbol Kulübümüz 3. Lig’de mücadele 
ediyor. Geçmişinde Süper Lig’de oynamış olmanın gururu olan Yozgatspor için stadyumumuz şu an 
yenilenmektedir. İhalesi yapılmış ve mevcut yerinde eski tribünün yıkılıp yeniden yapılması şeklindedir 
ancak Yozgat kamuoyuna daha önce sizin söz verdiğiniz, 20 bin kişilik stadyum talebini lütfen yeniden 
hatırlayın Sayın Bakanım. Şu an Yozgat’ta yenilenen stadyumla ilgili tepkiler var, sizden bu konuyu 
incelemenizi rica ediyorum.

Sayın Bakanım, Yozgat gençleri, Önder’imiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ünlü 
yiğitleri harp meydanında kahramanca dövüşen bir kuşaktan gelmektedir. Yozgat’ta profesyonel 
liglerde mücadele eden Yozgatlı gençlerimizin size selamları var, sizden daha fazla destek bekliyorlar. 
Ben eski bir sporcuyum; hakemlik yaptım, antrenörlük yaptım ve eski bir beden eğitimi öğretmeniyim, 
o yüzden bu konuyla daha yakından ilgilenmekteyim. Yozgat Bozok Spor Hentbol Erkek Takımı’mız 
1. Lig’den Süper Lig’e çıktı; böylesine başarılı bir takımımız var ancak Yozgat’ta nizami bir spor 
salonu eksikliği var ve bu salgın koşullarında çeşitli önlemleri alamayacaklarını düşünerek şu an ligde 
oynamıyorlar. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı ise profesyonel 
ligde mücadele ediyor. Yozgat’ta 2 kapalı spor salonumuzun standartlarının artırılmasını bekliyorlar.

Sayın Bakan, voleybolda da prof esyonel takımlarımız var. Sorgun Belediyespor Futbol 
Takımı’mız Efeler Ligi’nde yani Süper Lig’de mücadele ediyor, Sorgun Engelliler Umut Spor 
Basketbol Takımı’mız Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi’nde mücadele ediyor. Anadolu’nun bir 
ilçesinde maddi imkânsızlıklara rağmen böylesine başarılı bu takımlarımıza lütfen daha fazla destek 
verin.

Sayın Bakanım, biliyorsunuz, bu sene Covid-19 salgını koşullarında profesyonel ligler bazı 
önlemler alınarak müsabakalara başladı. Bölgesel amatör futbol kulüplerinin oynadığı BAL ligi 
ise müsabakalara başlayamadı. Bununla ilgili çalışmanız var mıdır? BAL liginde oynayan Sorgun 
Belediyespor ve bu sene oynayacak olan Çayıralan Esnafspor sizden destek bekliyor. Özellikle Çayıralan 
Esnafspor’umuzun bu sene BAL ligine çıktığı göz önüne bulundurularak Çayıralan Belediyemizin yer 
tahsisi de yapacağını söylediği Spor Toto halı sahalarla ilgili bir söz vermenizi bekliyoruz. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Keven, tamamlayalım lütfen.

ALİ KEVEN (Yozgat) – Sayın Bakanım, Yozgat’ta 25 adet amatör futbol kulübü bulunmaktadır. 
Bu kulüplerimiz müsabakalarının çoğunu elverişsiz ve yetersiz sahalarda oynamaktadır. Yozgat 
amatör kulüpleri yeni semt sahaları yapılmasını bekliyor. Amatör kulüplerimizin antrenman yapmasını 
sağlayabilirsiniz. İlçelerimizde bulunan il gençlik spor müdürlüğü bünyesinde güreş, atletizm gibi 
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alanlarda yetişen sporcularımızın malzeme ihtiyaçları var. Özellikle güreşte şu an Yozgat bir atılım 
içinde. Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp’in Yozgatlı hemşehrimiz olması sebebiyle yoğun bir ilgi var. 
Bu çocuklarımıza lütfen sahip çıkın Sayın Bakanım.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Vekilim, tamamlayalım, ek süre verdim.

ALİ KEVEN (Yozgat) – Tamamlıyorum Sayın Başkanım.

Sayın Bakanım, Yozgat Çamlığı sporcu kamping için gerekli ekolojik ve fiziksel imkânlara sahip 
bir yerdir. Bununla ilgili vermiş olduğum soru önergesine 24 Mart 2020’de vermiş olduğunuz cevapta 
2020 Yılı Yatırım Programı’nda yer aldığını ifade ettiniz. Kamp eğitim merkezi için yapılan çalışmalar 
şu an ne aşamadadır? 

Bütçenizin hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Teşekkür ederim Sayın Vekilim.

Sayın Cesur…

AYLİN CESUR (Isparta) – Sayın Bakanım, Sayın Başkan, değerli Komisyon üyeleri; ben de 
herkesi saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, gençlerimiz “Oy moy yok.” dediler. Neden oluyor bunlar, ben biraz bunlardan bahsetmek 
ve size sualler yöneltmek istiyorum. 

Bakanlık her yıl övünerek gençlik merkezlerindeki faaliyetlerde yer alan 1,5-2 milyon arası 
gencimizden bahsediyor ancak bu merkezlerde verilen kurslar ve etkinlikler içerik olarak hobi 
faaliyetlerinin ötesine gitmiyor. Mesleki alanda kullanılabilecek ve sivil topluma girişi artıracak 
herhangi bir nitelik veya formasyon sağlayan merkezler olmadığını görüyoruz. Örnek verelim: Belki 
dil eğitimi veya yazılım programları olan kurslar bu manada katkı sağlayabilir normal şartlarda ancak 
Millî Eğitim Bakanlığının okullarda verdiği dil eğitiminin ötesinde ya da yazılım programı alanların 
istihdamını sağlayacak nitelikte programlar değil bunlar. O yüzden bunların seviyelerinin artırılması 
gerekiyor. Şu ana kadar inşa edilmiş eğitim anlayışında Gençlik ve Spor Bakanlığının vizyonu ve 
misyonu hep gençlerimiz için bir şey yapmak üzere kurulmuş yani hep alıcı konumdalar; hep toplumun 
onlara biçtiği rolü aslında yapmak zorundalar, böyle bir dayatma var gençlere ve gençler çok daha 
fazlasını istiyor ve aslında hak ediyorlar da. 

Şimdi, bütün dünya dâhil olarak öğrenmeye odaklı sistem içerisinde sahada öğrenme metotlarına 
geçmiş, biz hâlâ geleneksel eğitim metotlarını maalesef kullanıyoruz. Gençlerimiz çok hevesli, hayata, 
topluma bir yerden dâhil olmak istiyorlar ancak nereden başlanır, ilk adım nasıl atılır, toplumun, 
sektörlerin, ülke yönetiminin hangi katmanında işler nasıl yürür; buraya onları kanalize edecek 
araçlardan ve programlardan yoksunlar. 

Şimdi, bunu devlet olarak eğer siz vermezseniz, genç işsizliğinin yüzde 27’lere dayandığı 
ülkemizde kaygı, umutsuzluk ve antidemokratik ne lazımsa, eğer hâkimse bir de, gençlerimiz kaçıyor 
ülkeden ve imkânı olmayan da gitmeyi hayal ediyor. Türkiye’nin gençlerimize Türkiye’de kalarak 
küreselleşebilecekleri bir rotası yok yani. 2002’de yüzde 19 olan oran yüzde 27’lere çıkmış ve 2019’da 
330 bin kişi buradan gitti, bunun 84 bini Türk vatandaşı, Türk kökenli ve dört yılda 404 bin vatandaşımız 
kaçmış. 2016’dan beri sayılara baktığımızda da 177 binlerden 330 binlere varmış; artmış gidenler. Bu 
nedenle bunun mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Sonra, uyuşturucu kullanma yaşına bakıyoruz, 9 
yaşına inmiş ve 2019’da 340 kişi uyuşturucudan ölmüş. 
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Şimdi, Sayın Bakanım, metropollerimizden Avrupalılar gitti, turist profili çeşitsizleşti, pek çok 
yabancı firma ayrıldı ya da küçüldü, yurt dışı kaynaklı proje fonları azaldı. Kur artışıyla gençlerin 
turistik faaliyetleri ve eğitim faaliyetleri olumsuz etkilendi. Mesela, paralı yayınları da takip etmek 
gençler için zorlaştı. 

Örnek verelim; çok sınırlı sayıda kamu stajı olması, eğitim-sektör bağlantısını sağlayacak 
yüksekokul seviyesinde karma iş okullarının olmaması, sivil toplum kuruluşları ve derneklerde gençlere 
yer verilmiyor olması ve daha da bu örnekler artırılabilir aslında. Biz, 2018 OECD Gençlik Envanteri 
Raporu’na baktık. Buna bakınca Türkiye’de gençlerin kayıtlı olarak yalnızca yüzde 4’ü spor ve hobi 
faaliyetlerinde, yüzde 3’ü sanat, müzik ve eğitim alanında, yüzde 2’si iş örgütleri ve sendikalarda, 
yüzde 3’ü insani yardımlaşma kurumlarında ve yüzde 2’si çevreyle örgütlerde, yüzde 5’i siyasi parti ve 
organizasyonlarda yer almış. 7,5 milyon genç geçen sene internet kafelerde.

Şimdi, OECD ülkelerinde bu rakamlara bakınca yüzde 20 ila yüzde 7 arasında bir bantta olduğunu 
söylersek ve spor alanında özellikle yüzde 30 ila 50 civarında olduklarını söylersek bizdeki başarısızlık 
ne durumda daha anlamlı hâle gelir az önce Türkiye için verdiğim rakamlar. Özür diliyorum, bu durumda 
ya bir anlaşılamama durumu var hadisenin ne olduğunu ya da bir vizyon eksikliği var. Eğer, siz kalkıp 
yaptığınız hizmetlerle -az önce olduğu gibi- övünürseniz, haklısınız övünürsünüz ama niteliğe bağlı 
olarak sonuçları böyle olunca bu hizmetlerin övünülecek bir yanı kalmamış oluyor çünkü on sekiz 
yıldır siz yönetiyorsunuz bu ülkeyi. 

Almanya’ya bakıyoruz, Almanya federal bütçesine. 2020 yılında bütçenin yüzde 2,98’i gençlik 
politikalarına ayrılmış ve 10 milyar 448 milyon 322 bin euro ediyor bu. Bizde 2020 bütçesinden ayrılan 
oran yüzde 1,6 ve üstelik Bakanlığın sorumluluk alanında spor da var ve bütçenin çoğu da bu alana 
kaydırılmış vaziyette; bir de böyle baktığınızda katbekat artıyor.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Tamamlayalım Sayın Vekilim.

AYLİN CESUR (Isparta) – Yine, genç nüfusumuz 16 milyonken, Almanya’da genç nüfus 8,5 
milyon. Böyle bakınca 1 kat daha artıyor. Yani nominal farka bakmazsak eğer Almanya her bir gencine 
sizin kendi gençlerimize layık gördüğünüzün 4 katını veriyor ve nominal farkı da alacak olursak 17 
milyar bizde 10,5 milyar euro yanında bir çerez parası bile değil. Herhâlde Almanlar bizi bu yüzden 
kıskanıyorlar! 

Şimdi, topluma dâhil olma yönünde gençlere alan açılmıyor diyorum ya…

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Vekilim, ek süre verdim, tamamlayalım.

AYLİN CESUR (Isparta) – Teşekkür ederim. 

Aslında, çok daha katılımcı olmaya başladıkça gençler, küreselleşme yeni dünyada yerini almış 
bir trend ve dünya gençliği daha çok katılımcı olmaya odaklı. Bütün bunlardan, kırtasiyecilikten ve 
bürokrasi okyanusundan gençlerimizi kurtarmamız gerekiyor.

Sosyal medya ve internet platformları üzerinden dünya gençleri inanılmaz bilgiler paylaşırken, 
bizim gençlerimizin hâlâ İngilizce kaynak ve Türkçe içeriklerin İngilizceye göre binde bir olduğu 
bir ortamda İngilizce bilmiyor olmaları veya toplumda çok az İngilizce biliniyor olması çok ciddi 
bir olumsuzluk. Eurostat 2016 verilerine göre Türkiye’de yabancı dil bilmeyen nüfus yüzde 81,8; 
Avrupa’da yüzde 40’ın altında.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Teşekkür ederim Sayın Vekilim.

AYLİN CESUR (Isparta) – O yüzden bunların derlenip toparlanıp Bakanlık tarafından diğer 
bakanlıklarla birlikte koordineli bir şekilde götürülmesi gerekiyor. Sürem bitti, söylenecek çok şey var. 
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Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Keşir, buyurun.

AYŞE KEŞİR (Düzce) – Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, sayın milletvekilleri, heyeti saygıyla 
selamlıyorum.

Şimdi, aslında benim de söyleyecek çok konum var ama beş dakikada toparlamaya çalışacağım, 
Sayın Başkana söz verdim. 

Türkiye, genç nüfusu yoğun bir ülke. 15-24 yaş arası nüfusumuzun 15,6’sını oluşturuyor. Avrupa 
Birliği ülkeleri ortalamasının 10,7 olduğu bir yerde çok büyük bir oran, onun çok daha üstünde. Sadece 
kendi ilimi söyleyeyim: 2004 yılında merkez nüfusu 90 bin olan il, on beş yıl sonra, bugün 2 katını 
aşmış durumda, büyük bir oranla göçle bunu aşmış durumda. Şu an Düzce, hem Kafkaslardan hem 
Balkanlardan hem Karadeniz’den hem Kars, Ağrı bölgesinden aldığı göçlerle hem Türkiye’nin tüm 
demografik çeşitliliğini temsil eden genç nüfusu da yüksek bir il. Birazdan ilimle ilgili verileri sizlerle 
paylaşacağım ama öncelikle şunu söylemem lazım: Kadın yoksulluğuda çalışmış bir milletvekiliyim. 
Kadının eğitime katılım oranı arttıkça özellikle okuryazar olmayan kadın, ilköğretim, ortaöğretim ve 
üniversite eğitimine katıldıkça yoksulluk basamaklarını hızla aşıyor. Üniversite eğitimi almış kadınların 
yüzde 70’i istihdama katılabiliyor. 

AK PARTİ politikalarının en önemlisi her yıl açtığımız üniversitelerle beraber, açtığımız yurtlar ve 
kız öğrenci yurtları. Bu anlamda hem kız çocuklarının eğitime katılması ve yükseköğrenime katılması, 
kadın yoksulluğuyla mücadele noktasında bu kız öğrenci yurtlarının da yerini ve altını özellikle çizmek 
isterim. 

Diğer yandan, az önce bazı ifadeler kullanıldı, bunları buradan kabul etmediğimi ifade etmek 
istiyorum. Spor birleştirici bir unsurdur. Sporu “Kürt futbolu” diye ayırmak, o dil bölücü bir dildir, 
şehirleri “Kürt kenti” diye ayırmak bölücü bir dildir. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız, sporda şiddete 
de karşıyız. Bölgedeki gençler, Kürt çocukları, bu dilden çekiyor ne çekiyorsa, bu bölücü dilden çekiyor. 
Bu bölücü dili asla kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Gençlerin sporla birleşmesine bile engel 
olan, sporla normalleşmesine engel olan bir dilin gençlere neyi vadettiğini, Kandil’i mi vadettiğini 
buradan sormak istiyorum.

Şimdi, az önce söyledim, Düzce’yle ilgili bazı verileri paylaştım sizlerle. Düzce ili özellikle 
büyükşehirlere yakınlığı itibarıyla, hem coğrafi güzellikleri itibarıyla aslında bazı spor yatırımları 
için de pilot bir il. Bunu niye söylüyorum? Belki spor stadyumlarına, büyük tesislere ihtiyacımız yok 
ama büyükşehir gençlerinin geleceği yoğun kamplara ihtiyacımız var, bu anlamda ciddi yatırımlar 
yapıldı. Ben bu arada sizlere teşekkür etmek istiyorum, birkaçını burada hızlıca söylemem lazım. Şu 
an Düzce’ye ikinci yarı olimpik havuz yapılıyor ve tahsis aşamasında, ödeneği geldi. Yine Çilimli’de 
ve Akçakoca ilçelerimizdeki stadyumlar ve saha yatırımlarının da geçici kabulü yapıldı. Geçen 
haftalarda gezdim, 584 kişilik Mahpeyker Kız Öğrenci Yurdu’muz, az önce yurtlarla ilgili eleştiri yapan 
vekillerimizi önümüzdeki hafta sonu ilimize davet ediyorum, bu yurdumuzu gelip yerinde görsünler; 
bunun da geçici kabulü yapıldı. 3 kişilik odalar, banyosu içinde, çalışma olanakları, internet ortamı… 
Özellikle kız öğrenciler olduğu için beni ayrıca ilgilendiriyor, diğer erkek öğrenci yurtlarımız da aynı 
şekilde. 35 bin öğrenci nüfusu olan bir il için bu anlamda önemli bir yatırım, ben buradan tekrar sizlere 
teşekkür ediyorum. Sadece son iki yılda yaklaşık 50 milyonu bulan gençlik, spor yatırımları bizim 
ilimiz için önemli bir kazanç. Az önce söylediğime devam ederek şunu söylemem lazım: Özellikle 
köy spor sahaları yani köy sahaları ve basket potalarıyla ilgili taleplerimiz var -bunu sizinle daha önce 
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görüşmüştük- çünkü sporun erişilebilirliği son derece önemli. İlimizde 2 bin, 3 bin, hatta 4 bin nüfuslu 
köyler var. Bu köylerdeki gençlerin merkeze transferinden ziyade kendi bölgelerinde spora erişimini 
önemsiyoruz.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Tamamlayalım Sayın Vekilim.

AYŞE KEŞİR (Düzce) – Tamamlıyorum hemen.

Bu konuda da sizinle istişarelerimiz oldu, desteğinize şimdiden teşekkür ediyorum.

Ben, bütçenizin hayırlı olmasını diliyor, ekibinize ve size teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Teşekkür ediyorum Sayın Vekilim.

Sayın Çakırözer, buyurun.

UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, basın mensupları; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Sayın Bakan, yurt rakamlarını verdiniz, 782 yurtta 700 bin öğrencinin barındığından bahsettiniz 
ama ihtiyacın tabii ki daha büyük olduğunu siz de biz de biliyoruz, yapılıyor. Benim sormak istediğim, 
gündeme getirmek istediğim bir konu var. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan 667 
sayılı KHK’yle el konulan yurtlar var biliyorsunuz. Bu yurtların önemli bir bölümü gençlik spor il 
müdürlüklerine teslim edildi, Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla öğrencilerin hizmetine sunulmuştu. 
Ben Türkiye çapında bu tür kaç yurdun KYK’ye verildiğini merak ediyorum öncelikle makro olarak? 
Ancak daha sonra -mesela Eskişehir’de örneği var, diğer illerde de Bursa’da da olduğunu biliyorum, 
başka illerde de var- KYK’ye tahsis edilen bu yurtlar bir şekilde yeniden KYK’den derneklere, vakıflara 
tahsis edilmeye başlandı. Mesela Eskişehir’de hani buna ihtiyaç yok olsa anlarım ama Eskişehir’de 
mesela 11 tane bildiğim kadarıyla -doğru rakamı paylaşırsanız sevinirim- yurt binası kiralıyorsunuz 
KYK olarak. Şimdi hâl böyleyken elinize gelmiş olan bir yurt binasını vermeniz eşyanın tabiatına 
aykırı yani “Benim ihtiyacım yok.” diyerek veriyor olmanız vakıf, dernek, işte nereyeyse bu çok doğal 
değil. Bizim kulağımıza geliyor ki Bakanlıktan, Bakanlıktaki bazı bürokratların, belki bu salonda olan 
bazı bürokratların il müdürlüklerini tek tek arayarak “Hadi artık şu tahsisi yapın, hadi artık bu binayı 
bu derneğe, bu vakfa verin.” diye baskı yaptıkları yönünde. Bu doğru değil yani siz bir taraftan bizden 
alınan vergilerle, 83 milyondan alınan vergilerle bir taraftan bina kiralarken -yurt ihtiyacı yokken- 
elinize gelmiş olan, devletin size “Al, bunu yurt olarak kullan.” dediği bir binayı siz hiçbir bedeli 
olmaksızın adı ne olursa olsun -onu tartışmıyorum, o ayrı bir tartışma konusu- bir yere veremezsiniz, 
vermemeniz gerekir diye düşünüyorum ama bunun olduğunu duyuyoruz, görüyoruz, belgelerine 
ulaşıyoruz. Ben burada sormak istiyorum, kaç FETÖ kurumu Bakanlığınıza devredildi? Bu yurtlardan 
kaç tanesi gençlik ve spor il müdürlüklerine, KYK’ye verildi? Mesela Eskişehir’de kalan, devredilen 
yurt sayısı kaçtı? Daha sonra bu yurtlardan kaçı “Bizim ihtiyacımız yok.” denilerek kamu yararına 
hizmet yaptığı belirtilen vakıf ya da derneklere devredilmiştir.

Burada, yine benzeri şekilde şunu sormak istiyorum: Yine Bakanlar Kurulunca 8 Kasım 2017 tarihli 
kararla muafiyet tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim kurumlarında 
barınan öğrencilere beslenme, barınma yardımına dair bir yönetmelik çıktı ve destek veriliyor. Bu 
kapsamda, yönetmelik çıktığı tarihten bugüne kadar kaç öğrenci için barınma ve beslenme yardımı 
yapılmıştır? Bu yardımın toplamı ne kadardır? Bunu da eğer cevaplarsanız çok sevinirim.

Yine sunumunuzda, özellikle bir bölümünde vurgu yaptınız “1 milyon gencimiz yüzme öğrensin, 
yüzme havuzları meselesi önemli.” diye. Biliyorsunuz Eskişehir’imizde -sanırım ben son iki üç bütçedir 
soruyorum- 2014’ten beri bir türlü tamamlayamadığınız Yenikent Yüzme Havuzu var. Bu yüzme 
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havuzu yılan hikâyesine döndü; önce 2017 denildi, sonra 2018, 2019... Ne zaman bitecek, gerçekçi 
bir tahmininiz var mı? Çünkü olimpiyat şampiyonları, dünya müsabakalarında şampiyonlar çıkaran 
Eskişehir’de gençler, çocuklar gerçekten bu yüzme havuzunun bir an önce tamamlanmasını bekliyor 
Sayın Bakanım.

Benzer şekilde -ifade edildi- amatör kulüpler, amatör spor çok dertli. Bu coronavirüs pandemisi en 
çok amatör futbolu, amatör sporcuları, futbol emekçilerini etkiledi.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Çakırözer, tamamlayalım.

UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Tabii, biraz sürem var Sayın Başkan.

Mart ayının sonundan bu yana maçlara çıkamayan futbolcular mağdur durumda. Geçimlerini 
sadece futboldan karşılayan bu oyuncular maddi kazançları olmadığı için evlerinin, ailelerinin geçimini 
sağlayamamakta. Yaklaşık 2 bin amatör sahada maç yapılıyor ama dediğim gibi sadece futbolcular 
değil sağlıkçısından orada çekirdek satan, vesaire satan esnafına kadar herkes mağdur. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Çakırözer, ek süre verdik; tamamlayalım.

UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Tabii.

Bir de Eskişehir’imiz amatör sahalar, tesisler bakımından çok yetersiz. 80 amatör kulüp var, 12 
tane sahada müsabaka yapmaya çalışıyorlar. Bu konuda daha önce de söyledim ama Bakanlığınızın 
ilgisi yetersiz. Eskişehir’imize yapılan stadyumumuz da malum yeni bir stadyumumuz yapıldı maçlar 
oynanmaya başlandı, daha sonra sıkıntı oldu, biliyorsunuz bir çökme yaşandı, bu çökme geçtiğimiz 
sezon giderildi. Benzeri bir çökme olmaması için Türkiye’nin dört bir yanında kontroller yapılıyor mu, 
ne sıklıkla yapılıyor?

Bir de stadyumumuz konusunda Eskişehirlilerin bir talebi var: Biliyorsunuz, şehrin hemen 
ortasında Atatürk Stadyumu’muz vardı. Yeni stadyumun ismi hâlâ Yeni Eskişehir Stadı diye geçmekte 
ama her görüşten Eskişehirlinin siyasetüstü bir talebi var, o da bu stadın isminin Atatürk Stadyumu 
olması doğrultusunda. Bu konuda sizin cumhuriyet, Atatürk sevdalısı Eskişehirlilerin bu talebini 
kırmayacağınıza inanarak bütçenizin hayırlı olması dileğimle saygılarımı sunuyorum.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sağ ol Sayın Vekilim.

Sayın Çelebi…

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkanım, çok değerli Sayın Bakanım, çok değerli Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, çok 
değerli basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum ve 2021 yılı bütçemizin de hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

Değerli milletvekillerimiz, tabii, deminden beri konuşuyoruz, sabah saat ondan beri işin açıkçası. 
Bazen insan üzülüyor; elbette ki hepimiz milletvekiliyiz, elbette ki buradaki bürokratlar gelmişler, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde acaba biz neler alabiliriz? Yani, geçen sene bizim bir bütçemiz 
vardı, bütçe yeri çok daha dardı, bir Covid vardı ama. Bu sene bir bakıyoruz, devlet kabul salonunu bu 
milletvekillerimize tahsis etmiş. Hakikaten bir heyecan var; deminden beri konuşuyorum bürokratlarla, 
bürokratların gözündeki heyecan çok daha farklı. “Acaba biz bu Mecliste ne alabiliriz? Bu Meclis bizim 
önümüzü nasıl açabilir?” Ama şöyle: Yahu, sabahtan beri bakıyoruz, sanki -belki biraz olumsuzluk 
olacak yani bu cümleyi de kullandığım için çok özür dilerim- birçok insanda böyle bir devlet düşmanlığı 
var. “Şunu yapmadınız, bunu yapmadınız.” Ya, buna gerek yok. Bakın, deminden beri, inanın, insan 
böyle, bu psikolojiye girdiği zaman, oturduğu zaman yani acaba batıyor muyuz, ne oluyoruz? Bakın, 
buranın en güzel ambiyanslarından bir tanesi nedir biliyor musunuz? Daha önce bu ülkelerde devir 
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teslim yapmayan genel müdürler vardı, devir teslim yapmayan bakanlar vardı. Hatırlarsanız bir dönem, 
adam odasını kilitleyip gidiyordu, akabinde gelip o odayı kırıp da açıyorlardı. Ama bakın, şöyle: 
Bakıyorsunuz, sol tarafımızda Sayın Bakanımız, arkamızda, eski Bakanımız Osman Aşkın Bak gelmiş; 
teşekkür ediyorum, ne kadar güzel bir şey, sabahtan beri gelmiş, bakın, hepimiz dinliyoruz. (Gürültüler) 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyelim, 
dinleyelim. 

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Dolayısıyla şunu arz edeyim: Bizim bundan zevk almamız lazım. 
Elbette ki yani hepimizin bir farklı görüşü olabilir, hepimiz farklı siyasetçileriz, hepimiz farklı 
bölgelerden geliyoruz. 

AYLİN CESUR (Isparta) – Gelmiş olması…

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Hani, bu kadar, böyle bir, farklı bir olumsuzluğun anlamı yok ki. 
Bakın, ben size bir şey arz edeyim: Şimdi, burada birçok insan, kamudan gelen insanlar var. AK PARTİ 
hükûmetlerinden önce “Gençlik ve Spor Bakanlığı” diye bir bakanlık yoktu. Ne vardı? Spor Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü vardı. Başka ne vardı?

Bakın, demin bir arkadaşımız söyledi, dezavantajlı bölge. Değerli kardeşlerim, en fazla dezavantajlı 
olan bölgelerden bir tanesi Ağrı’ydı. Ben dün de burada konuştum, bakın, AK PARTİ hükûmetlerinden 
bugüne kadar geldiğinizde 18 katrilyon 600 milyar lira para gelmiş. Yeterli mi? Yeterli değil. Ben son 
bir ay içerisinde -Sayın Bakanımız burada bakın- inanın, telefonla 3 kere görüşmüşüm, yüz yüze de 3-4 
kere gidip görüşmüşüm. Kendim için mi görüşüyorum? Hayır, kendi devletim için, kendi geleceğim 
için, kendi gençliğim için görüşüyorum. Yani şöyle: Evet, ben Ağrı Milletvekiliyim ama aynı zamanda 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin milletvekiliyim. Ne verdiniz? Ya, ne vermedik? Bakın, seçme ve 
seçilme yaşını 18’e indirdik. Demin burada ilk konuşmacımız şunu söyledi: “AKP karşı.” Kardeşim, o 
günkü oylamaya siz girmemişsiniz bile, Meclisin tutanaklarında var, siz karşısınız buna, siz gençliğe 
karşısınız ama AK PARTİ, Tayyip Erdoğan bunu getirdi.

Bir arkadaşımız “Amed” dedi. “Amed’e karşısınız.” Yahu, değerli kardeşlerim, Kürtçenin 
önündeki engelleri AK PARTİ kaldırdı. Eğer biz Amed’e karşı olsaydık, biz o futbolcuları oradaki 
sahada çıkarmazdık. Yok böyle bir şey yahu. Bakın, şimdiye kadar Ağrı’ya, Sayın Bakanımızın geldiği 
bu dönemde -24’üncü Dönemde ben milletvekiliydim- Sayın Bakanımızdan bir sürü para aldım. Yani 
biz bunu Ağrı’ya gönderdiğimizde “Yahu, bu adamın ideolojisi şudur veya budur.” mu diyoruz? 

Değerli milletvekilleri, inanın dertliyim ama bizim derdimizi de sizin anlamanız lazım. Ne 
olursunuz, bakın, daha dün söyledim burada, Millî Savunma Bakanımızın burada sunumu vardı; ya 
sadece teröre giden 300 milyar dolar para ya. Ne olur biliyor musunuz bu? Yeni bir ülke inşa edilir. Ya, 
senin Kürt olman, Türk olman, Laz olman, Çerkez olman; inanın kimsenin umurunda değil ama sizin 
Kürtler üzerinde bir hegemonya kurup biz sanki onları savunuyoruz diye… Yok böyle bir şey yahu. 
Adam HDP’ye oy verir, adam farklı bir partiye oy verir ama bu devlet hiç kimseyi ideolojisinden dolayı 
ayırmıyor, bu çok yanlış bir şey. Bakın, ben kendi ilimle ilgili söyleyeyim yahu, pandemiden dolayı 
oraya giden para var ya bizim orada aldığımız oya tahvil edersen 100 bin katı. Biz burada herhangi bir 
ayrım mı yapıyoruz? 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Çelebi, toparlayalım lütfen. 

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Asla ve asla AK PARTİ hükûmetleri böyle bir şey yapmadı. Bu, 
yatırımda da öyle. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanken çıktı, dedi ki: “Batıda ne varsa doğuda da 
o var.”
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Ya değerli arkadaşlar, bakın, gelin bir gün Ağrı’ya, AK PARTİ hükûmetleri döneminde yapılan… 
Sadece il merkezleri değil yahu, eğitimde 14.900 öğrencimiz var. Erzurum’da Atatürk Üniversitesine 
bağlıydı ve 1 tane eğitim enstitümüz vardı. Bakın, şu anda Ağrı’nın merkezinde 14.900, Patnos’ta 
444 öğrenci, Doğubeyazıt’ta, Eleşkirt’te var; yerindeliği getirdik burada. Yani biz çocuklarımızı dağa 
göndermeyelim diye, bunlara eğitim veriyoruz diye sizin bizi eleştirmeniz mi lazım?

Bakın, erasmus, askerlik süresi, 18 yaş altı gençlerimiz için ücretsiz sağlık hizmetleri, her şehirde 
üniversite, burs miktarı, okullaşma oranı…

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Çelebi, tamamlayalım lütfen.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Başkanım, istirham ediyorum.

Ders kitapları, okullara akıllı tahta, başörtüsü, kat sayısı, KYK yurtları… Ya, “nitelikli spor” dedik 
bakın; stat mı vardı ya Allah aşkına bu ülkede? Golf sahaları, halı sahalar, Formula 1’ler, atletizm 
pistleri… Bir şey daha söyleyeyim, “burs miktarları” dedi arkadaşlar ya, biz daha kanunu yeni çıkardık. 
Bizden önce neydi biliyor musunuz? Adam çalışmadan ümüğünü sıkıyorlardı. Bizim dönemimizde işe 
girdikten sonra alıyoruz, bunun siyasetini yapabilirsiniz ama şunu söyleyeyim: Bizim, Türkiye Büyük 
Millet Meclisimizde devlet erkine karşı bilgilendirmeyi doğru yapmamız lazım. Ben bunları doğru 
bulmuyorum.

Bakın, değerli arkadaşlar, bir şey daha arz etmek istiyorum. 

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Biz şey yapalım o zaman, kapatalım dükkânı.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Sayın Hocam, ben sizi dinledim, istirham ediyorum.

“Beyin göçü” dediler, elbette ki gelişmekte olan dünyadaki bütün ülkelerde vardı ama şunu 
öğrenmek istiyorum, şunu gerçekten söylemenizi arzu ediyorum. Bakın, avukat bey orada bir cümle 
söyledi, takdir ediyorum; siz çok şey söylediniz, doğru, eleştirebilirsiniz ama şöyle: Ya, bütün gelişmekte 
olan ülkelere bakın, herkeste aynı problem var ama biz geldiğimiz günden beri AR-GE dâhil olmak 
üzere devletin bütün kapılarını açtık. Bir şey daha arz etmek istiyorum: Sabah bir arkadaş söyledi 
burada, Ağrı’nın da adı geçti, “Kürt gençleri bilmem şeyde ajanmış” dedi. Ya, yok böyle bir şey ya.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Vallahi öyle.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Çelebi…

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Bakın Hocam, ben demin sizi takdir ettim. Değerli kardeşlerim, şunu 
söyleyeyim: Sizin söylediğiniz isim kim biliyor musunuz? Şu anda babası devlette şube müdürü olarak 
görev yapıyor, ablası şu anda avukat.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Çelebi, çok teşekkür ederim.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Bakın, insan doğruyu söyler ama asla ve asla devlete iftira atmaması 
lazım. Bizim açımızda ideolojik bir şey yok, bizim açımızda gençleri kazandırmak vardır. 

Bakın, bir iki hususu daha özellikle söylemek istiyorum: Ben, Sayın Bakanımızdan yatırım aldım. 
İlçelerle ilgili de verebilirim bunu, hepsini. Biz bunu aldığımız zaman bu Kürt’tür, bu Türk’tür, bu 
Laz’dır, bu Çerkez’dir; ya, yok böyle bir dil ya. Burada olan herkes, 83 milyon, Anayasa hükmü 
çerçevesinde bu devletin vatandaşıdır.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Çelebi, çok teşekkür ederim.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Ben, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesinin hayırlara 
vesile olmasını diliyor, bu vesileyle hepinize saygılarımı arz ediyorum.

Teşekkür ederim.
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OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Kaya, buyurun.

YILDIRIM KAYA (Ankara) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, sevgili milletvekili 
arkadaşlarım; Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz, gençlik konusunda birçok arkadaşımız 
görüşlerini beyan etti.

Çok açık ve net; eğer gerçekten üniversiteye giden gençlerimizin tamamının yurt sorunu 
çözülecekse, gençlik politikaları istendiği düzeyde hayata geçecekse bu bütçe Gençlik ve Spor 
Bakanlığına yeterli değil, bunu öncelikle belirtmek isterim.

Sayın vekiller konuşuyorlar, “Öyle güzel yurtlar yaptık ki –gerçekten öyle- 5 yıldızlı oteller gibi.” 
diyorlar ama yap-işlet-devret yöntemiyle özel sektöre on beş ile otuz beş yıl yatak başına ücret ödeme 
garantisiyle yapılan, KYK’ye devredilen yurtların yarısı boş; bazıları ise hiç açılmamış. Ancak özel 
sektör yurt boş olsa da her yatakta öğrenci yatıyor gibi parasını devletten alıyor. Ödemeler 2050 yılına 
kadar yaz kış kesintisiz sürecek. “Yurt bin kişilik ama 150 kişi kalıyor, devlet hayalî 850 kişi için neden 
ödeme yapıyor?” diye soruyor kişi. Kim bu soran? Tüm Yurt ve Özel Barınma Hizmetleri İşverenleri 
Sendikası Genel Başkanı Umut Gezici. Türkiye’nin her yerinde yap-işlet-devretle böyle yurtlar yapıldı, 
yapılıyor. Otoyollarda otomobil, hastanelerde hasta garantili sistem gibi, Kredi ve Yurtlar Kurumunda 
da özel sektörle anlaşarak öğrenci garantili yurtlar yapılıyor. Özel sektör, dağ başında çok ucuz bir arazi 
kapatıp üstüne yurdu yapıyor; içine, memuruna, aşçısına, çamaşırına, vergisine, elektriğine, suyuna, 
ısınmasına, beslenmesine, hiçbir şeyine karışmıyor. Binayı yapıp kenara çekiliyor, sonra yurt ister dolu 
olsun ister boş olsun, her ay düzenli olarak parasını yaz kış alıyor. Örnek: Sivas’ta özel bir şirket 9 bin 
kişilik yurt yapmış, kontenjanın 6.400’ü boş ama devlet para ödüyor. İkinci örnek: Isparta Süleyman 
Demirel Üniversitesi; 9.800 kapasiteli yurt ama dolmamış, parası devlet tarafından ödeniyor. 

Yurtların denetimi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılır. Yurtlarda öğrenciye rehberliği kim 
yapar? Öğretmen. Ama Kredi ve Yurtlar Kurumu kiminle anlaşma yapmış? Diyanet İşleri Başkanlığıyla 
anlaşma yapmış. Diyanet İşlerinden imamlar vasıtasıyla bu hizmet görülüyor. Bunun doğru olmadığını 
hepimiz biliriz. 

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu var. Spor bilimleri fakültesi mezunları atamalarında tek tercih 
yapabiliyorlar ama bir türlü atamaları gerçekleşmiyor. Özellikle 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık 
Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun’a göre, uluslararası düzeyde 
başarı göstermiş sporculara “sporcu şeref aylığı” adı altında aylık bağlanmaktadır ancak asgari ücret 
seviyesinde ödenmesi gereken bu para, sporcu şeref aylığı 900 liraya düşürülmüştür. 900 lirayla devlet 
sporcusu hangi koşullarda geçinecek? 

Türkiye’de “spor” dediğimizde ilk akla gelen nedir? Futbol. Futbolda ilk akla gelen nedir? Süper 
Lig. Peki, amatör sporlar ne olacak? 2. Lig, 3. Lig sporcuları ne olacak? Buradaki teknik heyet ne 
olacak? Türkiye Futbol Federasyonunu, 2. ve 3. Lig, Bölgesel Amatör Lig ile yerel liglerde oynanan 
binlerce sporcuyu, antrenörü, spor muhabirini, masörü, malzemecisini, stadı, salonu, personeli; bunların 
gerçekten hâlini hiç düşündünüz mü? 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sayın Kaya, tamamlayalım lütfen. 

YILDIRIM KAYA (Ankara) – Tamamlıyorum. 

Spor emekçilerinin sorunlarının tespiti çok açık ve ortada. Bu tespiti Gençlik ve Spor Bakanlığımız 
-bugüne kadar hiç olmayan bir şeyi yaptı, kendilerini kutluyorum- spor kulüpleriyle birlikte, 
federasyonlarla birlikte bir çalıştay düzenledi. Bu çalıştayda alınan kararlar gerçekten önemli. Ortak 
akıl diyoruz ya, ortak aklı hayata geçiren bir çalıştay düzenlendi. Peki, bu çalıştayın sonuçlarını bir bir 
hayata geçirebildik mi? Bu bütçeyle bunu yapmak mümkün mü?
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OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Ek süre verdim, tamamlayalım.

YILDIRIM KAYA (Ankara) – Bu bütçeyle o çalıştayda aldığımız kararları hayata geçirmemiz 
mümkün değil. İyi niyetinizden kuşkumuz yok. Çalıştayın sonuçlarını biz de takip ediyoruz, sizin 
bürokratlarınız da takip ediyor, spor kulüpleri, federasyonlar da takip ediyor. Ortak aklı öne çıkardınız; 
gelin, hep birlikte bu ortak akılla aldığımız kararları bir bir hayata geçirelim. Bunun için bütçenizin 
yeterli olmadığını düşünüyorum. 

Tüm bunlara rağmen “yeterli” diyorsanız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Umarım, hep birlikte bu 
spor dalında bu başarıları hep birlikte elde ederiz ama lütfen, gerçekten köprülerde, havalimanlarında 
ve şehir hastanelerinde olduğu gibi garanti ödemeli yurt politikasından bir an önce vazgeçelim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sağ olun Sayın Vekilim.

Sayın İpekyüz…

NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, değerli bürokratlar ve değerli hazırun; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Geçen yıl da burada sizinle konuşmuştuk, sorunları gündeme getirmiştik. Arkadaşlarımız 
“Hep eleştiriyorsunuz, hiç olumlu bir şey söylemiyorsunuz…” Bizim burada görevimiz daha çok 
olumsuzlukları dile getirmek ve olmasını istediğimiz şeyleri takip etmek. 

“Türkiye’de gençlik ve spor” dediğinizde, birçok şeyi de dile getirdiğiniz zaman, ilkokul 
kitaplarında bile hemen 19 Mayıs aklımıza geliyor. Bu Bakanlık olmalı ama belki de gençlikle ilgili 
daha çok çalışmanız lazım ve bütçenin daha çok olması lazım. Nitekim, Adalet ve Kalkınma Partisi 
gençlerle ilgili konuştu, dedi ki: “Siyasete girmesi lazım, gençlerin siyaset yapmasından çekinmemek 
lazım. Partilerde, derneklerde, örgütlenmede, Mecliste, oy kullanmada, seçilmede, her yerde gençler 
olsun.” dedi ve geldiğimiz aşamada baktığımızda, giderek daha az bir bütçeyle gençlerin sorunlarına 
çözüm bulunmasını istiyor. 

Şimdi, bütçenize baktığımızda, hem spora hem gençliğe 23 milyar gibi bir para ayrılmış Sayın 
Bakan. Bu paranın büyük bir kısmı da aslında tekrar başka harcamalara gidiyor, gençlerle ilgili 
harcanan para çok az ve problemli gençlerle ilgili harcanan paraya baktığımızda, aslında 1 milyarı bile 
bulmuyor yani bu yüksekokulları ayırdığımızda, sporu ayırdığımızda, yurtları ayırdığımızda, -birazdan 
o oranları da vereceğim, kim bunlar diye- biz biliyoruz ki Türkiye’de -daha çok- köprü, otoyollara 14 
milyar para veriliyor bu yıl. Biz biliyoruz ki şehir hastanelerine 16 milyar para veriliyor; 30 milyar. 
Sizin Bakanlığınızın bütçesi 23, devasa bir nüfus ve bu yollara, bu alanlara, bu hastanelere garanti sayı 
verdiğimiz için bu kadar para veriliyor. Türkiye’nin bütün bütçesine baktığımızda, merkezî bütçesine 
baktığımızda, 1 trilyon 346 milyar, orada ciddi bir şey yok size yansıyan. 

Peki, Türkiye’deki genç nüfus nasıl? Arkadaşlarımız dile getirdi. Avrupa’da normalde ortalama 
yüzde 11, Türkiye’de yüzde 16 ve -en çok böyle “On sekiz yıl, on sekiz.” deniliyor- şu anda on sekiz yıllık 
iktidardaki gençlere baktığımızda, gençler çok problemli, çok sorunlu. Mutlu mu? Değil. Arkadaşlar 
yapılan bilimsel çalışmaların oranlarını verdiler. Peki, bu gençler çalışıyor mu? İşsiz. Gerçekten işsiz ve 
hele hele okumuşsa daha da çok işsiz. Türkiye’de şu anda üniversite okumak, işsizlik konusunda daha 
da dezavantaj. Peki, üniversiteyi bitirmiş, işe girebiliyor mu? İnanın, yok. Soru sorulduğunda, biz parti 
olarak da yaptık, yüzde 82 çıktı ama araştırma şirketleri yaptı, yüzde 72 diyorlar ki: “Torpilin varsa işe 
girebiliyorsun. Sınav bahane. Sınav bir göstermelik.” Şimdi, gençler bu konuda, işsizlik…
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Şimdi, arkadaşlarımız dile getirdi, tekrar bir çalışma yapılmış. Türkiye’de nüfusa oranla en fazla 
işsizlik nerede var Sayın Bakan biliyor musunuz? Hakkâri’de. Tekrar nerede var nüfusa oranla en 
büyük işsizlik? Yüzde 22,7; Şırnak’ta. Tesadüf mü? Geçen yıl da söylemiştik. Bir diğeri -Sayın Vekil 
Çelebi çıktı- Ağrı’da, Diyarbakır’da, Mardin’de, Urfa’da, Batman’da, Siirt’te, bu illerde çıkıyor. Peki, 
hem iş hem istihdam bulamama konusunda oranlara baktığımızda, yüzde 30’lara çıkıyor bu oran ve bir 
çalışma yapılmış Sayın Bakan, eğitimsiz işsiz nüfus giderek artıyor; eğitim de almıyorlar, işsizlikleri 
de ciddi bir problem. 

Gençlerin başka ne sorunu var? Siz pandemide ne yaptınız biliyor musunuz? Borç ertelediniz. 
Gençlerin borçlarını ertelediniz üç ay. Üç ay da geçti, şimdi tekrar pandemi var ve şimdi arkadaşlarımız 
diyorlar ki: “Biz kredi veriyoruz, kredi veriyoruz.” Kredinin karşılığı şudur: Faizle para vermek 
demektir. Burs verelim. Hepsini geçtim, şu anda pandemi var mı yok mu? Gençlerin on-line eğitim için 
internet kullanması gerekiyor mu gerekmiyor mu? Ücretsiz internet verelim. Bilgisayar, öğretmenlere 
de lazım, öğretim üyesine de lazım, gençlere de lazım. ÖTV alıyorsunuz, gelin, gençlere diyelim ki: 
“ Siz yurtlarda da kalamıyorsunuz, evdesiniz. Biz size zamanında dedik ki: ‘3 çocuk doğurun aileler.’ 
Biz şu anda gençlere bilgisayar için şu kadar kolaylık veriyoruz veya dağıtıyoruz.” Bunu söyleyin. 
Ama 9,5 milyar bir şirketin vergisini silebiliyorsunuz. O zaman siz gençlere nasıl önem veriyorsunuz? 
Buna kimse inanmaz veya inandırıcı bulmaz. Siz istihdam yaratmazsanız, özendirmezseniz, eğitime 
olanak bulmazsanız çıkmaz. İş de bulamıyorlar, eğitim de alamıyorlar, üstelik aldıkları eğitimden 
siz de memnun değilsiniz. Cumhurbaşkanı diyor ki: “İlk 500’e giren üniversitemiz de yok.” yani 
Cumhurbaşkanının kendisi söylüyor. Bilimsel yayınlar dökülüyor, hepsi sahte. Birçok rektörün 
kendisinin yayını yok, bunlar konuşuluyor, eğitimde de böyle bir tablo. 

Yurtlara girmeyeyim; üniversite açıyorsunuz, öğrenciler yurt bulamıyor, bari onlara yurtta 
kalabilecek destek verin, kira desteği verin, o da yok. Çaresiz, bizleri arıyorlar “Nerede kalacağım, ne 
yapacağım, bir tanıdık, eş dost var mı?” diye.

Spor, ya inanın, geçmiş yıllarda Türkiye’de spor deyince şike akla geliyordu, şu anda bahis geliyor. 
Gerçekten, arkadaşların dile getirdiği uyuşturucu kadar, bağımlılık kadar tehlikeli bir şey ve zincirleme, 
birbiriyle iç içe. Çünkü bahis oynayan kişi çok kaybettiğinde başka şeylere yöneliyor ve şu anda ona 
yönelik bir çalışma yapılmıyor. Niçin yapılmıyor? Şimdi, gençlerden konuştuk, birisi Facebook’da, 
Twitter’da bir şey paylaştığında sabahleyin altıda kapısı çalınıyor. 

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Tamamlayalım Sayın Vekilim.

NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Tamamlıyorum Sayın Başkan.

Bir yerde açıklama yaptığında kapısı çalınıyor. Üniversiteler açıkken içeride polis vardı. Ya hiç 
mi uyuşturucuyla ilgili, bahisle ilgili, para hareketleriyle ilgili bir işlem yapılmıyor, hiç kimse mi 
yapmıyor? Tam tersine İddaa ve Spor Toto’yla sanki destekleniyor.

Bir diğer konu, Sayın Bakan, bakın, siz yayınlar hazırlıyorsunuz, kitapçığınızda var. Arkadaşlarımız 
çıktı, böyle Kürtçeyle ilgili konuştuğunda… 82 eser basmışsınız, 300 bine yakın kahvehanelere 
dağıtmışsınız 1 tane Kürtçe eser yok, 1 tane yok ama TRT Kurdî var. Sizin bile televizyondaki şu andaki 
şeyiniz TRT Kurdî’de Kürtçe anlatılacak. Bunu da yapmanız lazım.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Ek süre verdik efendim, tamamlayın.

NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Son cümlelerimi söylüyorum. 

Sporla ilgili diğer bir konu: Ben geçen yıl da söyledim, Sporun AŞ’den çıkması lazım, şirketlerden 
çıkması lazım. Amatör Ligler oynayamıyor. Neden oynayamıyor? Yasakladınız, BAL ligini çünkü 
pandemide test yapamıyorlar, yol parası bulamıyorlar ve kayyumlar ne yaptı biliyor musunuz? Yerel 
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amatör liglerin hepsini iptal etti, destek olmuyorlar. Şu an, arkadaşlarımız Amedspor, Cizrespor, 
Mardinspor dediğinde başka bir fırtına kopuyor, bu bilinçli bir tercihtir. Siz bu gençlerin sorunlarına 
eğilmezseniz, çözüm bulmazsanız olmaz.

Son cümle, geçen yıl da söylemiştim: Spordaki medyanın kutuplaştırıcı, ayrımcı, şiddet, cinsiyetçi 
açıklamalarına yönelik bir çalışma yapmalısınız. Her bir manşet ırkçı, şiddet, cinsiyetçi bir tarz 
geliştiriyor ve buna hoşgörü yapıldığında, televizyondaki haberlerde hoşgörü yapıldığında, yorumlarda 
hoşgörü yapıldığında aslında ülkeyi bir kaotik ortama çekmiş oluyorsunuz. 

Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI ŞİRİN ÜNAL – Sağ olun Sayın Vekilim.

Sayın Cemal Öztürk.

CEMAL ÖZTÜRK (Giresun) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Bakanım, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın değerli temsilcileri; 2021 yılı bütçemizi 
görüşüyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar önemli katkılarda bulundular. En son konuşan Necdet Bey dedi ki: “Gençliğe 
çok önem veriyorsunuz ama yetmez.” Evet katılıyorum, gençliğimize, gençlerimize ne kadar hizmet 
etsek onların önlerini ne kadar açsak azdır. 

Ben rakamlara biraz bakmak istiyorum, 2002 yılı ile bugünü karşılaştırma açısından. 2002 yılından 
450 bin gencimize kredi verilirken bu rakam yaklaşık dörde katlanmış ve 401 bini burs, 1 milyon 200 
bini kredi olmak üzere 1 milyon 600 bin öğrencimize burs ve kredi verilmeye başlanmış, yeter mi? 
Yetmez. Yüksek lisans öğrencilerine verilen aylık 90 liralık burs, 1.000 liraya, doktora öğrencilerine 
verilen 135 liralık burs 1.500 liraya yükselmiş, yeter mi? Yetmez, gençlerimize daha fazlası gerekir. 

2002 yılında öğrencilere aylık 11 lira beslenme yardımı verilmekteyken 2019 yılında 375 liraya 
çıkarılmış ki bu 34 kata tekabül ediyor. Daha fazlasını hak ediyor mu gençlerimiz? Evet, ediyor. 2002 
yılında 9 olan gençlik merkezi sayısını 81 ilde 349’a yükseltmişiz. Gençlik merkezlerimizde 2002 
yılında 5.120 üye sayısı varken 2020 yılında 2 milyon 388 bine yükselmiş. Yine Türkiye’deki lisanslı 
sporcu sayısına baktığımızda 2002 yılında 278 bin lisanslı sporcu varken 2020 yılında bu 9 milyon 115 
bine çıkmış. Yine spor kulübü sayısı da 2002 yılında 6.035 iken 2020 yılında 18.552’ye çıkmış. Engelli 
sporcu sayısı da 2002 yılıda 2.760 iken 2020 yılında 40.720’ye; antrenör sayısı 2002 yılında 18.674’ken 
2020 yılında 246.774’e çıkmış. 2002 yılında 45 adet il ve ilçelerde stadyum varken 37 yeni stadyumun 
inşasına başlanmış ve 2020 yılı itibarıyla toplam 312.641 kapasiteli 17 adet stadyum tamamlanarak 
hizmete açılmış. Bu rakamları saymak, böyle tadat etmek mümkün, artırmak mümkün; elbette çok şey 
yapılmış. 

Ben kendi ilim Giresun’la ilgili bir teşekkürü ifade ederek sözlerime son vereceğim. Sayın 
Bakanım, size, Hükûmetimize, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere zatıalinize ve ekibinize çok 
teşekkür ediyorum çünkü ilim Giresun’da Çotanak Spor Tesisleri adıyla yaptığımız stadyumumuz, 
olimpik yüzme havuzumuz ve antrenman sahaları, spor eğitim merkezi, atletizm pisti gibi tesislerimiz 
tamamlanmış durumda. Stadyumumuz inşallah 2’nci yarıya yetişecek çünkü çimler daha henüz stabil 
hâle gelmedi ama muhteşem bir tesis kazandırdınız ilimize. Son, ağustos ayında meydana gelen sel 
felaketi dolayısıyla da ciddi tahribata uğrayan ilçelerimizdeki stadyumlarımızın tamiri, tadilatı için de 
talimat verdiniz, onları da inşallah en kısa zamanda hizmete alacağız. Ayrıca şehrin merkezindeki kapalı 
spor salonumuzu da beraber gezmiştik, oranın da yeniden inşası için talimat buyurdunuz. Ben şehrim 
adına, insanlarım adına size tekrar teşekkür ediyorum. Yaptığınız hizmetler hepimizi gururlandırıyor. 
Türkiye, sporcu ve spor tesisleri açısından kıyasıkabil olmayacak ilerlemeler kaydediyor. 
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Dolayısıyla tekrar bütçenizin, bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını, bereketli olmasını diliyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyorum Sayın Öztürk. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinden Deniz Yavuzyılmaz’a söz veriyorum. 

Sayın Yavuzyılmaz, süreniz beş dakikadır. 

Buyurun lütfen. 

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Sayın Bakan, değerli bürokratlar; bugün burada sadece 
gençler için konuşmak değil, aynı zamanda onların dertlerini bizzat onların ağzından ifade etmek 
istiyorum yani farz edin ki şu anda karşınızda bir genç işsiz konuşuyor, bana aktarıldığı gibi şimdi size 
sansürsüz bir şekilde aktaracağım.

“Bugün artık milyonlarca dert ortağı genciz. Hatırlayınız ‘Size oy moy yok.’ demiştik. Evet, Y 
ve Z kuşağı gençlerinden biri olarak sesleniyorum size. İnşa ettiğiniz metropollerde bizim yaklaşık 
5 milyonumuz yani Ankara nüfusundan daha kalabalık nüfusumuz ‘ev genci’ olarak adlandırılıyor 
yani ne işteyiz ne eğitimde, ne iş başvurularımıza geri dönen var ne bir iş umudumuz var, boş 
boş oturuyoruz evde. Cebimizde kuruş yok ki dışarıda bir hava alalım. Sizce tembel miyiz? İş mi 
beğenmiyoruz? Haftada altmış saat asgari ücrete, mobbinge maruz kalarak yarattığınız bir balon olan 
hizmet sektöründeki modern köleliği beğenmediğimiz için özür dileriz. Ne kamuda ne özel sektörde 
torpilimiz olmadığı için çok özür. Milyonlarcamızı KYK ve GSS borçları altında eziyorsunuz. Sansürlü 
internetinizin hızı çok düşük, faturalar çok kabarık. Teknoloji çağında teknolojik ürünleri almaya 
gücümüz yetmiyor ama hâlâ bizlere ‘Cep telefonunuz var bilmem kaç liralık, daha ne istiyorsunuz?’ 
diyenler var ama işte ne yaparsınız, teknoloji çağındayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı gigabayte ve 
gigabit arasındaki farkı bilemeyecek kadar teknolojiden bihaberken derdimizi nasıl anlayabilirsiniz ki? 
Sayenizde artık aramızda işsiz doktor, işsiz avukat, işsiz mimar, işsiz mühendislerimiz de var bol bol. 
Derebeylikler gibi kurduğunuz sitelerin içinde sokaktan, sosyal hayattan yalıttığınız, borca soktuğunuz 
işsiz ya da ağır koşullar altında işçi yaptığınız, nefes alabileceği, kendini özgürce ifade edebileceği 
alanları dar ettiğiniz geleceksiz milyonlarca gençten yalnızca bir tanesiyim. Benim gibi düşünen koca 
bir geleceksizler ordusu var ve bizden size oy moy yok. Son olarak sözüm ülkedeki herkese: ‘Türkiye, 
Furkan Celep’i unutma.’ Gençlerinin hayatına kasteden bu adaletsiz düzene “hayır” de, korkma, gençler 
arkanda.” Evet, bir genç işsizimiz seslendi. 

Şimdi, ben bir milletvekili olarak yaptığım araştırmaların neticesinde size Sayıştayın birkaç 
bulgusundan bahsedeceğim; Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 2019 yılı denetim raporu. Bu denetim 
raporuna göre, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı reklam ödemeleri yapıyor. Bu reklam ödemelerinde, 
önce parametreleri, Sayıştayın bulgularını teker teker okuyacağım sonra da ne kadar parayı ayrımcılık 
yaparak, hangi usulle, nasıl dağıttığınızı size aktaracağım. Sayıştay raporunda diyor ki: “Yaptığınız 
reklam ödemeleriyle ilgili olarak bütçe büyüklükleri birbirine yakın olan bağımsız spor federasyonlarına 
ödenen reklam bedelleri önemli ölçüde farklılık göstermekte.” Yani burada bir ayrımcılık var. Aynı 
ligde mücadele eden ve seyirci kapasitesi özellikleri birbirine çok yakın spor kulüpleri içinde aynı 
yılda yaptığınız ödemelerde de büyük farklılıklar var; Sayıştay söylüyor. “Aynı yıl için aynı iş ya da 
hizmetlerin yapılması karşılığında il ve ilçe belediyelerine reklam bedeli altında çok farklı tutarlarda 
ödenek aktarıldı.” diyor; burada da ayrımcılık var. Benzer ölçeklere sahip ilk ve orta dereceli okullar 
ile üniversitelere aktarılan tutarlarda da büyük farklılıklar var. Ve son yedi yılda ayrımcılık yaparak 
aktardığınız toplam tutarsa ne kadar? 100 milyon TL mi, 500 milyon TL mi, 1 milyar TL mi? Toplam 6 
milyar TL. Sayıştay, 6 milyar TL’yi hangi usulle dağıttığınızı raporunda yazmış.
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Şimdi, diğer bir konu, burada çok ciddi bir uyarı da var size. Çünkü ülkemiz biliyorsunuz, kumar, 
sanal ortamda oynanan kumar konularında da gençlerin…

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Yavuzyılmaz, süreniz dolmuştur, toparlarsanız çok 
sevinirim.

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Toparlıyorum.

Çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu noktada, yaptığınız reklamlarla ilgili çok önemli bir bulgu 
var ve bu da Anayasa’ya aykırılık içeriyor; Anayasa’nın 41 ve 58’inci maddelerine. Yapılan reklam 
ödemelerinin bir bölümü de çeşitli düzeylerdeki eğitim kurumlarına yönelik olup bu kurumlarda 
öğrenim gören çocuk ve genç yaştaki kitlelere bahis ve şans oyunlarının tanıtımını hedeflemektedir. 
Yani bahis ve şans oyunlarını ilköğretimdeki çocuklara tanıtarak neyi hedeflediğinizi size sormak 
istiyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Tamamlayalım lütfen Sayın Yavuzyılmaz.

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Ve bugün itibarıyla da gelinen yasa dışı sanal kumar 
piyasasının Türkiye’de ulaştığı noktanın da yaklaşık 100 milyar TL olduğundan hareket edersek ortada 
gerçekten, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının durduğu ve seçtiği pozisyon açısından çok ciddi bir yanlış 
var.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Vekilim, teşekkür ediyorum, iki dakikaya yaklaşıyoruz ek 
sürede, lütfen…

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sağ olun, çok teşekkür ediyorum.

Evet, şimdi de Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Mehmet Ali Çelebi.

Süreniz beş dakikadır Sayın Çelebi, buyurun lütfen.

MEHMET ALİ ÇELEBİ (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Komisyonu saygıyla 
selamlıyorum. 

Öncelikle, bir ibare geçti; “Kürt, Türk, Arap kentleri” diye bir ayrımı asla kabul etmiyorum, 
istisnasız hepsi aynı sevgi ve saygıyı göstermek zorunda olduğumuz kentlerimizdir. Eksiklik varsa 
bunlar tamamlanmalıdır ancak bizler gücümüzü ulusumuzun birliğinden ve ülkemizin bölünmez 
bütünlüğünden alıyoruz. Bu kurucu anlayış Atatürk’ten bize emanettir ve asla vazgeçmeyeceğimiz 
içtihatlarımızdan bir tanesidir.

Şimdi, Sayın Bakan, birkaç teknik konuyla ilgili size sorular yöneltmek istiyorum. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı on üç yıl aradan sonra görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yaptı -geçen yıl 
bütçede de çok üzerinde durmuştum- ama Bakanlığınızda yıllardır eş dost ilişkisine dayalı usulsüz 
müdür atamaları yapıldı, bunu söylemiştim. 25 Temmuz 2020’de bu sınav yapıldı, güzel ancak 3 konu 
gene sıkıntılı. Nedir onlar? Birincisi, ilçe müdürlerinin atamaları bu sınava neden tabi tutulmadı? Yani 
ilçe müdürleri buraya neden dâhil edilmedi? Birinci konu bu. İki, yazılı sınava girenler yine mülakata 
çağrıldılar; mülakatlarda neler olduğunu zaten biliyoruz. Üç, görevde yükselme sınavını Ankara 
Üniversitesi yaptı yani daha şeffaf olması için ÖSYM tarafından yapılsa iyi olmaz mıydı -acaba yasal 
bir engel mi var, onu da bilmiyorum- bunu sormak istiyorum.

Diğer bir konu, Bakanlığınızda araştırmacı kadrosunda personeller var, bunlar genelde il 
müdürlüğü yapmış, daire başkanlığı yapmış, akabinde de görevden alınmış, boşta kalmış, sonra 
“Araştırmacı olsun.” denilmiş insanlar. Merkezde ve özellikle taşrada araştırmacı kadrosunda bulunan 
bu kişilerin hiç işe gitmediklerinden, iki üç yılda bir kuruma uğradıklarından, bankamatik memuru gibi 
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görev yaptıklarından bilginiz var mıdır? Yani bu adamlar yıllardır neyi araştırıyor? Neyi araştırıp, neyi 
geliştirdiler? Yani kurumlara uğramıyorlarsa, pijamayı çekip uzaktan mı yapıyorlar bu işi? Devletin 
ve milletin parasına gerçekten yazık oluyor. Kaç araştırmacı var? Bununla ilgili tedbir alacak mısınız, 
bunu öğrenmek istiyorum. Bence bunları kaldıralım, size bir önerim var: Bakın, özellikle Güneydoğu, 
Doğu Anadolu Bölgesi için, spor müsabakaları için il dışına giden kişilere yeme içme ve konaklama 
için günlük 41 lira veriliyor -yani sonra değişmediyse- çok düşük bir miktar ve müsabaka sonrası 
yatıyor; rakam düşük, öğretmen veya çalıştırıcılar kendi cebinden harcıyor, paralar da gecikmeli 
yatıyor. Dolayısıyla bu insanların, çocukların spora olan şevki azalıyor, daha pratik çözümler bulunmalı 
diyorum. 

Gençlik liderlerine 4 dönem hâlinde, temel afet bilinci eğitimi verilmesi güzel. Bana göre, daha ileri 
gidip AFAD’la koordineli arama kurtarma eğitimleri de verilmesi gerekir çünkü büyük bir depremde 
AFAD’ın sadece 1.700 personeli var; bu hiçbir şeye yetmez -kendileriyle de konuştum- buraya gönüllü 
takviyesi şarttır, gençlerden olması ayrıca önemlidir. 

Sporda başarı istiyorsak öncelikle federasyonlara kaynak aktarımını siyasal, kurumsal ve kişisel 
kayırmacılıktan kurtarmamız gerekiyor.

Sayın Bakan, sporun toplumsal olarak yaygınlaşamamasında yanlış şehirleşme planları da etkili, 
bunu özellikle öğrenmek istiyorum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, onlara ne gibi önerileriniz oldu? 
Onlar gerekeni yapıyor mu yoksa yine rant mı kazanıyor diyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyorum.

Şimdi de AK PARTİ’den Sayın İbrahim Aydemir Bey’e söz veriyorum.

Buyurun Sayın Aydemir, süreniz on dakikadır.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Başkanım, çok teşekkür ediyorum.

Değerli Bakanım, şahsınızda ben de burada bulunan heyete saygı sunuyorum.

Efendim, sabahtan beri takip ediyoruz, saat ondan beri. Hakikaten doyurucu konuşmalar oldu 
ama ezberleri tekerrür ettirme adına yapılan konuşmalara da şahit olduk. Bana göre, en esaslı tespiti 
Komisyonumuzun en genç üyesi yaptı, Ahmet Kılıç. Ne dedi? Efendim, “Gençlerle ilgili ‘mutsuz’ 
tanımını ileri yaştaki arkadaşlarımız yaptı.” diye bir tespit yaptı, hakikaten öyle. Şimdi, arkadaşlar, 
hep söyledik, başka bütçelerde de altını çizdim ki rakam veriyoruz ama bunlar hep enfüsi oluyor. Bize 
gösterilen, efendim, bize dayatılan rakamlar… Hakiki, sahici rakamlarla konuşmak lazım. Mesela 
benim elimde DOSİAD’ın bir araştırması var, ben onunla ilgili düşülen notları sizinle paylaşmak 
istiyorum. DOSİAD’da gençlere “Mutlu musunuz?” suali yöneltilmiş; cevap, yüzde 71 oranında “Evet, 
mutluyuz.” çıkmış. 

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Siz mutlu musunuz?

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Efendim, “Yurt dışında yaşamayı tercih eder misiniz?” 
suali var. Yüzde 82 “Hayır, yurdumuzdan, vatanımızdan memnunuz, burada yaşamaktan mutluluk 
duyuyoruz.” şeklinde cevap verilmiş. 

Şimdi, arkadaşlar, şunu yapmamak lazım: Yani sırf kendinizi haklı çıkarma adına burada, efendim, 
kendinden menkul kerameti olan birtakım kurumların kayıtlarını, rakamlarını bize dayatmayın, yok 
böyle bir şey. Hakikate nasıl bakacağız arkadaşlar? Geçmiş ile mevcudu mukayese yaparak bakacağız. 
Gençlerimiz için özellikle biz, AK PARTİ iktidar olduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği 
rota üzere çok özel mesafeler aldık ve bunu hem eserlerimizle sahaya yansıttık hem de gençlerimizin 
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zihinlerini pozitif kavramlarla inşa ederek yansıttık. Bundan dolayı da hakikat şudur: İnsanlarımız 
mutlu, insanlarımız müreffeh bir hâldeler; ne yaparsanız yapın, bu negatif kavramlara ne kadar 
yönelirseniz yönelin sizin sonuç almanız mümkün değil. 

Mesela, ben bir şey söyleyeyim. Sabahleyin burada bir arkadaşımız -aslında kendisine de değer 
veriyorum, arkadaşımız bizim bölgenin de milletvekili- şöyle bir şey söyledi, dedi ki: “Erzurum kış 
sporlarına yapılan yatırımların bir kısmını kendi memleketime, Ağrı’ya aktaralım.” gibi bir teklifte 
bulundu. Böylesine düşük bir düşünce elbette ki mutsuzluğu ifade edecek kavramlarla konuşur. Oysa biz 
ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz şunu yapıyoruz: Vatanımızın her zerresi bizim için mübarektir. Erzurum’a 
yatırım yapılsın; yetmez, Ağrı’ya da yapılsın; yetmez, Bingöl’e de yapılsın; yetmez, efendim, Sinop’a 
da yapılsın, Giresun’a da yapılsın ve bunu zaten hayata yansıtmışız biz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
tarzı bu olduğu için kim ne derse desin, kim mutsuzluk izafe ederse etsin gençlerimiz fevkalade 
mutludur, gençlerimiz huzur üzere yaşıyorlar. Buna katkı sunan çok ciddi, çok özel bir ekibimiz var. 

Bakın, biraz önce bir arkadaşımız hak teslimi bağlamında bir Bakanımızın ismini zikretti, sabahtan 
beri burada, Komisyon üyesi değil ama bu Bakanlığı bir müddet yönetmiş, hakikaten her hâliyle 
bulunduğu yere şekil veren, nizam getiren bir arkadaşımız Osman Aşkın Bak; onlar bu yürüyüşte, bu 
rotada katkısı olan insanlar. Sabahtan beri niye takip ediyor? Çünkü biz bulunduğumuz yerde değer 
koyarak, bulunduğumuz yeri değerli hâle getirerek yürüyoruz ve oranın çalışma üslubunu sonuna kadar 
da takip ediyoruz, “Sonrasında ne yapılabilir?”i mutlaka inceden inceye kontrol ediyoruz. Bunların, 
arkadaşlarımızın, burada bulunan bürokrat arkadaşlarımızın hepsi yetkin, hepsi donanımlı. 

Mesela ben bir isim söyleyeceğim: Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürümüz, efendim, gecesi 
gündüzü olmadan gayret sarf ediyor; hele şu pandemi döneminde Kredi Yurtlar Kurumuyla ilgili yaptığı 
çalışmalar yakinen şahidim ki yani şapka çıkarılacak, gıptayla yaklaşılacak çalışmalardır. Öyleyse hak 
teslimi mutlaka yapalım arkadaşlar, bütün bütün her şeyi siyah, simsiyah göstermemek lazım. 

Bakın, bir arkadaşımız “2002’de 45 TL olan krediler, burslar şimdi 550 liraya gelmiş. Niye bu 
noktada kalmış?” gibi bir şey söyledi. Ya, arkadaşlar, enflasyondan arındırılmış bir rakam bu. Eğer 
biz eski hâli devam ettirmiş olsaydık bugün olması gereken rakam 244 lira olacaktı, oysa biz bunun 
2 katından fazlasını yapmışız yani 550 liraya getirmişiz. Teşekkür etmek yerine tenkit etmek bir şey 
kazandırmıyor. Hep vurguluyoruz, hep not düşüyoruz arkadaşlar; sahici olmayınca aksülamel de 
bulmuyor, karşılığı olmuyor. Yaptıklarımızı söyleyin, elbette ki noksanları da ifade edin. Bakın, CHP 
Milletvekili Gürsel Bey öğleden sonra geldi burada konuştu, Sayın Bakanımıza teşekkür etti yapılanlar 
için, Tunceli’ye yapılanlar için, Elâzığ’a yapılanlar için teşekkür etti ama ardından hem Tunceli’ye hem 
Elâzığ’a talepte bulundu. İşte, budur, beklentimiz budur arkadaşlar. Dört başı mamur bir şey yok elbette. 
Hayat biteviye akıp gidiyor ve ister istemez noksanlarımız da oluyor o akış içerisinde. Noksanları izale 
için talepte bulunmaktan tabii bir şey olamaz ama hiçbir şey yapılmamış, biz gelmişiz sanki var olanı 
bitirmişiz gibi bir yaklaşım. Ehlivicdan insanlara yakışmaz bu. Bizim tarzımız özel bir tarz ve bizim 
tarzımız bütünüyle kuşatan, ihata eden bir tarzdır, ayırmadan. 

Bakın, arkadaşlar, ben, müsaade ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımızın gençliğe dönük 
tespitlerinden bir iki tanesinin paylaşmak istiyorum; zirve tespitler, doruk tespitler ve bize de yol açan, 
rota çizen tespitler. Gençliği şöyle tarif ediyor, beklentisini koyuyor: “Öyle bir gençlik istiyoruz ki hangi 
görüşe mensup olursa olsun, hangi fikri savunursa savunsun okumalı, araştırmalı ve sorgulamalıdır. 
Kimseye zihnini kiraya vermemelidir. Diploma avcılığı yaparak kariyer peşinde koşan değil, hakiki 
manada ilim ve hikmet arayışında olan bir gençlik istiyoruz. Hepsinden önemlisi, imanı ve ahlakı 
hayatının merkezine yerleştirmiş bir gençlik istiyoruz.” Böylesine berrak bir talebi var, bir beklentisi 
var ve bunun üzerine de hayatı, bulunduğu zemini organize ediyor Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilave 
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ediyor: “Bize sorgusuz sualsiz biat eden, cahil bir gençlik değil; neye inandığını, neyi savunduğunu, 
neyin mücadelesini verdiğini bilen, bunun için gereken her türlü donanıma sahip bir gençlik lazımdır.” 
Efendim, bu kayıtları düşen bir isim elbette ki değer katar ve katmıştır. Ne kadar minnet duysak ne 
kadar şükran duysak azdır. Milletimiz, gençliğimiz bu hâl üzeredir, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun 
kadrolarına minnettar. Hakkı söylemek gerekirse bunları kayıt altına almak lazım. Ben bu bağlamda bu 
notları düşüyorum.

Sevgili Bakanım, ben de size teşekkür ediyorum. Hakikaten Osman Aşkın Bak Bakanımızdan 
sonra onun da başlattığı yatırımlar, ondan öncesini de, ak hareketi ifade eden tarzınız her yere yansıyor, 
bundan dolayı minnettarız. Ancak, bizim de taleplerimiz var, beklentilerimiz var. ”Her şey dört başı 
mamur değil.” dedim ya işte, bu beklentilerimizden birkaç tanesini not düşmek istiyorum. Mesela, 
bölge illerimiz için biraz önce arkadaşımız “Bizden alınsın, Erzurum’dan alınsın, bize verilsin” dedi ya, 
biz tam tersini söylüyoruz. Bölge illerimiz için talebimiz var. Diyoruz ki her spor sahasında illerimizi 
markalaşma noktasına götürelim ve her ile bir özel saha ayıralım. Orada tebarüz etsin, temayüz etsin 
ve yatırımlar…

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Aydemir, normal süreniz dolmuştur. 

Bir dakika ek süre veriyorum, lütfen toparlayalım.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bitiriyorum zaten Başkanım, teşekkür ediyorum.

Böyle olursa daha çok mesafe alırız diye düşünüyoruz. 

Bir başkası, geçtiğimiz bütçede konuşmuştum ben, Erzurumspor çok haksız bir biçimde küme 
düşmüştü ama o bizim tespitimizi haklı çıkarırcasına yeniden bir gayret koyduk şimdi Süper Lig’de 
oynuyoruz ancak stadyumumuz yeterli değil. Dahasını söyleyeyim: Erzurum’a gelen rakip takımlar 
hava şartlarından, iklimden müşteki olduklarını söylüyorlar. Öyleyse o stadyumun kapalı bir stadyum 
hâline gelmesi lazım, çok daha mütekâmil hâle getirmek lazım. Sıhhatsiz bir yapısı var, kaldı ki efendim 
tribün kapasitesi de yeterli değil, 40-50 bin civarına yükseltilmesi lazım. Bu, şehirde, ilde çok büyük 
bir beklenti. Ben biliyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız da buna çok sıcak bakıyor, siz de bu yönde bir 
mesai koyarsanız size minnettar oluruz.

Biz başkası, bizim bölge için kış sporları eğitim kampüsü…

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Aydemir, biraz daha hızlı toparlayabilirsek…

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Hemen bitiriyorum Değerli Başkanım, çok teşekkür ediyorum 
müsamahanıza.

Kış sporları eğitim kampüsü yapılmasını biz talep ediyoruz. Erzurum için Erzurum merkezde 
olması lazım, kar buz sporları eğitiminin burada verilmesi lazım. 

Bir başkası da yine Erzurum’u ifade eden, ata sporumuz cirit için bir eğitim merkezi oluşturalım 
burada. Bizim Erzurum merkezde, özellikle merkez köyleri ifade eden sahada cirit çok tebarüz etmiş 
bir hâlde. Onun dışında, gene Aşkale, Pasinler ilçelerimizde çok öne çıkmış bir spor alanı. Burada da 
müzahir olursanız, yardımcı olursanız minnettar oluruz; özellikle talebimizdir. 

Ben bütçeniz hayır uğur getirsin diyorum, Cenab-ı Hak bereket versin.

Tekrar teşekkür ediyorum, hepinize saygı sunuyorum. 

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyoruz Sayın Aydemir. 

Şimdi HDP’den Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu’na söz vereceğim.

Süreniz beş dakikadır.
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Buyurun Sayın Gergerlioğlu.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sabahtan beri genellikle “Gençleri nasıl kurtarabiliriz?” diye soruluyor. Ben öyle düşünmüyorum 
Sayın Bakan, “Gençler bizi kurtarabilecek mi?” diye düşünüyorum. Gerçekten, gençler dinamik bir 
zihne, üretken bir beyne sahiptir; hepimizden çok daha iyidir beyinleri ama biz gerçekten bu yüzyılı 
emanet edeceğimiz gençlere yönelik bir eğitim ve gençlik programı oluşturabiliyor muyuz? Ben çok 
öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar sabahtan beri tabloları ortaya koyuyor, hiç iyi 
bir tablo yok. Ve en önemlisi, gençler için, gençliğin gelişimi için en önemlisi ifade özgürlüğü. Bugün 
gençler ifade özgürlüklerini kullanamıyor. Sosyal medya hesaplarını daha da artıracaklarına daha da 
azaltıyorlar çünkü işe girişlerini engelleyen bir şey sosyal medya hesapları. Orada yazdıkları cümleler, 
kelimeler yarın öbür gün işe girmelerini engelliyor. Gençlerin ifade özgürlüğünü kullanmasının önünde 
çok büyük engeller var. Bu aslında genel bir sorun. Sadece lokal bir siyaset anlayışıyla da bakmamak 
lazım. Gençliğin bir hazine olduğunu bilmek lazım. Bu yüzyılda biz bayrağı gençlere bırakacağız ve 
onlar bu ülkeyi, bu toprakları ileriye götürecek.

Sayın Bakan, sayın vekiller, sayın bürokratlar; size bir soru sormak isterim: Önemli bir eğitim 
kitabi vardır, bilirsiniz sanırım hepiniz, Ölü Ozanlar Derneği. Kitabı ve filmi vardır. Gerçekten çok 
önemli bir eğitim kitabı ve filmidir; gençliği anlama açısından da son derece önemlidir. Olay 1950’li 
yıllarda İngiltere’de Welton Akademisinde geçer. Statik, katı, Ortodoks eğitim veren bir okuldur 
Welton Akademisi ve gençlerin tek hedefi bir üniversite kazanmaktır ve hayatları sınıf ile yatakhane 
arasında geçmektedir ama o okula bir gün John Keating isimli bir İngilizce öğretmeni gelir ve onlara 
“Anı yaşa ve hayatını olağanüstü kıl.” sloganıyla çok farklı bir eğitim anlayışını sunar. Gençler, bu 
eğitimden sıkılan gençler gerçekten çok önemli bir şey bulmuştur ve müthiş bir gelişim gösterirler; 
zihnen, bedenen özgürlüğü tadarlar ve gerçekten o mengene içinde geliştiremedikleri beyinlerini 
özgürlük alanında geliştirerek müthiş bir performans sergilerler ama sonrasında büyük hayal kırıklığı 
yaşanır ve –ayrıntıya girmeyeceğim- birtakım eski anlayışların ortaya çıkmasından dolayı bir genç 
intihar eder. Ben aslında bu intiharla biten hayal kırıklığı hikâyesini maalesef Türkiye millî eğitimi ve 
gençlik politikası olarak görüyorum. Zamanında “Okullar olmasa millî eğitimi ne güzel idare ederdik.” 
diyen bir klasik bürokrasi anlayışının devam ettiğini görüyorum.

Tabloyu arkadaşlar çizdi. İşsiz ve eğitimsiz gençlerde yüzde 30 durumdayız ve gençler yükselmek 
için torpile ihtiyaçları olduğunu düşünüyor ve üçte 2’si aileye bağımlı. Sayın Bakan, böyle bir gençlik 
21’inci yüzyıl Türkiyesini oluşturabilir mi? Hepimiz elimizi vicdanımıza koyalım; böyle bir gençlik bu 
ülkeyi, bu toprakları ilerletebilir mi?

Ve yine, gençliğin yüzde 10’u siyaseti sevmiyormuş, siyasete katılmak istemiyormuş arkadaşlar 
-bakın, ben burada parti ayrımı yapmıyorum- parti gençlik kollarına üye olmayı istemiyormuş. Ya, bu 
kadar farklı bir dünyada olan gençlerimizi biz niye anlamıyoruz? Siyaseti sahiplenmeyecek bir gençlik 
varsa bu ülke ileriye gidebilir mi arkadaşlar? Bakın, parti ayırt etmeksizin söylüyorum bunu. Burada 
genel bir gençlik politikasında sıkıntı var. Biz, yaşı da bırakalım, genç bir ruh oluşturabilecek miyiz? 
Bazen yaşı ilerleyen insanlar, yaşı genç insanlardan çok daha genç ruhludur.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Gergerlioğlu, süreniz tamamlanmıştır, lütfen toparlayınız.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Sözlerimi tamamlıyorum efendim.
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Gençlerin işsizliğinden bahsediyoruz ama güvenlik soruşturmalarında karşılarına çıkan siyasi 
engellerden hiç bahsetmiyoruz. Son olarak da şunu demek isterim, genç işsizliğinden hepimiz bahsettik 
ama… Ben bu konuda bir yasa teklifi de verdim; gelin, o zaman tüm iktidar da buna imza versin; 30 
yaşa kadar gençlerin sigorta primlerini devlet ödesin ve gençler işsiz kalmaktan kurtulsun. Arkadaşlar, 
işte size bir teklif, bunu gelin hepimiz imzalayalım, bu işin edebiyatını değil fiiliyatını yapalım.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, çok teşekkür ediyorum.

Şimdi de, Sayın Osman Aşkın Bak, önceki dönem bu Bakanlıkta, Bakanlık yapmış bir arkadaşımız.

Süreniz beş dakikadır Sayın Bak.

Buyurun lütfen.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.

Çok Değerli Bakanım, Gençlik ve Spor Bakanlığının değerli bürokratları, geçmişte beraber 
çalıştığım mesai arkadaşlarım, Plan ve Bütçe Komisyonunun çok değerli üyeleri, değerli 
milletvekillerimiz; öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Çok Değerli Bakanım, size de Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevinde başarılar diliyorum.

Öncelikle, burada çok güzel ifadelerle bahsedilmek çok da güzel yaklaşımdı, çok teşekkür 
ediyorum arkadaşlarıma. Çünkü birlikte çalıştığımız süre içerisinde de milletvekili arkadaşlarımızla 
çok güzel işler yaptık ve bu süreçte de yine devam ediyoruz.

Tabii, Gençlik ve Spor Bakanlığını… Tabii, spor bir yaşam tarzı, gençlik konusu da bizim de 
içerisinde yetiştiğimiz bir olgu. Ben de tabii, bu süreci takip ediyorum. Şu andaki Bakanımızla birlikte 
mesai arkadaşıydık. Şimdi, özellikle de başlattığımız projeleri sahiplenmeleri, devam etmeleri ve bu 
süreç içerisinde de üzerlerine yenilerini koyarak devam etmeleri gerçekten bizleri gururlandırıyor. 
Bürokrat arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz, olaylara sahip çıkıyorlar.

Öncelikle, arkadaşlarımıza yapıcı eleştirileri için çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii, birkaç konuya 
değinmek istiyorum. Özellikle, Covid-19 süreci içerisinde Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde yurt 
dışından gelen vatandaşlarımızı misafir ederek, onlara pandemi sürecinde ortam sağlayarak ve diğer 
konularda Kredi Yurtlar Kurumunun gösterdiği bu başarıya, çabaya çok çok teşekkür ediyoruz, emeği 
geçen arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bunun dışında, bu süreçte, pandemi sürecinde 
yaşlılara, düşkünlere, muhtaçlara ve dışarı çıkamayan arkadaşlarımıza sağladıkları katkılar, onlar için 
yaptıkları çabalar için gençlik merkezlerinde çalışan gençlerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Tüm 
birimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı, pandemi sürecinde hem Sağlık Bakanlığına destek oldu hem 
de bu süreci güzel götürdü, bu süreç içerisinde onlara da teşekkür ediyoruz. Deprem sürecinde de yine 
aynı şekilde Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarını afetzedelere açarak, onlara sıcak ortam sağlayarak 
güzel işler yaptılar. Tabii, rakamlar burada, 700.455 öğrenci kapasitesine ulaşıldı, tamamlanan yurtlarla 
beraber muhtemelen bu yıl sonunda, çok kısa bir süre sonra… Aslında, bizim hedefimiz 800 bin, 1 
milyon yatağa doğru gitmekti. Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Bu süreç içerisinde de tekrar 
teşekkür ediyoruz. 

Tabii, spora yapılan yatırımları…. Gerçekten Türkiye bir spor ülkesi hâline geldi, yapılan yatırımlar 
sonucunda, malumunuz 2019 yılında Süper Kupa finali Türkiye’de, İstanbul’da yapıldı, Vodafone 
Park’ta. 2020 yılında Şampiyonlar Ligi finali vardı, ertelendi, 2021’de tekrar Türkiye’de olacak. Bu 
zamana kadar yapılan stadyumlar, işte tamamlanan stadyumlar var; UEFA standartlarının üstünde çok 
çok kaliteli stadyumlar, spor salonları… Ve bunlar yapılmaya da devam ediyor. Tabii, bu süreç içerisinde 
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sporun içinden gelen Sayın Cumhurbaşkanımızın spora, gençlere verdiği destekler çok çok önemli. 
Sporu yaşamış, yöneticiliğini yapmış, futbol oynamış, her kademesinde bulunmuş çok değerli bir lider. 
Özellikle de gençlere –biraz evvel İbrahim kardeşimizin de ifade ettiği gibi- “Araştırın, soruşturun, 
beyninizi kiraya vermeyin.” diyerek nasıl bir gençlik arzuladığını ifade etmekte. Biz gençlerimizin 
sorgulamalarını da görüyoruz. Deney atölyelerinde teknoloji konusundaki çalışmalarıyla, kodlama 
çalışmalarıyla ve bunun sonucunda da hedeflenen 1 milyon yazılımcı hedefine çok büyük katkıları 
olacak buradaki gençlerimizin. Dolayısıyla bu süreç içerisinde de -amatör spor kulüplerinin içinden 
gelen birisiyim ben, yıllarca yöneticilik yaptım- amatör spor kulüplerine yapılan yardımlar ortada, 
kayıtlarda var ama artarak da devam ediyor, yapılan tesisler ortada. Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı 
vasıtasıyla yapılan yüzlerce tesis var, spor salonu var, yüzme havuzu var; inanılmaz bir tesis hamlesi 
var. Bunun neticesinde uluslararası pek çok organizasyonu gerçekleştiren bir Türkiye var, bir spor ülkesi 
Türkiye var. En son, işte pazar günü göreceğiz, Formula 1 Türkiye’de yapılacak. Bu, spor noktasında 
Türkiye’ye olan güveni ortaya koyuyor. 

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çok çok önemli bir proje, ben de bunu çok destekliyorum, 
önemsiyorum, seçim bölgem olan Rize’de de bunu yakından takip ediyorum, Türkiye genelinde de 
takip ediyorum. Arkadaşlarımızın koyduğu hedefler 1 milyon yüzücü gencimizi yüzdürmeyle karşılık 
buluyor.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Vekilim, normal süreniz dolmuştur, toparlayın lütfen.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Tamam, toparlıyorum Sayın Başkanım.

Gençlik kampları, Çanakkale’ye götürülen gençlerimiz, pek çok bölgede yapılan tematik kamplar 
çok çok önemli.

Ben bağlarken de Değerli Bakanımıza ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum.

Ben sporun birleştirici gücünden bahsetmek istiyorum. Ayrıca, bağımlılıkla mücadelede benim 
dönemimde de başlattığımız, İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla organize ettiğimiz bir çalışma 
var, bu devam ediyor. Arkadaşlarımıza da bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

2021 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Başarılar diliyorum. Her zaman destekçinizim. 

Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun.

Şimdi de Sayın Garo Paylan’a söz veriyorum.

Sayın Paylan, süreniz on dakikadır, buyurun lütfen.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

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

Sayın Bakan, hoş geldiniz Komisyonumuza. Sayın Bakan, artık tecrübeli bir Bakansınız, yaklaşık 
iki buçuk yıldır Bakansınız ve eleştirilecek iki buçuk yılınız var. İlk yıl sizi bir miktar eleştirmiştik 
ama insaflı eleştirmiştik. İkinci yıl bazı önerilerim olmuştu. Ancak görüyorum ki üçüncü kez bütçe 
sunuyorsunuz, benim önerilerimi pek de dikkate almamışsınız Sayın Bakan.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Takdir edilecek bir 
şey yok mu?
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GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Var, takdir edeceklerimi söyleyeceğim ama benim önerilerimi 
pek de dikkate almamışsınız. İki yönde eleştireceğim Sayın Bakan. Bir: Gençlerin bütçesini iyi 
savunamamışsınız Sayın Bakan. Hani biliyorsunuz, bütçe tercihlerden oluşur, sonuç olarak siyasi 
tercihlerdir bunlar. Bu yıl saraylara, yandaşlara, faize çok büyük kaynaklar ayrılmış ama sizin bütçeniz 
enflasyon kadar bile artmamış. Kredi Yurtlar Kurumuna borçlu milyonlarca gencimiz var ve isyan 
ediyorlar, iş bulamıyorlar çünkü. Üniversite mezunu oluyorlar gençlerimiz, her üniversite mezunu 2 
gencimizden 1’i iş bulamıyor. İş bulamayan insan da borcunu ödeyemiyor, evlerine hacizler gidiyor. Şu 
borçları yapılandırma, yapılandırma nereye kadar? Gelin, bir sefer silelim diyoruz. Yalnızca bir yandaşa 
giden vergi affı, vergi istisnasını devre dışı bıraksak milyonlarca gencimizin borcunu silebiliriz. Bu 
tercih, bu bütçenizde yok. 

İkinci eleştireceğim nokta, Sayın Bakan, bakın, 10 milyonluk bir Mercedes’le geldiniz buraya. 
İşte bu tercihlerden vazgeçmek lazım. Yalnızca tek bir Mercedes’le binlerce gencin Kredi Yurtlar 
Kurumundan borçları silinebilir. Bu tercihi siz yapsanız inanın çok önemli olur yani önce sizin yapmanız 
lazım. Milyonlarca genç işsizken o gençlerin Bakanının 10 milyonluk bir Mercedes’le gezmemesi 
lazım. “Mütevazı bir arabaya biniyorum, binlerce gencin borcunu sildim.” derseniz inanın gelecek sene 
sizi en çok ben alkışlayacağım bu anlamda.

Sayın Bakan, ikinci konum da sunumunuzun içeriğiyle ilgili, geçen yıl eleştirdiğim her şey 
içinde duruyor. Ya Sayın Bakan, biz 3 kuşaktır “Bakın, toplumsal barışımızla ilgili sorunlarımız var.” 
diyoruz ve çoğulculukla ilgili sorunlarımız var. Yani hepimizin kimlikleri var ve her birimizin kimliği 
onurumuzdur, öyle değil mi yani? Siz Müslümansınız, “Türk’üm.” diyorsunuz; ben Hristiyan’ım 
ve Ermeni’yim. Siz Türklükle gurur duyarsınız, ben Ermenilikle duyarım ama hepimizin ortak bir 
kimliği var, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamız, öyle değil mi? Şimdi, bu konuda üç kuşaktır 
sorunlarımızı çözemiyoruz. Şimdi, dördüncü ve beşinci kuşak geliyor: Dördüncü kuşak gençler, beşinci 
kuşak çocuklar. 

Sayın Bakan, bakın, size bir anımı anlatarak bunu anlatmaya çalışayım. Ben bir taksiye binmiştim 
daha genç yaşlarımda. Efendim, işte “Adın ne?” “Garo” demiştim. “O nasıl isim?” “E, ben Ermeni’yim.” 
demiştim. Taksici bana “Estağfurullah ağabey.” demişti. Yani Ermeni olmayı bir “Estağfurullah ağabey.” 
demeye getirebilmişti veya “Ermeni’yim.” dediğimde “Nereden geldiniz siz?” diye soruyorlardı. İşte 
“Erivan’dan mı geldiniz, oradan mı, buradan mı?” Ya, biz binlerce yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Bu 
toprakların her şehrinde vardık; medeniyetine, kültürüne bütün kimlikler gibi katkı sunduk demeye 
çalışıyorum ama bunu bilmiyor gençlerimiz. 

Şu sunumunuzda size bir iki örnek vereceğim Sayın Bakanım, niye çoğulcu olmadığını 
sunumunuzun söylemek için. Çok örnek var da 2 tane vereceğim. Şimdi “Dini İlimler Atölyesi” 
demişsiniz Sayın Bakan, güzel olabilir. Yani gençlerimizin inançlarını öğrenmesi güzel ama aynen 
şöyle diyorsunuz: “Gençlerimizin dinimizi doğru kaynaklarla öğrenmeleri için şunları, şunları 
yapıyoruz.” Geçen yıl da aynı cümleyi eleştirdim. “gençlerimizin dinimizi” diyorsunuz yani tek din var 
demek istiyorsunuz. Ya, bu tekçilik anlayışı sizin geleneğin eleştirdiği bir anlayıştı ama aynı anlayışa 
siz de devam ediyorsunuz. “Dinimizi” diyorsunuz. Oysa Türkiye’de dinler var, inançlar var, mezhepler 
var. Müslümanlar olduğu gibi evet, az sayıda ama Hristiyanlar da var, Museviler de var, Aleviler var, 
Sünniler var. İşte, bu çoğulculuğu gençlerimiz bilmiyor.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Mezhepler din değil zaten.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Onun için Hristiyan duyunca “Estağfurullah ağabey.” diyor 
“Nereden geldin?” diyebiliyor. İşte, yeni kuşaklara bunu anlatmalıyız. 
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İkinci vereceğim örnek “Dil Eğitimleri Atölyesi”. Yine, sunumunuzdan, geçen yılda maalesef 
aynen vardı. Bakın, dil eğitimlerinde neleri öğretiyorsunuz: Osmanlıca, Farsça; güzel, bu toprakların 
kültürü ama bir de yabancı dilleri öğretiyorsunuz: İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Çince hatta 
Korece öğretiyorsunuz. Tebrik ediyorum, Korece bile öğretiyorsunuz. Ya, bu memlekette 20 milyon da 
Kürt var. Ya, bir Kürtçe atölyesi koysanız ne olur Sayın Bakan ya? Geçen yıl da önermiştim bir Kürtçe 
atölyesi. Korece bile öğreten Spor Bakanlığı bir Kürtçe, bir Ermenice, Lazca, Çerkezce atölyesi koysa 
ne olur? 

Üç yıldır aynı şeyi söylüyorum. Üç yıldır aynı şekilde “dinimiz” diyorsunuz, üç yıldır Korece 
öğretiyorsunuz ama Kürtçe ve Ermenice öğretmiyorsunuz. Doğru değil Sayın Bakan bunlar. Çoğulcu 
bir bakış çerçevesinde bu adımları atmalısınız ki toplumsal barışımızı sağlayalım. Bakın, üç kuşaktır 
bizler başaramadık. Orada ak saçlılar var etrafınızda; görüyorum, onlar başaramadılar. Gençlerin 
sözünü dinleyin, çoğulcu bir kimliği, kültürü herkes bilsin. 

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Talep yok, talep yok.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bu topraklarda Ermeni’nin de, Laz’ın da, Çerkez’in de yaşadığını 
herkes görsün, herkes bilsin. 

Size bir de teşekkür edeceğim Sayın Bakan. Garbis Zakaryan’ın cenazesinde yan yanaydık, 
kilisedeydiniz ve millî boksörümüz, millî formayı taşımış bir insan. Şimdi onun ama biraz buruklukları 
da vardı biliyorsunuz. Yani millî formayı giymişti, onurla bunu taşımıştı, her zaman gururla bunu 
taşıdığını söylemişti. Ama şunu demişti: “Ya, ben bir sporcu yetiştirdim, boksör Cemal Kamacı. 
O da millî oldu ve al bayrağı gururla taşıdı. Cemal Kamacı benim öğrencimdi. Onun adına spor 
salonu yaptılar. Ben de millî sporcuydum, benim yetiştirdiğim Cemal Kamacı’nın adına spor salonu 
oldu. Benim adıma olmadı.” Buruk gitmişti Sayın Bakan. Sizden hassaten… Önemli bir şey olarak 
değerlendiriyorum, Garbis Zakaryan da bu ülkenin bir değeri aynı Cemal Kamacı gibi. Bu konuda bir 
adım atsanız, inanın, benden gelecek en büyük alkışı alacaksınız.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Olacak, olacak.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Getirirseniz destekleriz.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Destekleyin ya! Gelin, destekleyin.

Sayın Bakan, uyuşturucu konusunda da size bir, iki uyarı yapmıştım geçen sene. Bakın, doktorlukta 
da öyledir -hekimler burada- önleyici hekimlik önemlidir. Yani bir insan uyuşturucuya bağımlı olduktan 
sonra adım atmak çok da bir şey ifade etmiyor çünkü çocuk ona kapılmıştır, pek çok tedavi yöntemi… 
Ama önleyici hekimlik spor konusunda olur. Amatör spor kulüpleri borç altında Sayın Bakan, çok 
zorlanıyorlar. Şu bütçenizde amatör kulüplere çok düşük bir para var; 120 milyon lira mı nedir. Binlerce 
kulüp var, zorlanıyorlar.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Pandemi var, pandemi var.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Niye şu bütçeye 1 milyar lira sokamadık. Bakın, önerge vereceğiz 
destekleyin. Bütün arkadaşlar desteklesin. Amatör kulüplerimize 1 milyar lira dağıtalım, yüz binlerce, 
milyonlarca çocuğumuzu spora alıştırsınlar. İnanın, bakın… Ben sporcuydum. Yirmi yıl basketbol 
oynadım; on beş, yirmi yıl da spor yöneticiliği yaptım. Ne benim arkadaşlarım uyuşturucuya alıştı ne 
bizim yetiştirdiğimiz binlerce çocuk alıştı, hiçbirinin uyuşturucuyla işi olmadı. Spor yapan bir çocuğun 
o sosyal ortamda asla uyuşturucuyla işi olmaz. Bu anlamda önleyici hekimlik spordan geçer, amatör 
spor kulüplerinden geçer, eğitimden geçer. Amatör spor kulüpleriyle ilgili önerge vereceğiz. Gelin, 1 
milyar lira yapalım arkadaşlar, bu desteği artıralım.
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Sayın Bakan, bir önerim daha olmuştu. Bu sınav konusunda demiştim ki: “Ya, bu sınavlara 
çocuklarımızı kaptırıyoruz.” Bakın, ben yüzlerce yetenekli çocuğu sınav yüzünden kaybettim. Anne, 
baba diyor ki: “Sınava çalışsın.” Alıyor çocuğunu, yetenekli çocuğumuzu ve dershaneye gönderiyor. 
“Dershaneleri kapattık.” diyorsunuz, Allah’ınızı seversiniz, efendim, burs merkezi, şu merkezi 
bilmem ne diye devam ediyor, çocukları sınava yarış atı gibi koşturuyorlar. Ben hâlâ çocuklarımızı 
kaybettiğimizi düşünüyorum.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Sporcu bursu var.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hayır, bu anlamda sporcu bursundan öte, bu sınavlarda bir ek 
puan mı olur, ne olursa, bir sistem, bir yöntem… Benim inanın içim yanıyor. Millî sporcu olacak, 
NBA’ye gidecek çocuğu kaptırdım, yüzlerce böyle çocuğu kaptırdık. Bunları kaptırmayalım. Yani 
bununla ilgili bir yöntem hâlâ ortaya koymadınız, bunu hassaten sizden rica ediyorum.

Son olarak Sayın Bakan, siz Spor Toto Genel Müdürüydünüz. Yani sonuç olarak bir kumar 
alışkanlığı kamu eliyle yürütülüyor Spor Toto üzerinden. Ya, burada, bir ibareniz var yine sunumuzda: 
“Yasa dışı bahisle mücadele.” diyorsunuz. Ya, Allah’ınızı severseniz, günah dediğinizin yasa dışısı 
yasalı mı olur veya ne bileyim alkolün yasa dışısı yasalı mı olur? Kötü alışkanlıktır bu; yasal, yasa 
dışı elbette olmasın. Ya, kumar alışkanlığı yasal olmalı ama bunun reklamını yapmak ne oluyor Sayın 
Bakan? Geçen yıl da söylemiştim; burada arkadaşlar bir yasaya destek verdiler, AK PARTİ’li ve 
MHP’li arkadaşlar beraber, yasa dışı kumar reklamını yasaklayan bir düzenlemeye “evet” dediler. Ya, 
dedim ki arkadaşlar: “Gelin yasalını da yasaklayalım ya.” “Prime time”da her gün İddaa da İddaa, Spor 
Toto, Sayısal, bilmem ne diye reklamlar çıkıyor. Çocuklar da bunu görüyorlar -okulların etrafında- 
gidiyorlar, İddaa oynuyorlar. Günah değil mi, yazık değil mi çocuklarımıza? Niye yasal kumarın 
reklamını yasaklatmıyorsunuz Sayın Bakan ya? Bakın, gencecik çocuklar İddaa bayilerinin önündeler, 
İddaa oynuyorlar, harçlıklarını oraya veriyorlar. Bu kötü alışkanlıkları ediniyorlar. 

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Paylan, normal süreniz dolmuştur. 

Bir dakika ek süre veriyorum, toparlayınız. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Sayın Bakan, bir şey daha söyleyeceğim; bakın, utançla 
söylüyorum: Varlık Fonumuz stratejik planında ne diyor biliyor musunuz? “Türkiye at yarışı bahislerinin 
pazar büyüklüğünü büyüteceğiz.” diyor. Yani Varlık Fonu, kamunun bir kurumu “At yarışlarının payını 
büyüteceğiz.” diyor. Bakın, hedef olarak “Sektörü büyütmek ve uluslararası standartlara taşımak.” diyor. 
Yani kumarı büyütmeyi hedefleyen bir kamu kurumu var. Siz Spor Toto Genel Müdürüydünüz, yani siz 
hasılatınız arttığında seviniyor muydunuz? Ben üzülürdüm vallahi. Elbette onu büyütme hedefi olabilir 
ama nasıl ki alkol alışkanlığını azaltmak, sigarayı azaltmak gibi bir hedef varsa kumarı azaltmak gibi 
de bir hedefimiz olmalı. Bu yönde stratejik hedefiniz nedir? Siz, eski Spor Toto Genel Müdürü olarak 
böyle bir adım atsanız inanın çok puan kazanırsınız ama Varlık Fonunun hedefi kumarı büyütmek. 
Başkanı kim? Recep Tayyip Erdoğan. Varlık Fonunun Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kumara karşı 
olduğunu biliyoruz ama Varlık Fonunun hedefi ne?

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Paylan, ek süreniz de bitti toparlarsanız…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Toparlıyorum Başkanım.

Varlık Fonunun Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kumarı büyütmeyi hedefliyor, bu olamaz. Bunu 
herhâlde Recep Tayyip Erdoğan duysa büyük bir kıyamet kopar diye düşünüyorum. Bu anlamda 
Sayın Bakan, vallahi yaşlanmış iktidarınız, biraz yıpranmış iktidarınız gençlere pek bir hedef ortaya 
koyamıyor, “dislike”larla karşı karşıyasınız, biliyorsunuz. Gençlere daha çok dokunan, gençleri barış 
içinde yaşatan ve gelecek umudu veren bir Gençlik ve Spor Bakanı olmanız lazım. Bunun için de 
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bütçenizin artması için önerge veriyoruz ama yalnızca bütçenizin artması değil içeriği de çok önemli. 
Toplumsal barışa harcayın, gençler için harcayın, spor için harcayın, kötü alışkanlıklardan uzak dursun 
diye harcayın.

Teşekkür ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum.

Bütçeniz hayırlı olsun.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyoruz.

Son konuşmacımız Sayın Uğur Aydemir.

Sayın Aydemir, süreniz on dakikadır ama hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. 

Buyurun lütfen.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Ekranda süre beş dakikadan başladı, sonra karışmasın Sayın Başkanım.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanım, Değerli Bakan Yardımcılarım, çok değerli 
bürokratlarımız; ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bütçemizin hayırlı 
olmasını Cenab-ı Allah’tan temenni ediyorum. Özellikle de hemşehrimi bugün burada ağırlamaktan, 
görmekten mutluluğumu ifade etmek istiyorum.

Evet, değerli arkadaşlar, ben geçen yılki bütçemizde de söylemiştim: Gençlik ve Spor 
Bakanlığımız 84 milyonun Bakanlığı aslında. Yani baktığımızda, Aile Bakanlığıyla ilişkili, Millî Eğitim 
Bakanlığımızla ilişkili dolayısıyla 84 milyonu ilgilendiren bir Bakanlık. Evet, gençlik dediğimizde, 
nasıl bir gençlik? Az önce İbrahim kardeşim de ifade ettiler; millî, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini 
benimseyen, koruyan ve geliştiren, vatanını ve milletini seven, bayrağını seven, içinde yaşadığı 
topluma karşı sorumluluk duyan ve gerektiğinde sorumluluk almasını bilen bir gençlik. Evet, değerli 
arkadaşlar, bunun için eğitim aileden başlar ve okullarla devam eder. Dolayısıyla biz böyle bir gençlik 
arzu ettiğimize göre -Nilgün Hanım da konuşmasında bahsetti- gençlerimizin hamurunu çocukluktan 
itibaren çok güzel yoğurmamız lazım ki böyle bir gençlik elde edelim.

Değerli arkadaşlar, baktığımızda, arkadaşlarımız gençlikle alakalı birçok şey söylediler; karamsar 
bir tablo çizdiler, tabii, bu karamsar tabloya katılmak mümkün değil. Niye mümkün değil? Gençlerimiz 
bugün bizi canlı yayında izleseydiler, özellikle bazı milletvekili arkadaşlarımızı dinleseydiler, değil bu 
ülkede yaşamak yani dünyada yaşamaktan vazgeçerlerdi “Bir an önce Cenab-ı Allah ömrümüzü alsın 
da biz bu çileden kurtulalım.” derlerdi; o kadar karamsar bir tablo çizdiniz. Yani, şimdi, gençlerimiz 
nasıl böyle oluyor sizinle konuşunca? Tabii, siz burada gelip doğruları ifade ettiğinizi düşünüyorsunuz. 
Gençlerimiz nasıl bu kadar mutsuz olabiliyorlar, sizler nasıl bu kanıya varıyorsunuz dediğimde; 
düşündüm, baktım, hakikaten bu gençlerin mutsuz olması kadar normal bir şey yok. Mutsuz olmazlarsa 
anormallik olur, o kadar acayip bir tablo çiziyorsunuz. Acaba gençlerimizle konuşurken “Ey evladım, 
bakınız, 2002 yılı öncesinde öyle bir Türkiye vardı ki bizler gençliğimizde ‘bölünmüş yol’ diye bir şey 
bilmezdik, patika gibi yollarda şehirler arası yolculuk yapardık.”

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Gençler aç, aç!

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – “Ey oğlum, öyle bir biz seni yetiştirdik ki senin annen seni dünyaya 
getirdiğinde hastaneye girdik ama çıkarken hastane penceresinden biz seni kaçırarak çıktık; borcumuz 
vardı, sosyal güvencemiz yoktu, paramızı ödeyemedik, öyle günlerden bugünlere geldik. Ey oğul, biz 
öyle bir Türkiye’den geldik ki, öyle günler yaşadık ki biz asgari ücretin ne olduğunu... Sosyal Sigortalar 
Kurumu yani SSK-BAĞ-KUR ayrımı vardı. Biz SSK’li olabilmek için, SSK’li gözükebilmek için on gün, 
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beş gün ne çileler çekerdik ey oğul. Ama bugün, baktığımızda, oğlum, otobanlarla, bölünmüş yollarla, 
Allah’a çok şükür, Tayyip Erdoğan Hükûmeti geldi, bu hizmetleri yaptı bize. Bugün, Türkiye’nin yüzde 
99’u sosyal güvence altında. Bugün -sen dünyaya geldin, ben siz pencereden kaçırdım ama- görüyorum 
ki torunlarım 18 yaşına kadar sağlık güvencesi altında. Zenginsin, fakirsin, ensesi kalın, ensesi zayıf, 
hiçbirine bakılmadan hastaneye gittiğinizde sağlık güvencesi altında yaşıyorsunuz ve muayene olup 
çıkıyorsunuz.” diyebilmeliyiz, bunları anlatabilmeliyiz. “Ey oğul, dünya bugün pandemiyle kasıp 
kavrulurken biz, Türkiye’de şehir hastanelerinde, 5 yıldızlı otel konforunda hastanelerde muayene 
oluyoruz ve Allah’a çok şükür, cebimizden 1 lira para da çıkmıyor. Burası Türkiye mi, Almanya mı, 
Amerika mı, Avrupa mı diye baktığımda, hayır oğlum, Almanya’dan da ilerideyiz, Amerika’dan da daha 
ilerideyiz. Bu Türkiye’yi bize kazandıran çok kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
teşekkür edelim.” dediğinizde, bu gençlik mutlu mu olur, mutsuz mu olur; bunları bir düşünelim değerli 
arkadaşlar. 

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) - Kızılay’a birlikte gidelim.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Seninle her tarafa ineriz de sen zaten kendin mutsuzsun. Seninle 
gezmeyi ben… 

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – “Sen” mi, “siz” mi?

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Hakikaten, CHP’li arkadaşlarıma üzülüyorum, ortamı o kadar 
negatif hâle getiriyorsunuz ki yani on dakika geliyorsunuz, burayı allak bullak ediyorsunuz. 

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Siz kendinize bakın.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sizinle Kızılay’a inmem ama herkesle inerim.

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Hiçbir kaynak vermeden konuşuyorsunuz.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İkili konuşmayalım lütfen. Değerli arkadaşlar, ikili konuşmayalım. 

Son konuşmacı artık…

Buyurun. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bazı arkadaşlarımız da bazen konuşmalarında Kürt illerinden 
bahsettiler. Değerli arkadaşlar, Türkiye’de 81 tane vilayet var. Türk’üyle, Kürt’üyle, Çerkez’iyle, 
Laz’ıyla, hep birlikte biz kardeşiz, biz milletiz. Çok değerli kardeşim Mehmet Ali Çelebi Bey de 
bahsettiler. Bu ifadeyi milletvekilimiz de konuşma metninden, tutanaklardan çıkarttırır. Değerli 
arkadaşlar, bu ifadeyi reddediyoruz, bu ifadeyi kullananları da kınıyorum.

Diğer bir konu “Efendim, Kredi ve Yurtlar Kurumuna borcu olan 5 milyon öğrencimiz var. Bunların 
gırtlağına yapışıp da para istiyorsunuz Sayın Bakanım.” diyorlar. Ben size soruyorum: Bugüne kadar 
gırtlağına basıp da para istediğimiz bir tane adamı Meclise getirin de biz de görelim.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – İcralıklar, icralık olanlar var.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ya, çok değil, bir tanesini getirin, benim odam belli, Plan ve Bütçe 
Komisyonunun da belli.

İşe girmeyen, sosyal güvencesi olmayan, sigortası olmayan hiçbir üniversite öğrencisine devletimiz, 
Gençlik ve Spor Bakanlığımız “Hadi gel, borcunu öde.” demez, dememiştir, gösteremezsiniz. 
Bilmiyorsanız öğrenin ama hâlâ da bunu ısrarla söylerseniz ben sizin başka şeyler düşündüğünüzü 
düşünmek zorundayım. (CHP ve HDP sıralarından gürültüler)

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Psikolojik baskısı var üzerlerinde.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Arkadaşlar, karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
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İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Var mı?

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – İbrahim Bey, bir saniye.

Gırtlağına basıp da borcunu öde diyenlere bu devlet acaba… Şunu söyledi bir arkadaşımız da: 
“Hadi borcunu öde deyip tek kalemde 5’li çetenin 100 milyarlarca liralık vergi borcunu affediyorsunuz.”

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Yalan mı?

AYSU BANKOĞLU (Bartın) – Yalan mı?

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Yalan yalan, öyle değil.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bu söylem tamamen yalan bir söylemdir. Türkiye Cumhuriyeti’nde 
AK PARTİ hükûmetleri -ben bir mali müşavirim, bir vergiciyim- hiç kimsenin vergisini affetmemişizdir; 
bunu böyle bilin. Vergi borcu silinmez, vergi borcu silinmez, vergi borcu silinmez…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Silinir.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Nasıl silinir ya?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Uzlaşmayla.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Cezadır o.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bakınız, o vergi borcu değildir, vergi aslı borcu değildir. “Uzlaşma” 
dediğiniz vergi aslı borcu değildir, o vergi ziyaı cezasıdır. (CHP ve HDP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen karşılıklı konuşmayalım.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Cezalara indirim yaparsınız ama vergi borcunu silmezsiniz. Bunu, 
AK PARTİ Hükûmetleri “Ensesi kalının yanında, patronların yanında.” gibi ifadeleri reddediyoruz.

AYSU BANKOĞLU (Bartın) – Her şey ortada.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Biz, 84 milyon nüfusumuzun, vatandaşımızın, kardeşimizin 
yanındayız; zenginiyle fakiriyle, işçisiyle memuruyla, askeriyle polisiyle, Kürt’üyle, Türk’üyle, 
Çerkez’iyle hepsinin yanındayız, hepsini bir görüyoruz. Biz, 84 milyonun hizmetkârıyız. Bunun da 
böyle bilinmesini özellikle rica ediyorum, bunları da böyle bilelim.

Evet, baktığımız zaman “Gençlik uyuşturucu kullanıyor, bu uyuşturucudan gençlerimizi 
kurtarmamız lazım.” Evet, katılıyorum harfiyen. Uyuşturucuyu kimler tedarik ediyor diye 
baktığımızda, gördüğümüzde milletvekili arkadaşlarımız “Kamu görevlilerini görüyoruz.” dediler. 
Kamu görevlilerinden de suç işleyenler olabilir, istisnalar kaideyi bozmaz, vardır, karışmış olabilir 
kamu görevlileri de, bunlar cezasını çekerler. Ama “Bu uyuşturucu baronlarının başı kim?” diye 
sorduğumuzda kamu görevlilerini mikroskopla arayıp bulanlar, koskoca dağların üzerinde PKK’yı 
görmeyip de bunu dile getirmeyenleri de kınıyorum arkadaşlar. Evet, kamu görevlilerinden yapanlara 
hukuk devleti gereken cezayı verir, bunu ifade edelim, söyleyelim, kınayalım, lanetleyelim ama 
PKK’dan bir tek cümle söz etmeyenleri de burada lanetliyorum, burada kınıyorum. 

“Efendim, devlet birilerini kaçırıyormuş, devlet birilerini kaçırıp çocukları, gençleri 
ajanlaştırıyormuş… Devlet kimseyi kaçırmaz. Kim kaçırıyor diye baktığımızda, Diyarbakır’da HDP il 
örgütünün önüne giderseniz, anneleri iki dakika dinlerseniz -iki dakika ya, beş dakika dinleyin- kimin 
kimi nasıl kaçırdığını çok iyi görürsünüz. Evet, bunları böyle görmemiz lazım.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Normal süreniz tamamlanmıştır Sayın Vekilim. Bir dakika ek 
süre veriyorum, lütfen toparlayın.
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UĞUR AYDEMİR (Manisa) - YURTKUR’la alakalı Sayın Osman Aşkın Bak Bakanımız 
ve milletvekili arkadaşlarımız çok güzel ifadelerle bahsettiler. Spor bir kardeşliktir, bunu sporla 
yaygınlaştırmak lazım, sporu herkese, tabana yaymak lazım. Bundan dolayı da Bakanımızı tebrik 
ediyorum; ilkokulda 8-10 yaşta spor yetenek taraması yaptılar. 

Şimdi, bakınız, futbol kulüplerine baktığımız zaman, nereden baksan 10 tane yabancı topçu 
oynatan kulüplerimiz var, 11 tane oynatanlar var, 5 tane oynatanlar var. Sporun dili, ırkı, dini olmaz. 
Spor birleştiricidir, spor herkesi kucaklatır. Buradan kalkıp da bir kulüp üzerinden “Efendim, şöyle 
şöyle oluyor, böyle böyle oluyor. Bakanlık, Kürt ayrımı yapıyor.” Bakanlık, Kürt ayrımı Türk ayrımı 
yapmaz. Bütün kulüplerimiz birdir, beraberdir. Bakanlık ne yapar? Bakanlık değil hükûmetler ne yapar?

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Vekilim, ek süreniz de bitti, toparlarsanız çok sevinirim.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Terör örgütlerini ayırır, birbirinden ayırır. 

İşte, bazı arkadaşlarımız da “Planlama yok, program yok.” dediler, “Planlama, program yok.” 
diyen vekil arkadaşlarımıza bu kitapçığa bakmalarını… Tabii, biraz uzun zaman alabilir.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Aydemir, toparlarsak çok sevineceğim.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Hemen, son cümlem Sayın Başkanım.

Hakikaten çok daha fazla icraatlar var. Sayın Bakanım, insanın bir gününü, iki gününü alır, buna 
vakit ayırırsanız hem planını hem programını hem projeleri burada net bir şekilde görürüz.

Dolayısıyla, Gençlik ve Spor Bakanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ekibiyle beraber 
hepsine yürekten çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, Allah güç kuvvet versin. Rabb’im 
bütçenizin her kuruşunu bereketlendirsin diyorum. İşte, inşallah daha nice yıllara birlikte ulaşmayı 
umut ediyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum Sayın Aydemir.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkanım, son konuşmayı soyadı Aydemir olanlar yapacak 
diye bir kural mı var İç Tüzük’te?

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bildiğim kadarıyla yok.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – O zaman öyle olmasın.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Peki.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ne oldu, ne var yani? İlla bir kişi son defa konuşacak.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, böylece bütçe, kesin hesap ve Sayıştay 
raporları üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. Sayın milletvekillerine çok teşekkür ediyorum.

Şimdi de, epeyce bir sorular soruldu ama usulümüz gereği bir de soru-cevap işlemi bölümümüz 
var. Şimdi soru bölümüne geçiyoruz.

Sayın Bakana soru sormak isteyen değerli milletvekillerinin sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. 
Komisyon üyelerimiz için on dakika, diğer milletvekillerimiz için beş dakika olmak üzere toplam on 
beş dakika soru taleplerini karşılayacağım. Sonra da Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu’na 
sorulara cevap vermek üzere söz vereceğim.

Şimdi soru-cevap işlemeni başlatıyorum.

Sayın Mehmet Ali Çelebi…

MEHMET ALİ ÇELEBİ (İzmir) – Teşekkürler Sayın Başkan.
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Sayın Bakan, Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi ne zaman aktif hâle gelecektir? İkinci sorum, spor 
kulüpleri ve federasyon çalıştayı yaptınız. Mart ayında “Yakında açıklanacak” demiştiniz. Sekiz ay 
geçti. Ne zaman raporu okuyacağız diyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, Sayın Emine Gülizar Emecan…

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

Sayın Bakan, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Sayıştay raporunda “Yasal düzenlemelere göre işçilere 
yılda en fazla iki yüz yetmiş saat fazla çalışma yaptırılabilecekken, 35 işçiye yıllık yirmi bin dokuz 
yüz kırk bir saat fazla mesai ücreti ödendiği görülmüştür.” diye bir tespit var. Mart ayında sadece 1 
işçiye iki yüz kırk dört saat fazla çalışma karşılığı 7 milyar 304 milyon TL ödemede bulunulmuş. Bu 
yersiz ödemelerle ilgili sorumlular hakkında bir işlem başlattınız mı? Yapılan ödemelerle ilgili bir işlem 
başattınız mı?

İkinci sorum da yine Sayıştay raporundan. Ünvanlı kadrolara asil de aranan şartları taşımayanların 
yani fakülte veya yüksekokul mezunlarının atanabileceği idari görevlere, bu görevler için ön görülen 
eğitim koşulunu sağlamayan personelin vekâleten atandığı tespit edilmiştir. Kaç kişi var böyle vekâleten, 
koşulları taşımadığı hâlde atanan ve hâlâ görevde olan? Burada bir eş, dost, akraba kayırması mı var? 

Son sorumda 2010-2020 yılları arasında yükseköğretim öğrencilerine hizmet amaçlı Bakanlık 
namına işletilmek kaydıyla ülke genelinde mevcut vakıf ve derneklere ait kiralanan yurt işlemlerinin 
sayısı nedir? Bu vakıf ve dernek hangileridir?

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.

Sayın Kuşoğlu…

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, bağımlılıkla mücadele için 3 milyon 360 bin lira ayırmışsınız siz de takdir edersiniz 
çok düşük bir bedel. Spor Toto’yla ilgili Sayıştay denetim raporunun 5’inci maddesinde reklam giderleri 
için önemli tutarlarda bütçe ayrılması eleştiriliyor. Arkasından şöyle bir öneride bulunuyor, diyor ki: 
“Anayasa’mızın beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirler devlet tarafından alınır.” önerisiyle bir fon 
kurulması -bu reklam giderleriyle ilgili olarak- ve bu fonun bu konuyla ilgili olarak harcanması daha 
doğrudur. Bu konudaki görüşünüzü öğrenmek isterim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.

Sayın Cesur…

AYLİN CESUR (Isparta) – Teşekkür ederim.

Öncelikle, bütçemiz hayırlı olsun ve başarılar diliyorum.

Ben de bütçenin miktarının az olduğunu düşünüyorum, az önce söyleyememiştim. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı çok önemli, kesinlikle artırılmalı, bunu destekliyoruz.

Bununla beraber yanlış bilgiler verildi, özellikle öğrencilerin KYK borçlarıyla ilgili.

Şimdi, KYK kredilerinin geri ödenmesi var ve 2020 bütçesinden ayrılan 7,8 milyar lira yap-işlet-
devret kapsamında köprü ve otoyol geçişlerine, garantilere; KYK borçlarını ödeyebilirdi mesela. Bu 
sizin Bakanlığınızın problemi değil, yapısal bir sorun ve diğer bakanlıklarla beraber olarak bu işin 
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çözülmesi gerekiyor. 280 bin öğrencinin KYK borcu var, icra takibi almış. Az önce böyle bir şey 
olmadığı söylendi. Bununla ilgili Bakanlığın gençler için yapmayı düşündüğü herhangi bir projesi var 
mı? Bunu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. 

Bir de yarı zamanlı işlerin azlığı da gençlerimizin yüklerini artırıyor. Üniversitede okuyan 
öğrenciler çalışmak istiyorlar ama Almanya’da, İrlanda’da saat başı 10-12 euro çalışma ücretleri 
alırken ve yirmi saat çalıştırılırlarken Türkiye’de durum böyle değil. Oysaki haftada yirmi saat çalışıp 
yarı zamanlı iş, istihdam sağlayıp 1.150 lira eğer verecek olursak KYK’ye falan da çocukların ihtiyacı 
kalmayacak. Bununla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığının herhangi bir projesi var mı?

Üniversiteden sonra Avrupa’da “gap year” dedikleri bir yıllık bir vakit var gençlere. Bizde bu 
maalesef zoraki işsizlik yılı ve az önce hani çocuklar “Neredeyse intihar edecekler…” “Çok kötü bir 
tablo çizdiniz.” dendi, maalesef doktor olarak…

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Soruyla sınırlı kalabilirsek çok sevinirim. 

AYLİN CESUR (Isparta) – Çocuklar o durumdalar. Gençlerin özellikle “Size oy moy yok.” 
dedikten sonra psikolojileriyle alakalı Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlere ne tür destekler 
yapılması planlanıyor? Ben bunu sormak istiyorum. 

Teşekkür ederim.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ederim.

Sayın Cora…

SALİH CORA (Trabzon) – Sayın Bakanım, seçim bölgem Trabzon’la alakalı olarak dile getirmeyi 
unuttuğum bir hususu dile getirmek istiyorum. 

Trabzon ili Şalpazarı ilçesinde hazine arazisi mevcuttur, 10 dönümün üzerinde bir yerimiz mevcut. 
Küçük bir stadı, ilçe stadı… Stadı olmayan tek ilçedir diyebiliriz. Bu manada, Şalpazarı’na ilçe stadı 
yapılması, ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi Araklı Meslek Yüksekokulunun Kredi ve Yurtlar 
Kurumu…

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, soru sorarsak…

SALİH CORA (Trabzon) – Soruyorum Başkanım. 

Yurt problemi vardır, Araklı Meslek Yüksekokuluna yurt talebimiz vardır. 

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Çelebi…

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Bakanım, sizlerden istirhamımız, Ağrı merkeze kış sporları ve eğitim merkezini talep 
ediyoruz. Yine, aynı şekilde, merkez için 15 Nisan Spor Salonu ve Lütfü Yiğenoğlu Stadyumunun 
tribünlerinin güçlendirilmesi, gençlik merkezinin yapılması, kayak merkez tesisinin yapılması, bir 
adet olimpik yüzme havuzu yapılması, 100. Yıl Mahallemize ve Fırat Mahallesi’ne kapalı halı saha 
yapılması, güreş, boks, okçuluk salonlarının bulunacağı bir kapalı spor salon ve 300 kişilik kaplıca 
gençlik merkezinin yapılmasını istirham ediyoruz. Yine…

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Yalnız, bu bölümde soru formatında ifade ederseniz…

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – …merkezde en büyük ilçelerimizden bir tanesi, Patnos yarı olimpik 
yüzme havuzunun yapılması, kapalı ve sahanın özellikle iki beldemize ve çok amaçlı bir kapalı spor 
salonu merkezi yapılması…

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, soru-cevap bölümündeyiz. 
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EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – …Doğubayazıt’a yarı olimpik yüzme havuzunun yapılması, 500 kişilik 
kapalı spor salonunun yapılması, Diyadin’e 1 adet halı saha yapılması…

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Çelebi, lütfen…

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – … Taşlıçay gençlik merkezi, Eleşkirt sentetik yüzeyli saha, Tutak 
gençlik merkezi ve 1 adet saha, Hamur kapalı spor merkezinin yapılması hususunu da takdirlerinize 
sunuyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ederiz.

Buyurun lütfen Nilgün Hanım.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Sayın Bakanım, Ekrem Bey’den çok etkilendiğim için hemen sorumu 
soruyorum: Denizli’ye böyle geniş kapsamlı bir stadyum yapacak mısınız? Yaparsanız memnun oluruz. 

Teşekkür ederiz.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.

İsmail Bey, buyurun lütfen. 

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Sayın Bakanım, şimdiye kadar yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı 
teşekkür ederiz. 

Bizim de Uşak ilimize ait bir stadyum projemiz çizilmişti. Ne zaman ihale olacak? Bir de kapalı 
tenis kortu ve atletizm sahası. 

Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum. 

Üyelerimizden, başka soru sorma talebi olan yok anladığım kadarıyla. 

Şimdi, Sayın Yavuzyılmaz, buyurun. 

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Sayın Bakan, öncelikle sizi tebrik ediyorum gerçekten. 
Spor Toto, Millî Piyango, Gençlik ve Spor Bakanlığına baktığımız zaman müthiş bir kast oluşmuş 
durumda. Bence bilimsel olarak da bu incelenmeli. 

Soruma geçiyorum: Tüm mali…

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Ne kastı? 

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Kast, kast, bir kast.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Kast nedir, açıklar 
mısınız. Nedir, izah edin.

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Yani Spor Toto Başkanlığından Millî Piyangoya, Millî 
Piyangodan Gençlik ve Spor Bakanlığına kadar hep aynı kişiler birbirleri arasında görev değişimi 
yaparak aynı ekiple yola devam ediyor. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Ne alakası var?

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Soru sorarsanız, bu bölüm soru-cevap bölümü Sayın Yavuzyılmaz.

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – İşte soru geldiği için yanıtını verdim. 

Sorum şu: Tüm mali suçlarda ihbar ödülü varken -gümrük, uyuşturucu, tarihî eser kaçakçılığı gibi- 
neden yasa dışı sanal kumar piyasasını büyük ölçüde ortadan kaldırabilecek olan yasa dışı sanal kumar 
sitelerinin ihbarı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir ödül sistemi uygulamamaktasınız? 
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Bu çalışmayı yapmamanız yani mevzuat boyutu itibarıyla da yapmamanız yasa dışı sanal kumardan 
zehirlenen çocukların, gençlerin mi lehinedir, yoksa bu durumu istismar etmek isteyen odakların mı 
menfaatinedir?

Bir soru: Gençlerin mutlu olduğundan bahsedildi, çok mutlu olduğundan bahsedildi. Madem 
gençler bu kadar mutlu, neden Türkiye’de uyuşturucu kullanımı bu kadar yaygınlaştı? Eksikler 
nelerdir? Sorumluları hangi kurumlardır?

Bir diğer, son sorum da: Pandemi yardımı olarak Süper Lig takımlarına 300 milyon TL’lik bir 
yardım yapıldığı iddiası basında yer almıştı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Gazete haberleriyle…

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Onun doğruluğunu teyit etmeniz açısından şöyle bir 
soru soruyorum: Hem Süper Lig -bu, halkın vergileriyle oluşturulan bir bütçenin kullandırımı olduğu 
için soruyorum yani, siz de yanıtla birlikte netlik kazandırmış olursunuz- takımları ve diğer ligdeki 
takımlara bu pandemiyle ilgili bir yardım yapıldı mı? Bu yardımın ligler bakımından dağılımı varsa, 
nedir?

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyoruz.

Şimdi, Sayın Sibel Özdemir, buyurun lütfen.

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Gençlerin coronavirüs sürecinde ekonomik, sosyal, psikolojik ihtiyaç veya taleplerini analiz eden 
bir saha araştırması yaptınız mı?

İkinci sorum: Son on yılda ülke genelinde mevcut vakıf ve derneklerce yükseköğretim öğrencilerine 
hizmet amaçlı kaç yap-işlet-devret modelli yurt inşa edildi ve bunları hangi vakıf ve dernekler yaptılar? 
Ayrıca, Sayıştay raporunda, Sayın Bakan, Bakanlığa teklif edilen binalar arasından şartnamelere 
uygun olmayan yapıların olduğu ve bu yapıların kiralandığı kaydedilmektedir. Bu konuda bir açıklama 
yapacak mısınız?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.

Sayın Gergerlioğlu…

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

KYK borçları çok büyük bir sorun, 5 milyon gencimiz hep bize bunu soruyor. Bu konuda bir 
çözüm nasıl sağlayacaksınız?

Yine, Spor Toto gelirleri var ama bunlar reklam diye başka kuruluşlara, reklam olarak başka 
kuruluşlara veriliyor, tahsis ediliyor. Bu gelirler gençlerin uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelesi için 
kullanılsa çok daha iyi olmaz mı?

Amedspor, deplasmanlarda ayrımcı muameleye uğruyor. Bunu ortadan kaldırmak için nasıl bir 
politikanız var?

Amatör ligler ertelendi, biliyorsunuz. Amatör liglerden birçok kişi, sporcular bize başvuruyor ve 
son derece zor durumda olduklarını söylüyorlar. Bu konudaki politikanız ne olacak?

Yine, genel olarak uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele konusundaki adımlarınız neler olacak?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ederiz.
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Sayın Cesur…

AYLİN CESUR (Isparta) – Teşekkür ederim Başkanım.

Sayın Bakanım, Isparta seçim bölgem, spor müsabakaları için ve her türlü spor için çok uygun 
yatırım yapmaya, sağlık bakımından da çok uygun, sağlık ve spor bakımından, gerek Eğirdir su sporları 
gerek Davraz kayak bakımından, yatırıma ihtiyacı var. Sizin Isparta’ya destek olmanızı rica ediyorum. 
Ayrıca, artırılması lazım Sayın Bakanım, daha çok genişletilmesi lazım, çok da genç var üniversiteden 
dolayı. 

Ayrıca, Spor Toto sponsorluğu Ispartaspor’a, BAL liginden üst lige çıkmış olan Ispartaspor’a 
destek olursanız Ispartasporlular ve Isparta halkı minnettar kalır.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.

Böylece sorular tamamlanmıştır. 

Şimdi görüş, eleştiri ve sorulara cevap vermek üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu’na söz veriyorum.

Buyurun Sayın Kasapoğlu.

Süreniz otuz dakikadır.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Çok Muhterem 
Başkanım, değerli üyeler; hakikaten saat ondan beri her birinizin gerek düşüncelerinden gerek 
katkılarından gerekse eleştirilerinden büyük anlamda istifade ettiğimizi söylemek istiyorum. Her 
birinize, burada olan tüm milletvekillerimize, Başkanımıza, herkese teşekkür ediyorum. 

Bizim derdimiz, bizim amacımız, gayretimiz, bu ülkedeki gençlerimizin ve -sunumumda da ifade 
ettim- 83 milyon vatandaşımızın arasında hiçbir ayrım gözetmeden onların mutluluğu, onların refahı, 
onların geleceği, onların yarınları. Dolayısıyla, ben buradaki bu ortamı istişare ortamı olarak ifade 
etmek isterim. Tabii ki itirazlar olacak, mutlaka farklı görüşler olacak ama çok önemsediğimi ifade 
etmek istiyorum, bir kısmına katılmamakla birlikte. 

Tabii ki Türkiye çok dinamik bir ülke, her yönüyle mücadelenin içerisinde bir ülke. Jeopolitik 
konumu olsun, tarihî geçmişi ve potansiyeli olsun Türkiye her zaman diliminde dünyaya meydan 
okumuş. Hakikaten onurlu bir duruş, onurlu bir tarihî de hepimizin ecdadımızdan, atalarımızdan 
devraldığı da her birimizin malumu. Dolayısıyla, ülkemizin yarınlarını daha güçlü kılma, milletimizi, 
memleketimizi daha müreffeh yarınlara taşımak bizlerin hem heyecanı hem inancı hem de bununla 
birlikte sorumluluğu. Dolayısıyla, ben elbette bugünkü istişare ortamının çok daha yapıcı olmasını 
temenni ederdim, çok daha olumlu katkılar beklerdim ama şunun altını özellikle çizmek istiyorum: 
Lütfen bugün buradaki bu çalışmamız, sizlerle olan bu görüş alışverişimiz burada kalmasın. Bunu 
daha sık bir şekilde… Sizlerle bir araya gelmekten yana hiçbir çekincemiz yok. Geçtiğimiz yıl da 
bahsettim, kapımız açık. Görüşlerinize, önerilerinize, eleştirilerinize hiçbir zaman karşı durmayız, 
dinleriz ve gelen her olumlu projeyi değerlendirmeyi de bir vazife biliriz. Dolayısıyla, bugün belki 
süreler yetmemiş olabilir ama bundan sonraki süreçte, bir sonraki bütçe toplantısını, bir sonraki Genel 
Kurulu beklemekten ziyade sizleri bu anlamda katkı sağlamaya davet ediyorum. 

Biliyorsunuz, geçen yıl özellikle sizleri davet ettim. “Gelin, gençlik merkezlerimize; gelin, gençlik 
kamplarımıza, yurtlarımıza, solanlarımıza, hakikaten dünyaya meydan okuyan bir tesis altyapımız 
var dedim. Açık, şeffaf, samimi bir davette bulundum. Tabii, AK PARTİ’li, Milliyetçi Hareket Partili 
dostlarımızla zaman zaman tesislerimizde, gençlik merkezlerimizde bir araya geldik ama maalesef 
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muhalefetten hiçbir vekilimizi ağırlamak mümkün olmadı. Ben sizlere davetimi yineliyorum, bu samimi 
daveti yineliyorum. Gelin, o umutsuz gördüğünüz, mutsuz gördüğünüz, o karamsar tablo çizdiğiniz 
gençlerimizle birlikte beraber olalım, birlikte konuşalım. Yurtlarla ilgili düşüncelerini alalım, gençlik 
merkezleriyle ilgili görüşlerini beraber soralım, konuşalım. Biz gençlerimizin arasındayız bir defa, 
gençlerimizle aramıza kimseyi de sokmaya niyetimiz yok. Gençlerimiz bizim en büyük varlığımız, siz 
de eminim aynı kanaattesiniz. Yani iyi niyeti olan, derdi bu ülkenin yarınları olan herkesle, gençlerimiz 
adına, gençlerimizle birlikte çalışmaya ve onların katkılarını almaya hazırız. Dolayısıyla, davetimi 
yineliyorum. Yurtlarımızda, mükemmel spor tesislerimiz de her imkânımızla şeffaf bir şekilde…

ERHAN USTA (Samsun) - Adını koymak lazım, böyle genel davet olmaz.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Açık, bariz davet. 

Samsun’daki tesisleri dolaşalım, o faydasız gördüğünüz tesisleri. Golf sahasına gidelim, diğer 
yerlere gidelim.

ERHAN USTA (Samsun) – Samsun’a hiç davet etmediniz bizi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Siz davet edeceksiniz 
bizi Samsun’a, Samsunlu olan sizsiniz. 

Yani açıkçası bu daveti samimi olarak değerlendirmenizi sizlerden istirham ediyorum. 

Tabii, bugün, maalesef bu karamsarlık tablosuna katılmadığımı ifade etmek istiyorum. Elbette, 
bunu sunumumda da ifade ettim. Bir defa, bizim felsefemizde durmak yok, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ifadesi, ne diyor? “Durmak yok, yola devam.” Her koşulda, hiçbir şekilde moralimizi bozmadan, 
inancımızı koruyarak gayretle, aşkla bu ülke için çalışacağız. Bu ülkenin gençleri için, bu ülkenin 
sporcuları için ve aydınlık yarınları için, bugüne kadar hiçbir engeli tanımadığımız gibi, hiçbir bariyerin 
bizim moralimizi bozmadığı gibi, bundan sonra yine çalışacağız. Gönül arzu eder ki daha güçlü, daha 
sinerjik bir yapıyla çalışalım, amacımız bu. 

Dolayısıyla, ben bugün üzülerek ifade etmek istiyorum. Bakın 2002-2020 rakamları var, biraz sonra 
size ifade edeceğim. Türkiye on sekiz yılda bir devrimi yaşadı, ekonomide devrimi yaşadı, biz Türk 
lirasının 6 sıfır öncesi hâlini de biliyoruz. Hepimiz genciz ama Türkiye’nin 80’li yıllarını, 90’lı yıllarını 
çok iyi hatırlıyoruz, bunları çok iyi biliyoruz. Bakın, bazı vekillerimizce gençlerin umutsuzluğundan, 
gençlerin ayrıştırılmasından bahsedildi. Ben ikna odalarını biliyorum, siz de iyi biliyorsunuz değil mi? 
Kızlarımızın o noktada başörtüsüyle ilgili çektikleri çileleri, gidemedikleri okulları, bitiremedikleri 
derslerini, olamadıkları mezuniyetlerini biliyoruz ikna odalarıyla. Peruklu süreçleri biliyoruz, eşinin 
başörtüsünden dolayı akademisyenliği, doçentliği, doktorası engellenen akademisyenleri, bürokrasiden 
atılanları biliyoruz. Pek çok alanda ayrıştırmayı eminin siz de çok iyi biliyorsunuz ama şunu taahhüt 
ediyoruz ki: Bu karanlık tabloları bu ülkede tekrar yaşatmama adına bu konuda samimiyeti olan, gayreti 
olan herkesle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 

Dedik ya bizim umudumuz gençler. Gençlerimizin arasında hiçbir ayrım gözetmeyeceğiz, 
tesettürlüsü tesettürsüzü, küpelisi küpesizi, efendim, hangi görüşten, hangi inançtan, hangi ideolojiden, 
hangi mezhepten olursa olsun gençlerimiz bizim için bu ülkenin en değerli varlığıdır, en kıymetli 
geleceğidir, potansiyelidir. Onları güçlendirme adına, onları destekleme adına bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız. 

Bakın, yurtlardan bahsedildi. Yurtlar, dost, düşman herkesin birleşmesi gereken bu ülkenin bir 
devrimi. Bakın, 100 binden fazla vatandaşımızı pandemi sürecinde yurtlarımızda, hamdolsun, en güzel 
şekilde ağırladık. Gönül isterdi ki daha güzel zamanlarda ağırlayalım, inşallah o günler de gelsin, şu 
pandemiyi atlatalım. Avrupa’da, Amerika’da, Afrika’da dünyanın pek çok ülkesinde yaşayıp pandemi 



13 . 11 . 2020 T: 16 O: 2

123 

nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye’ye getirilen ve ortalama on dört günlük 
karantina sürecini yurtlarımızda tamamlayan vatandaşlarımızın sizlerle mektuplarını paylaşacağım 
-şimdi, onları kitaplaştırıyoruz- onların memnuniyet anketini paylaşacağım, beslenmesiyle, 
barınmasıyla, kültürel aktiviteleriyle onların yaşadıkları o sancılı süreçteki mutluluklarını paylaşacağım. 
Bu, ülkemiz açısından bir devrimi ortaya koymuyor da neyi ifade ediyor? 

Ben bugün muhalefetten en azından bir milletvekilimizin bu konudaki bir teşekkürünü, bu 
konudaki bir takdirini duymayı arzu ederdim. Açıkçası, bakınız, birbirimize gerektiğinde teşekkür 
edelim, teşekkür etmekten, güler yüzümüzü, samimiyetimizi ortaya koymaktan geri durmamamız 
lazım. 

ERHAN USTA (Samsun) – Sayın Başkan, bu doğru bir tavır değil, bize ayar verip duruyor. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Ne ayar vereceğim! 

Bakın, Erhan Bey, ben sabah ondan beri dinliyorum sizi. 

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Öyle anlamayalım lütfen, samimi duygularını paylaşıyor. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bakın, ben gayet 
samimi bir şekilde konuşuyorum, buradan ayar anlıyorsanız, yanlış. 

ERHAN USTA (Samsun) – Öyle bir tavır yok, öyle yok!

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bakın, buradaki 
seçilmiş, atanmış herkese saygımız var. Tamam mı? Biz insanlar arasında hiçbir ayrımı gözetmemekle 
birlikte, bu Parlamento bizim için en yüce kurumlardan bir tanesi. 

ERHAN USTA (Samsun) – Muhalefet milletvekillerine...

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bakın, muhalefet 
milletvekillerimize teşekkür de ettim.

ERHAN USTA (Samsun) – Hayır.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Ama sitemimi de 
müsaade edin ifade edeyim, lütfen. 

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 

Sayın Bakanımız tamamlasın. 

Dinleyelim lütfen arkadaşlar. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Sitemimi de 
şükranımı da ifade edeyim. 

Eleştirilerinizi de içtenlikle cevaplayacağım, bundan hiç şüpheniz olmasın. 

ERHAN USTA (Samsun) – Sorulara gelin. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Elbette, onları 
cevaplıyorum şimdi. Bakın, yurtlardan bahsedildi, yurtların depreme dayanıksızlığından, efendim, 
sorunlarından, pek çok detaydan bahsedildi ama inanın, biraz sonra rakamlarla ortaya koyacağım. 
Yurtlar bu ülkenin son on sekiz yılda gençlik alanında, eğitim alanında en büyük vizyon projelerinden 
bir tanesidir ve hamdolsun, yurtlarımızla dünyanın en büyük otel zincirlerine, rekabetçi bir şekilde 
meydan okuyoruz. 700 binden fazla öğrenciden bahsediyorum, 700 binden fazla gencimiz yurtlarımızda 
aile konforunda, ev sıcaklığında hamdolsun kalıyorlar. Bu kapasiteyi bu yıl 50 bin artırdık, önümüzdeki 
yıl daha fazla artıracağız ve talebi karşılama oranımız şu an yüzde 88. Bakınız, 2002 rakamı 180 bin 
iken şu an 700 bin ve talebin yüzde 88’ini karşılıyoruz. İnşallah, bunu yüzde 100’e de getireceğiz. Ben, 



13 . 11 . 2020 T: 16 O: 2

124 

burada ayar vermek ne kelime, ben burada sizlere bilgi veriyorum. Gerektiğinde de tabii ki lütfen… 
O kadar eleştiri dinledim, biraz da sitem edeyim gerektiğinde. Buna da müsaade edersiniz. Eminim 
sizin demokrasi anlayışınız, hoşgörü anlayışınız bu kadar geniştir. Ben onu da bildiğimi ifade etmek 
istiyorum. 

ERHAN USTA (Samsun) - Demokrasiyle, hoşgörüyle alakalı bir şey değil. 

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen, rica ediyorum, karşılıklı konuşmayalım.

Sayın Bakanım, siz devam edin lütfen. Sorulara cevap verelim.

Buyurun. (Gürültüler)

ERHAN USTA (Samsun) – Teknisyensiniz…

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Nasıl bir tavır var ya? 
Ne demek teknisyenim? Ben bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanınca atanmış Bakanıyım. Tamam mı? 

ERHAN USTA (Samsun) – Atanmışsınız, ben de onu diyorum.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU -Atanmakla kusur mu 
işledim? Ben bu ülkenin, halkın çoğunluğunun oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanının atadığı Bakanım. 

ERHAN USTA (Samsun) – Hepimiz seçildik.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Usta, rica ediyorum, lütfen Sayın Bakanımızı dinleyelim.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Ben, bu milletin 
Gençlik ve Spor Bakanıyım. Elbette sizler de bu milletin oylarıyla seçilmiş vekillersiniz. Bununla ilgili 
menfi bir ifadem olmadı.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Böyle bir üslup var mı?

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Böyle bir karşılıklı konuşma usulümüz yok. 

Sayın Bakanım, lütfen devam edin.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Benim bu yüce 
kuruma saygım var. Bu Gazi Meclise elbette saygım var. Bu saygı gereği buradayız. Meclise hesap 
vermeye geldik biz. Bu milletin oylarıyla kurulmuş bu Gazi Meclise, bu yüce kuruma hesap vermek 
üzere buradayız. Elbette her bir milletvekilimiz, her bir seçilmiş milletvekilimiz bizim için değerlidir, 
önemlidir. O yüzden dedim, benim kapım her daim, telefonum her zaman vekillerimizin hizmetinde ve 
her olumlu, her yapılabilir reel öneriye, projeye de açık. 

Dolayısıyla, bu ülkenin yurtlarla ilgili, bu ülkenin kredilerle, burslarla ilgili… Bakın, 
Hükümetimizin, Bakanlığımızın kredi ve burs vizyonu hakikaten çok geniş, her yıl amacımız bu çıtayı 
yükseltmek, burslardaki oranı artırmak. Bu şeffaflık çerçevesinde verilen bursları daha çok gencimize 
ulaştırmak. Yine, kredilerden bahsediyorsunuz, az önce vekilimiz de cevap verdi kredilerin geri 
ödemeleri gençlerimiz işe başlayana kadar devreye girmiyor. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde 
gerçekleşen yapılandırma hakikaten, inşallah, önemli bir boşluğu da tamamlayacaktır diye inanıyorum. 

Tabii, spordaki devrimlerden bahsettik. Bakın, ülkemizin… Keşke vakit olsa da size 2000’li yılların 
öncesindeki spor tesislerinin resimlerini, görsellerini paylaşabilsem. 2002 yılı sonrası gerçekleşen spor 
yatırımları, salonları, havuzları, stadyumları, kortları, her anlamda dünyanın en gelişmiş ülkelerine 
meydan okuyan tesisleriyle başka bir devrimi ortaya koyuyor. Şimdi, elimizdeki datalar, görseller 
her biri buna şahitlik eder. İnanıyorum ki bunları önümüzdeki süreçte yine hep birlikte daha verimli 
kullanalım. Gönlümüz, muradımız, çalışmamız da bu yönde zaten. Verimliliği artırmak halkımızı… 
Sunumumda da ifade ettim, sporu tabana yaymak, sporu erişilir kılmak, bu yüzden yaptığımız 
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çalışmalar, 7/24 çalışması. Kadın öncelikli, kadınların öncülüğünde spor projesi, felsefe bu, bunu 
da çok önemsiyorum. Kadınlarımızı tesislerimizde daha çok buluşturmanın, spordaki gelişimimizin 
öncüsü olacağını her ortamda vurguluyorum. Bununla birlikte çalışmalarımız var. Havuzu olmayan 
bölgelere havuz inşa etme, su kaynaklarından daha etkili faydalanma ve bu ülkede hakikaten her 
alanda potansiyeli, kapasitesi, yeteneği olan gençlerimizin elinden tutma, işi şansa bırakmama. Yetenek 
projemiz bu, şansa bırakmıyoruz gençlerimizi. İnşallah, bakın, 2021’de Allah’ın izniyle olimpiyatlar 
gerçekleşecek. Orada göreceğiz, yine birlikte sevineceğiz. Ben bu salonda olimpiyatlardaki başarımıza 
üzülecek, o gururu, o heyecanı paylaşmayacak kimsenin olduğuna inanmıyorum. Eminim herkes aynı 
şekilde bu heyecanı, bu sevinci, bu gururu yaşayacak. Biz de bunu yaşatma adına, sporcularımızı 
destekleme adına çalışıyoruz. 

Bakın, bu devrimler hakikaten burada Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat takibi var, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın bizzat bu konularla ilgili vizyonu var ve tabii ki bugüne kadar görev yapmış başta 
Bakanlarımız olmak üzere, başta ilgili arkadaşlarımız ve Parlamentomuz olmak üzere herkesin olumlu 
katkıları var. Ben bu vesileyle bugün bizi burada yalnız bırakmayan Bakanımız Osman Aşkın Bak 
Bey’e teşekkür ediyorum hem kendisinin sporcu ruhu, karakteri ve bir ağabeyimiz olarak aynı zamanda 
kendisinin bu anlamda dostane yaklaşımı, sporun o birleştiren gücüyle etkin bir şekilde devam ediyor. 
Bugünkü katkıları adına da ben tabii ki teşekkür ediyorum. 

Bu hizmet yarışı arkadaşlar, değerli milletvekilleri; bizim amacımız bu hizmet yarışı. Makamlar, 
mevkiler hepsi geçici, önemli olan bu yarışta bir sonraki arkadaşımıza bu bayrağı daha güzel şekilde 
teslim etmek, amacımız bu ülkenin yarınları, bu ülkenin gençleri. Hep konuşuyoruz, gençlerimize 
teslim edeceğiz bu yarışı, bu bayrağı, bu sancağı. Onlar da inanıyoruz ki donanımlarıyla, inançlarıyla, 
heyecanlarıyla bunu daha yukarılara taşıyacaklar. Amacımız onların, yarınların Türkiyesi’nde daha 
donanımlı, bu rekabetçi dünyada daha güçlü yetişmelerini sağlamak. 

Sorunlar var mı? Elbette var. Bunları gidermek de bizim vazifemiz. Değişen bir dünya, dönüşen 
bir dünya. Her gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz, o kadar dinamik bir alan ki hem gençlik hem spor. 
Dolayısıyla, bunlarla ilgili politikaları, bunlarla ilgili yeni stratejileri üretmemiz gerekiyor. O yüzden 
diyorum, gelin, daha fazla konuşalım, dertleşelim ama yeter ki birbirimizin niyetinden, birbirimizin 
samimiyetinden hiçbir şüphemiz olmasın. Ben bu manada bu yapıcı tutumla inanıyorum ki…

Bakınız, çok önemli bir konu bağımlılıkla mücadele. Bunun bir tanesi tabii ki uyuşturucu bağımlılığı 
Sayın Vekilim. Bu bağımlılık alanları maalesef elbette dijital alanda da söz konusu. Bunların her biriyle 
mücadele etme, biz Bakanlık açısından bunu asli görevlerimizden biri olarak görüyoruz ama bunu ben 
özellikle istirham ediyorum, sadece o bütçe kaleminde görülen 3 milyon liralık rakamla ifade etmek 
yanlış olur çünkü Bakanlığımızın gerçekleştirdiği pek çok proje aslında sportif tesisleriyle, gençlik 
kamplarıyla, yurtlarıyla, pek çok hizmetin aynı zamanda bağımlılıkla birer mücadele aracı olduğunu 
düşünüyorum. Dolayısıyla, bu kaynakları daha verimli ve mücadele odaklı kullandığımızda inanıyorum 
ki uyuşturucudan da Allah’ın izniyle o sporun birleştirici ruhuyla ve aramızdaki bu ortak anlayışla çok 
çok daha ciddi, çok çok daha hızlı bir şekilde kurtuluruz. Biz beraber olduğumuz müddetçe önümüzde 
duracak hiçbir engel olduğuna inanmıyorum ve spor birleştiren, dönüştüren, rehabilite eden bir olgu. O 
yüzden sporu hem tabana yayma adına hem de sporla ilgili tesisleri çok anlamlı buluyorum bu konudaki 
yaklaşımınızı. Sporun tabana yayılmasını sağlamak ve tesisleri evet, dört dörtlük olan tesisleri daha 
verimli kullanma adına o çağrımı yineliyorum, her ortamda yineliyorum vatandaşımıza, halkımıza ama 
bunu yine bir kültür inşa ederek hep birlikte sağlamamız lazım. 
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Tabii, bu manada yeni sistemimiz, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi bu anlamdaki işbirliklerimizi 
bizim için daha kolay kıldı. Yine, bakanlıklarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz protokollerle inanıyorum 
ki bu çıtamızı da, bu anlamdaki standartlarımızı da yine en güzel şekilde inşallah önümüzdeki yıl daha 
farklı bir boyutta değerlendirmiş olacağız. 

Tabii, pandemi sürecini biz hep açıkçası bir dezavantaj olarak görüyoruz ama şunu da özellikle 
ifade etmek istiyorum: Bu süreci fırsata dönüştürme adına, tüm ekip olarak ben burada çalışma 
arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum tüm kadromuza, 60 binden fazla personelimiz var, çalışma 
arkadaşımız var, her birine müteşekkirim. Pandemi sürecinde hem pandemiyle mücadele hem bu süreci 
fırsata çevirme adına büyük gayretimiz var, büyük heyecanımız var. Ve inanıyoruz ki sporcularımızla 
olsun, gençlerimizle olsun bu sürecin sonunda inşallah daha büyük fırsatlarla yarınlara yürüyeceğiz. 

Şimdi, Kamil Okyay Sındır Bey, İzmir Milletvekilimiz, bazı rakamların eksikliğinden bahsetti. 
Ben o yüzden bu rakamlarla ilgili özellikle birkaç istatistiğin altını çizmek istiyorum. Bakınız, az önce 
söyledim, yurt sayımız 2002 yılında 190 iken şu an 782 tane yurt var. Biraz sonra sizlere depremle ilgili 
rakamları da ifade edeceğim. Yine, yatak kapasitemiz 182 bin iken bugün 700 bin. Yine, burs ve kredi 
miktarımız 45 lirayken şu an 550 lira, önümüzdeki yıl için yine yeni rakamı çalışıyoruz. Yine, 451 bin 
öğrenci kredi alıyorken şu an 1 milyon 200 bine yakın öğrenciye kredi veriyoruz. Spor tesisi sayısı 4 
bine yakın spor tesisi var ve bunun yanında biraz sonra söyleyeceğim: Hani dediniz ya “Spor Toto’nun 
bağımlılıkla mücadele etmesi lazım.” İşte, o kaynaklar, o sizin “reklam” diye ifade ettiğiniz kaynakları 
gençlerimize, sporcularımıza daha çok tesis için harcıyoruz. Ülkemizin dört bir tarafından Şırnak’tan 
Edirne’ye kadar, Kahramanmaraş’tan Sinop’a kadar Türkiye’nin dört bir yanında hamdolsun Spor 
Toto aracılığıyla yapmış olduğumuz tesislerimiz var ve bunların her biri inanın o kötü alışkanlıklarla 
mücadele etme adına. Bu illerin yöneticilerine sorun. Az önce Elâzığ milletvekilimiz bu konuyla ilgili 
hüsnüşehadetini ifade etti.

Bunla birlikte, inanın ben, geçtiğimiz günlerde Hakkâri’deydim, Hakkari’den bahsettiler az önce. 
Hakkâri’deki çalışmalarımız, Şırnak’taki çalışmalarımız, Diyarbakır’daki, Van’daki çalışmalarımız bu 
anlamda, bu eleştirilerin ne kadar haksız olduğunu bizlere vurguluyor. Ben, bunları size daha etkili bir 
şekilde rapor olarak sunacağım. Ben, özellikle bu alandaki tanıtım faaliyetlerimizin yetersiz olduğunu 
düşünüyorum, onu söyleyeyim. Çünkü, tekrar altını çiziyorum, gittiğimiz illerdeki halka, vekillere, 
belediye başkanlarına, kaymakamlara, tüm yöneticilere sorduğunuzda doğusuyla batısıyla, 81 vilayette, 
hiçbir ayrım açıkçası gözetmediğimizin de altını çiziyorum, hiçbir ayrım yok. Siz, o raporları açıkçası 
biraz daha bu bilgiler ışığında değerlendirin.

Bakınız, spor tesisi sayısı sadece Bakanlık olarak 4 bine yaklaşmış ve bunların yeni inşaatları 
da yeni yatırımları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Pandemi de hiçbir şekilde hız kesmedik, 
yatırımlarımız inşaatlarımız güçlü bir şekilde devam ediyor. Dikkatinizi çekiyordur belki, son günlerde 
devreye aldığımız tesisler var, açılışını yaptığımız tesisler var. Bir yandan hizmete aldığımız tesisler, bir 
yandan temel attığımız çalışmalar. Bu memleketin imarı, bu halkın erişimi -az önce bahsedildi- halkın 
kolaylıkla erişimi, bizim en öncelikli konularımızdan bir tanesi. Bu hedefleri gerçekleştirene kadar 
durmadan, yorulmadan, yılmadan inşallah beraberce çalışacağız. 

Tabii, gençlik merkezlerinin sayısını 350’ye çıkardık. Az önce birtakım eleştiriler oldu, o yüzden 
gençlik merkezlerimizle ilgili tanıtım çalışmalarımızı da eminim çok daha fazla yapmamız gerekiyor 
ki anlatalım. 
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Kamplarımız: Bakınız, kamplar bizim için çok mühim. Zira kamplarımız ülkemizin dört bir 
yanına dağılmış vaziyette ve bu kampları tematik olarak düzenleme kararı aldık. Bilim kamplarımız 
başlayacak inşallah, pandemi nedeniyle başlatamadık. Matematik, fizik, kimya, biyoloji kampları, tarım 
kampları bununla birlikte sinema, medya kampları ve tematik vurgusu güçlü kampları bu çerçevede de 
çoğaltacağız. 

Tabii, spor turizmi… Spor turizmi, hakikaten önemli bir konu. Mesela, bu hafta gerçekleştireceğimiz 
Formula yarışları, ülkemizin bu anlamdaki marka değerini ortaya koyması açısından, geçtiğimiz 
dönemlerde gerçekleşecek, önümüzdeki süreçte gerçekleşecek çalışmaların her biri hakikaten bizleri 
gururlandıran ama tekrar altını çiziyorum bu anlamda hiçbir şeyi yeterli bulmuyoruz. Bu çerçeveyi, 
bu standartları yüceltme adına bunların çıtasını, kalitesini yükseltme adına yine sizlerin görüşleri 
doğrultusunda devam edeceğiz.

Tabii, gençlerimizin millî manevi değerleri, gençlerimizin kültürü, tarihî bizler için çok önemli. 
Hem sayın vekilimizin bahsettiği millî mücadeleyle ilgili çalışmalarımız gerek 57. Alay Vefa Yürüyüşü 
Projemiz gerek Çanakkale Millî Mücadele Kampımız, Sarıkamış ve buna benzer pek çok çalışmamız, 
pandemide sayısı biraz azalsa da devam etti ama bu sayıları inşallah artıracağız. Bununla birlikte, 
Söğüt’te önemli bir tarih kampını inşa ediyoruz. Ahlat’taki kampımızı, biliyorsunuz, ağustos ayında 
beraberce açtık. Türkiye’nin dört bir yanından gençlerimiz gelecekler. Sen Ben Biz Bir Takımız Projesi 
var, biz bir takımız; biz takım ruhuyla, kardeşlik ruhuyla, düşüncemiz, görüşümüz, kökenimiz ne 
olursa olsun, bu aydınlık çatı altında, bu kutsal çatı altında, bu ay yıldızın altında inşallah yarınlara 
yürüyeceğiz.

Tabii, Medeniyetimizin Keşfi Kudüs Projesi gibi pek çok projemiz var. Kudüs bizim için sembol, 
Kudüs bizim aşkımız. O yüzden, Kudüs gibi diğer projelerimizi de en güçlü şekilde gençlerimizle 
buluşturmaya devam edeceğiz.

Tabii ki ben özellikle ifade etmek istiyorum gençlerimize yönelik olan çalışmamızı, bu anlamda 
söylemle ilgili konuyu. 

Maalesef, süre yetmeyecek ama her bir sorunuzu içtenlikle yazılı olarak cevaplayacağım, ondan 
şüpheniz olmasın.

Bakınız, Milletvekilimiz Emine Emecan Hanım’ın sorusu vardı. Deprem dönüşümü kapsamında 
bu yıl Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Maraş, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla ve Osmaniye’de 15 
bin kapasiteli yurdumuzu dönüştürüyoruz ve buna benzer şu ana kadar dönüştürdüğümüz yurtlar var 
ve bu anlamda hiçbir gencimizi riske atmama adına, bir yurdu kapatmaktan, kirasını iptal etmekten 
tereddüdümüz olmaz. Bu çerçevede, 647 yurt bloğunda depreme dayanıklılık testi yaptık ve riskli 
görülen yurtlardan 114 adedini kapattık. 114 adedinin güçlendirilmesi gerçekleşti, 130 adedinin 
güçlendirilmesi devam ediyor ve bununla birlikte, uygun görülmeyerek yıkımına karar verilen 26 yurdu 
da yıktık, yıkıyoruz ve bu anlamdaki hassasiyetimiz tabii ki hem bir sorumluluk bilinciyle hem bir 
insan anlayışıyla en güçlü şekilde var olacak. 

Yine, bahsetmiş olduğunuz, yurtların yetersiz olması noktasındaki konuyu… Her geçen yıl yurt 
talebini karşılama noktasındaki performansımızı artırarak devam ediyoruz. Şu an yüzde 88,85 bir 
kapasitemiz söz konusu.

Bugünün en önemli konularından biri olarak gençlerin mutluluğunu artırma noktasındaki açıkçası 
çalışmalarımızdan size kısaca bahsetmek istiyorum. 
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Gençlerin değişen yaşamlarındaki dinamikleri ve gençlerin ihtiyaçlarını anlayarak yeniden 
düzenlemek ve gençlere ulaşacak bir yaklaşım ve söylemin katılımcı bir yöntemle oluşturulması 
noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda, alandaki sivil toplum kuruluşlarıyla, 
akademisyenlerle birebir görüşmelerimiz, gerek Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatıyla ve gerekse 
diğer paydaşlarımızla iş birliği ve istişare çalışmalarımız hem devam ediyor hem de bu noktada, 
ulusal ve uluslararası noktalarda çalışan kamuoyu araştırmalarını ve strateji belgelerini de hassasiyetle 
inceliyoruz. Bu çerçevede, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bağımsız karar alabilen, sorumluluklarına 
sahip çıkan, yeteneklerinin farkına varan, hayal kurabilen, farklılıklarla temas edebilen, insana ve 
çevreye ilişkin meselelerle ilgili ve üreten bir gençliği inşa etme yönünde, gençlerin katılımcı süreçler 
içerisindeki etkinliklerini kuvvetlendirerek onların çok çeşitli alanı kapsayan ihtiyaçlarını sürekli 
olarak kamu idaresinin gündeminde tutarak ve yine baş döndürücü bir hızla değişen ihtiyaçları ve bu 
ihtiyaçlara etki eden dinamik koşulları ve bu noktadaki bilgileri ve analizi üreterek yani veri temelli 
çalışarak bu çalışmalarımızı güçlendireceğiz ve her kesimden gelen gençlerimizin birbiriyle temasını 
sağlayacağız, gönüllülük çalışmalarımızı hem nitelik olarak hem nicelik olarak güçlendireceğiz ve 
temel yaşam becerilerinin artmasına katkı vererek fırsatlar sunacağız. Az önce gündeme gelen hem 
istihdam noktasındaki gençlerimizi bu anlamda daha donanımla hazırlama yönünde bu da ayrıca bizlere 
bir ufuk açacak. 

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, normal süreniz dolmuştur. Size on beş dakika ek 
süre veriyorum. Bu süre zarfında mümkünse vekillerimizin ismini anarak sorularına cevap alabilirsek 
seviniriz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Teşekkür ediyorum 
Başkanım.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Ama yetmezse süreniz biliyorsunuz yazılı bir şekilde de sorulara 
cevap verme hakkınız var. Bir hafta içinde bize ulaştırırsınız biz değerli vekillerimize o cevapları 
aktarırız

Buyurun, lütfen. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Teşekkür ediyorum. 
İhtimam göstereceğim, her bir soru benim için değerli. 

Bu vesileyle, hem gençlerimiz mesleki açıdan, kişisel ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi, dijital 
dünyada güçlendirilmesi ve siber zorbalık üzerine farkındalık geliştirilmesi -bu da önemli bir konu- 
gençlerin spor yapma alışkanlıklarının geliştirilerek kaliteli zaman geçirmelerinin sağlanması, ruhsal 
iyi olma hâlinin sağlanması, çevresel kalite üzerine farkındalıkların geliştirilmesinin sağlanması, 
gönüllülük faaliyetleriyle tecrübe kazanmalarının sağlanması ve desteklenmelerinin katılımcılık 
noktasında güçlendirilmesi ve fırsat eşitliğine, kapsayıcılığa, erişilebilirliğe önem vereceğiz. İhtiyaç 
temelli olarak veri temelli çalışmalarımızı artıracağız ve yeni yöntemlerle uluslararası deneyime, 
ulusal deneyime ve katılımcılığı temel alan yaklaşımlara hassasiyet göstereceğiz. Ve bu çerçevede 
gençlerimizin eleştirel düşünce, yılmazlık, mesuliyet bilinci, iletişim ve iş birliği, takım çalışması, açık 
fikirlilik, liderlik, girişimcilik, güven, hoşgörü, yenilikçilik, merak, duygu denetimi, bilgi, teknoloji, 
medya okuryazarlığı ve problem çözme gibi becerilerini geliştirmek üzere hem uzaktan eğitim 
programlarına hem yüz yüze eğitim programlarına hızlı bir şekilde başlıyoruz ve bu noktadaki bu 
projemizin ismi “Hayat Becerileri Programı” ve bu program çerçevesinde de inşallah her yıl beş yüz 
bin gencimizi bu programla buluşturacağız. Bu da inşallah en kısa zamanda başlayacak. 
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Şimdi, çok kısa bir zaman diliminde not aldığım bazı konuları sizlerle paylaşacağım. Evet, 
Mehmet Ali Çelebi, İzmir Milletvekilimizin “Ulusal Gençlik Konseyi ne zaman açılacak?” sorusu… 
Bu anlamda, 2021 yılının ilk çeyreğinde inşallah, bu projeyi neticelendiriyoruz, bitmek üzere. 

Yine, Emine Gülizar Emecan Milletvekilimizin Adana Mahmut Sami Ramazanoğlu Yurduyla 
ilgili sorusu… 1.144 öğrenci yatak kapasiteli bir yurt. Bununla ilgili teknik ekipler bir yıl önce yurtta 
inceleme yapmışlar ve depremle ilgili bir olumsuz duruma rastlanmamış ama siz bunu gündeme 
getirdiğiniz için ben burayı tekrar inceleteceğim. 

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Öğrencileri de bilgilendirirseniz...

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Öğrencileri de 
bilgilendirelim ama… 

Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim: Yurtları artık kampüslere yapıyoruz -biraz sonra notlarımda 
var- kampüslere inşa ettiğimiz yurtlar, gençlerimizin hem zamanları verimli kullanmaları hem ulaşım 
özellikle büyükşehirlerde ulaşım, masrafları yapmamaları adına… Özellikle, büyükşehirlerimizde 
kampüs yurtlar pek çoğunda devreye girdi pek çoğunda inşaatlar devam ediyor. Kampüslerle, yurtlarla 
inşallah bir bütün anlayış çalışmamız devam edecek. 

Yine, Hüseyin Örs, Trabzon Milletvekilimiz… Akçaabat ilçesine 5 bin seyircili stadyum, bin 
seyircili spor salonu, gençlik merkezi ve olimpik yüzme havuzuyla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız 
değerlendiriyorlar. Ve bu Covid kapsamında yaklaşık 300 milyona yakın, sadece Covid’le mücadele 
noktasında, Bakanlığımızın bu manadaki gayretlerini ifade etmek istiyorum. 

Yine, Faruk Aksu, İstanbul Milletvekilimiz… Malazgirt Zaferi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı, 57. Alay Yürüyüşü, Sarıkamış Yürüyüşü, Zafer Haftası kutlamaları, Gençlerden 
Ecdada Mektup, Malazgirt Zaferi Kutlaması, 15 Temmuz Gençler Asla Unutmaz gibi pek çok program 
iki yılda 2 milyon gencimizin katılımıyla gerçekleştirdi. Az önce ifade ettiğim gibi bu çalışmaları 
yeterli görmüyoruz. Bunları daha büyük ufuklara birlikte taşıyacağımıza ben inanıyorum. 

Tabii, şunu da özellikle ifade edeyim: Gençlerimizi bu faaliyetlerde heyecanla, ciddi bir 
motivasyonla gördükçe inanın bu anlamdaki potansiyelin ve yarınların ne kadar aydınlık olduğu da 
bizleri mutlu ediyor. Bu heyecanımı da paylaşmak istiyorum.

Tabii, bütçe konusu, burslarla ilgili, kredilerle ilgili elimde rakamlar var ama rakamlara boğmak 
istemiyorum ama her yıl özellikle kredilerle ilgili, burslarla ilgili bütçemizi imkânlar nispetinde 
artırıyoruz. 

Yine, Bülent Kuşoğlu Vekilimizin spor kulüpleriyle ilgili ifade ettiği 196’ncı sayfada yine 
federasyonlar ilgili ifade ettiğiyse 199’uncu sayfada yer alıyor. 

Yine, milletvekilimiz şu an burada değil ama Urfa’ya -sadece merkez değil, ilçeleriyle- 230 
milyonluk yatırımımız var Bakanlık olarak ve az önce bahsetmiş olduğum gibi, geniş perspektifle, 
sadece futbol değil, yüzmesiyle, gençlik merkezleriyle, tenis kortlarıyla her alanda yatırımlar devam 
ediyor. 

Yine, Şırnak’a 100 milyona yakın yatırım notlarımda söz konusu. Önümüzdeki günlerde Şırnak’ta 
“Cudi Cup” olarak tenis turnuvası düzenleyeceğiz. 

Hakkâri’de yine 150 milyon yakın bir yatırımımızdan bahsetmek istiyorum; içerisinde yurtlar var, 
pek çok tesis var. 
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Tabii, Muğla Milletvekilimiz Süleyman Girgin’in bahsettiği tesislerin bir kısmı devam etmekle 
birlikte, Muğla’da çok önemli yatırımlarımız var, tüm ilçelerinde ciddi yatırımlar var. Bu arada, 
Marmaris’teki stadı da yeniledik beğendiğinizi umut ediyorum ve tahmin ediyorum. 

Evet, İzmir Milletvekilimiz Tamer Osmanağaoğlu… İzmir’le ilgili, özellikle deprem sonrası 
çalışmalarımız ve bu manada da hem bakım, onarım, güçlendirme hem de bir kısmının tekrar inşa 
edilmesi… Bu bağlamda yeni projeler çok hızlı bir şekilde hazırlandı. Bunları da önümüzdeki günlerde 
güzel İzmir’imizin kıymetli halkıyla paylaşacağız. 

Tabii, Muğla’da 400 milyondan fazla yatırım var. Tekrar Muğla’yla ilgili bilgiler geldi. Muğla’da 
kamp olmadığı ifade edilmişti ama Muğla’da, biliyorsunuz, 39 gençlik kampımız Muğla’ya yakın 
yerlerde söz konusu ama Muğla Menteşe’deki Kötekli Uluslararası Gençlik Merkezi ile Milas 
Gençlik Merkezimiz çok özel gençlik merkezlerimizden. Fethiye Gençlik Merkezimizin hızla tefrişatı 
tamamlanıyor. Yine, Bodrum’daki gençlik merkezimizin inşaatı da devam ediyor; inşallah onu da 
yakında tamamlayacağız. 

Yine, İzmir’le ilgili, Tamer Osmanağaoğlu Milletvekilimizin yurt talepleriyle ilgili çalışmalar 
burada özetlenmiş durumda. Şunu kısaca ifade edeyim: Toplamda 14.500 kişilik kapasite artışı 
öngörüyoruz İzmir’de ve inşallah 30.217’ye ulaştırmak üzere çalışmalarımız, inşaatlarımız, fiziki 
gerçekleşmelerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. 

Tabii ki Elâzığ’la ilgili stat, biliyorsunuz, hiç hız kesmeden devam etti ve şu an yüzde 40 
seviyesinde. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl bu stadı da Elâzığ halkıyla, Elâzığ’ın sporseverleriyle 
buluşturacağız. 18.500 kişilik stat ve tabii, bunun yanında da 2.500 seyircili modern spor salonumuzun 
inşallah 14/10/2021 tarihinde bitirilmesi planlanıyor. 

Yine, Mersin Milletvekilimiz Olcay Kılavuz’un Mersin’le ilgili dile getirmiş olduğu konuları 
da… Şu an Mersin’de yaklaşık 250 milyonluk bir yatırım söz konusu ve tabii, Mersin’de düzenlenen 
Akdeniz Oyunları sonrası süreç ve bu süreçte ciddi bir tesis envanteri söz konusu. İnşallah, bu tesis 
envanterini de hem daha verimli değerlendirme hem daha etkin kullanma adına birtakım çalışmalarımız 
var. Orada gördüğümüz eksiklikleri tamamlayacağız ve bu ay içerisinde, önümüzdeki günlerde Avrupa 
Jimnastik Şampiyonası’nı orada gerçekleştireceğiz ve dünyanın dört bir yanından gelen sporculara da 
orada ev sahipliği yapacağız.

Sporcu sayılarımız tabii ki her geçen gün artıyor ama ben şu an itibarıyla faal sporcu sayısının 3 
milyon 948 bin 383 olduğunu ifade etmek istiyorum ama özellikle bunun -yeterli mi- yeterli olmadığını 
da belirtmek istiyorum. İnşallah, bu sayıyı yine el ele vererek daha yukarılara taşımak zorundayız. 
Özellikle okullarımızda başlattığımız projeler, okul sporlarıyla ilgili çalışmalar, Yüzme Bilmeyen 
Kalmasın… Bakın, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projemiz sadece gençler için değil, yüzme öğrenmek 
isteyen herkes için. Bu faaliyeti tüm halkımızın hizmetine sunduk. Bu yıl 1 milyon hedef koyduk, bunu 
pandemiye rağmen geçeceğiz inşallah ama ben yüzme öğrenmek isteyen tüm halkımızı havuzlarımıza 
davet ettiğimi ifade etmek istiyorum. Bu kadar su kaynağının, bu kadar imkânın olduğu bir ülkede 
yüzme bilen insan sayısını -inşallah- daha da artırmak zorundayız. Ben bu anlamda halkımızın, 
gençlerimizin bu projeye verdikleri destekten dolayı da mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Yine, sporu tabana yayma noktasında özellikle On Bin Pota Projemiz ve Yer Gösterin, Pota 
Yapalım Projesi hızlı bir şekilde devam ediyor.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Sayın Bakanı dinlemeniz lazım. 

TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ (Adana) – Ne diyorsunuz? 

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen, karşılıklı konuşmayalım. 
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Sayın Bakanım, devam edin lütfen. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bu çerçevede de 
gerek On Bin Pota Projemizle gerek jimnastiği ilkokullara kadar götürerek, atletizmi ilkokullara kadar 
götürerek inşallah bu ülkenin hak ettiği başarıları halkımızla buluşturacağız.

Yetenek taramasından sunumumda da bahsettim, Yetenek Taraması Projesi’yle ümit ediyorum ki 
yarınların şampiyonlarını şansa bırakmadan inşallah en güçlü şekilde yetiştireceğiz, bunun için her 
türlü imkânımız var, çabamız var, gayretimiz var, inancımız var. Bu iradeyle, bu imkânlarla, bunu 
başarmamamız için hiçbir neden yok. İnanıyorum ki yüzmede olsun, jimnastikte olsun, atletizm de 
olsun diğer branşlarda, pek çok öncü başarı da büyük başarıların müjdecisi, habercisi; bu da bizi mutlu 
kılıyor. 

Satranç önem verdiğimiz alanlarından bir tanesi. Satrancın okullarda yayılması, satrancın akademik 
hayata sunduğu katkı bu manada önemli. Bunu da özel olarak desteklediğimizi belirtmek istiyorum.

Yine, özel sporcularımızın desteklenmesi… Bu noktada da çok önemli çalışmalarımız var gerek 
paralimpik oyunlara yönelik hazırlıklarımız ve gerekse özel sporcularımız her noktada gerek tesis 
anlamında gerek manevi anlamda desteklenmesi bizler için kutsal bir görev, önemli bir misyon. Bunu 
da güçlü bir şeklide ifa etmekten dolayı mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Utku Çakırözer Bey’in ifadesiyle, 2020 yılı değil, inşallah 2021’de Ocak ayında maalesef bir 
takım şansızlıklarla karşılaşan Eskişehir’deki havuzumuzu tamamlayacağız. O konuyu da bizzat takip 
ettiğimizi ifade etmek istiyorum. 

Tabii, Yozgat’la ilgili Ali Keven Milletvekilimizin talepleri oldu. Bunlarla ilgili de çok kısa bir 
zaman da Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte Yozgat ziyareti yapacağız önümüzdeki birkaç hafta 
içerisinde. İnşallah, gerek statla ilgili olsun gerekse tesislerimizi, çalışmalarımızı da paylaşma ve bu 
noktadaki müjdelerimizi onlara zikretme adına Yozgat merkez ve ilçelerinde olacağız. 

Tabii, Muğla, yine, bu anlamda notlarım arasında, tekrar geldi. 

Garo Paylan Milletvekilimizin bahsettiği konular… Bu manada, atölye çalışmalarının, spor 
kulüplerinin, amatör kulüplerin desteklenmesi… Bizim bu manada hem Spor Toto aracılığıyla çok 
ciddi desteklerimiz var hem de özellikle kişisel gelişim, inovasyon, sosyal bilimler, güzel sanatlar, 
değerler, dil eğitimleri, dinî eğitimler, sağlıklı yaşam… Gelen talepler ölçüsünde -bunun da özellikle 
altını çizeyim- gelen talep neyse biz bunları ona göre şekillendiriyoruz. Derslik açılabilecek, sınıf 
açılabilecek talep neyse o iklimi orada sağlama adına hiçbir dile, hiçbir derse karşı bir ön yargımız 
yok. Bu manada da konuşmamın başında ifade ettiğim farklılıklara, farklı düşüncelere, çalışmalara açık 
olduğumuz vurgusunu da özellikle yapmak istiyorum. 

Sayın Milletvekilim, Isparta’yla ilgili… 210 milyonluk bir yatırım var Isparta’da ve özellikle 
Isparta’daki yurtlarımız, Sivas’taki yurtlarımız ülkemizin en güzel yurtlarından. Bununla birlikte, gerek 
Davraz’daki kayak merkezini daha farklı standartlara taşımak olsun gerekse Eğirdir’deki çalışmaları 
farklı noktalara taşımak olsun gayretlerimiz devam edecek. Geçtiğimiz günlerde bir Isparta seyahati 
planlamıştık ama bir program nedeniyle iptal ettik. Önümüzdeki günlerde Isparta’da olacağız.

Ve üniversiteyle iş birliğimiz… Bakınız, az önce bahsedildi, üniversiteler bizim en önemli iş 
ortaklarımız, paydaşlarımız. Çünkü gençliğimizi bu anlamda destekleme adına genç ofislerimizi 
üniversitelerimizde birer birer açıyoruz, hem Bakanlığımızın faaliyetlerinden haberdar etme hem 
gençliğimizi o anlamda oralarda imkânlarımızla buluşturma noktasında çok önemsediğimiz bir proje. 
Bu çerçevede de çok önemli bir aşamaya geldik ve üniversitelerin ihtiyaçlarıyla ilgili, üniversitelerle iş 
birliğiyle ilgili, akademik destekle ilgili gayretlerimiz, çabalarımız da devam edecek.
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Nilgün Ök Vekilimizin Denizli’yle ilgili : Tabii, Denizli’ye de önümüzdeki günlerde bir seyahatimiz 
olacak ve Denizli’yle ilgili çalışmalarımızı arkadaşlarımız belli bir noktaya getirdiler. Denizli’nin spor 
altyapısını güçlendirme, gençlikle ilgili çalışmaları, potansiyeli destekleme adına da, inşallah, çok güzel 
çalışmaları ülkemizin dört bir tarafında… Bakınız, özellikle bunu vurgulamak istiyorum; her il, her ilçe 
bizler için hizmet edilmesi gereken yerler, köylere kadar, en köşe noktalara kadar memleketimizin, 
insanımızın, vatandaşımızın olduğu yer bizler için çok anlamlı, çok değerli. Rasyonel ölçekte hizmet 
götürme, onlara bu anlamda erişilebilirliği sağlama adına inanın bu bütçenin her bir kuruşunu seferber 
edeceğiz. 

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, süremiz dolmuştur.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bitiriyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Geri kalan sorulara yazılı cevap gönderebilirseniz memnun 
oluruz.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Tabii ki, 
memnuniyetle.

Çalışma arkadaşlarımla beraber -ben her birine burada teşekkür ediyorum- tüm kadro olarak 
bir ekip çalışmasıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, sizlerin destekleriyle, iş birliğiyle, 
katkılarıyla inşallah bütçemizin her kuruşunu milletimiz için yarınlar adına, aydınlık yarınlar adına 
harcama gayretimiz, çalışmamız, inancımız, motivasyonumuz devam edecek.

Ben bu vesileyle, bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum ve tekrar görüşmek ümidiyle teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Sağ olun.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz.

Kalan soruların cevaplarını bir hafta içerisinde iletirlerse biz Komisyonumuz aracığıyla ilgili 
milletvekillerimize bu cevapları ileteceğiz. 

Değerli hazırun, kurum bütçeleri üzerindeki görüşmelerimiz tamamlanmıştır ancak çok kısa bir 
söz talebi vardır.

Sayın Bülent Kuşoğlu’na çok kısa olmak kaydıyla bir söz veriyorum.

Sayın Kuşoğlu, buyurun lütfen.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

“Son söz milletvekilinindir.” düsturu gereğince söz aldım. 

Sayın Bakanım, bütçeleriniz hayırlı uğurlu olsun, size başarılar diliyoruz. Dediğiniz gibi, spor 
birleştiricidir ve sizin başarınızdan, dolayısıyla Türkiye’nin başarısından gurur duyarız, burada hiç 
kimse yoktur ki bu başarılara sevinmesin muhakkak ki. Bizim yaptığımız eleştiriler de sizin başarınıza 
yöneliktir muhakkak ki. 

Benim rakamlarla ilgili olarak söylediğim konu, evet, 196’da ve 199’da bazı konular var ama 
mesela, 212 milyon nakdi yardım yapılmış spor kulüplerine ama 2018 ile 2019 arasında bir farklı 
bir bilgi var. 2018’de 299 milyon olarak geçiyor yani daha fazla olduğu için ters bir şey var. Onun 
haricinde, 2021 Cumhurbaşkanlığı Programı’nda farklı bir rakam var YURTKUR’la ilgili olarak. 
Yükseköğrenimdeki muhtaç öğrenci sayısı 557 bin 2018’de, 2019’da 569 bin olarak veriliyor; tutarlar 
da farklı, sizin verdiğiniz rakamlardan burası farklı. Bir farklılık daha vardı, şimdi bu şey içerisinde 
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ortaya koyamadım. Yani rakamlar arasında geçen yıllara göre farklılıklar var, Cumhurbaşkanlığı 
Programı ile sizin verdiğiniz rakamlar arasında farklılıklar var ya da geçen yıllara dair sizin verdiğiniz 
rakamlar ile bu yıl rakamları arasında farklılıklar var. Onları belirtmek istedim.

Tekrar, başarılar diliyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyoruz.

Konuyu inceleyip Sayın Vekilimizi aydınlatırsanız çok memnun oluruz.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Tabii ki.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyorum.

Böylece, bütçe üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi sırasıyla bütçe ve kesin hesapları okutacağım ancak 2 adet önergemiz vardır, 1’inci önergeyi 
okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Aşağıda gösterilen değişikliğin gerekçesiyle kabulünü arz ve teklif ederiz.

KURUM: GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI 

YIL:2021

ÖDENEK (A) CETVELİ

PROGRAM KURUMSAL FİNANSMAN EKONOMİK KOD ARTIRILAN MİKTAR
62 22.33 01 05.04 10.000.000.000 TL

 Garo Paylan Necdet İpekyüz Erol Katırcıoğlu

 Diyarbakır Batman İstanbul

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Erol Bey, kısa bir gerekçe izah edecek zannediyorum.

Buyurun lütfen.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, yani konuşmamda söyledim, siz Spor Bakanı olsaydınız, Bakanlığınız sadece sporla 
ilgili olsaydı oldukça etkileyici işler yapmış olduğunuzu söyleyebilirdik biz de fakat gençliği de işin 
içine kattığımız zaman iş biraz farklılaşıyor. Yani kabul edin ki genç nüfus olarak aşağı yukarı 20-30 
milyon civarında bir nüfustan söz ediyoruz ve bunların sorunları sizin bu bütçenizle karşılanabilecek 
sorunlar da değil bence. Dolayısıyla da gerçekten de yani nasıl yapılıyor bilmiyorum ama bir kere 
bütçenizin artırılması lazım. 

İkinci olarak, gençlik ayrı bir kategori ve isterseniz bir çalıştay yapın, bizi de davet edin, biz 
de görüşlerimizi söyleyelim. Çünkü gerçekten de “Bu mutludur, mutsuzdur” tartışması var. Ben 
söylüyorum: Uzun yıllar üniversitede çalıştım, gençlikle birlikte çalıştım, yöneticilik yaptım. Yani 
gençlerin -üniversite sisteminde özellikle, ne kadar- neler yaşadıklarını çok iyi biliyorum. Dolayısıyla 
da bu konudaki tespitlerimize inanın. Evet, mutlu olan gençler de vardır eminim ama gençliğin çoğunun, 
özellikle işsizlikten dolayı çok ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu görüyoruz. 
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Dolayısıyla da biz 2 öneri getiriyoruz: 1 tanesi “Kredi Yurtlar Kurumuyla ilgili olarak bütçenizi 10 
milyar lira arttıralım.” önerisinde bulunuyoruz ve buradan -aşağı yukarı 7 milyar civarında KYK borcu 
var- bunların ödenmesinin sağlanmasını öneriyoruz. Bu borçların ve kredilerin yapılandırılmasıyla 
ilgili olarak bu hafta, evet, bir kanun geçti ve orada hatırladığım kadarıyla on sekiz ay gibi bir süreye 
ödemeyi yaydık, galiba o dönemdeki faizi de yok varsaydık sanıyorum, sildik fakat yine de 7 milyar 
civarında bir borç var ortada. Dolayısıyla da bizim önerimiz… Arkadaşlar tabii kabul etmeyecek 
dolayısıyla da bu sözüm havaya uçacak ama böyle oynanıyor bu iş, onun için biz de bu oyunu böyle 
oynuyoruz. Ama yürekten inanıyoruz ki gençliğin sorunlarını çözmek için: 1) 1,7’lik bütçeniz yetmez. 
2) Özellikle KYK borçları olan gençlerin ciddi sorunları var, bu sorunları çözmek lazım. Biz bunları 
başka Bakanlıklarda da konu etmeye çalışıyoruz ama bir türlü bunu kabul ettiremedik. Dolayısıyla da 
biz ortaya söylüyoruz, 10 milyar lira bütçenizi arttıralım, bu kararı çıkaralım. Bunun 7 milyarıyla bu 
ödemeleri yaparsınız, diğer miktarıyla da gençliğe ilişkin harcamalar yaparsınız. 

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyoruz Sayın Katırcıoğlu. 

Şimdi, 2 önergenin de aslında gerekçesini anlatmış oldu. Okuttuğum 1’inci önerge…

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Yok… Bir dakika Sayın Başkan… 2’nci önerge amatör 
kulüplerle ilgili.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Onu okutmadık henüz. O zaman 1’inci önergeyle ilgili işlerimizi 
tamamlayalım lütfen.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Peki, tamam.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – HDP tarafından teklif edilen önergeyi şimdi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

2’nci önergeyi okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Aşağıda gösterilen değişikliğin gerekçesiyle kabulünü arz ve teklif ederiz.

KURUM: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 

YIL: 2021

ÖDENEK (A) CETVELİ

PROGRAM KURUMSAL FİNANSMAN EKONOMİK KOD ARTIRILAN MİKTAR
34 22.34 01 05.03 1.000.000.000 TL

 Necdet İpekyüz Garo Paylan Erol Katırcıoğlu

 Batman Diyarbakır İstanbul

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet Sayın Katırcıoğlu, bu önergenizin gerekçesini çok kısa izah 
edebilirseniz…

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Tamam, teşekkür ederim Sayın Başkan.
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Sayın Bakan, burada çok açık esasında ama yani biz sporla ilgili olarak… Her sene bu şey 
açılıyor, transfer sezonu açılıyor ve inanılmaz paralar vererek yabancı oyuncular alıyoruz vesaire. Türk 
futbolu bu anlamıyla 3 büyükşehir veya 4 büyükşehir civarında kalmış vaziyette. Spor, özellikle futbol 
anlamında söylüyoruz, amatör kulüplerden gelişmesi lazım ve o sebeple de 1 milyar liralık bir ek bütçe 
koyarak bu miktarı da artırmanızı istiyoruz. 

Bir cümle de şunun için söyleyeceğim Sayın Başkan: Sayın Bakanım, -vakit tabii çok az onun için 
de konuşmalarımız böyle koşuşturarak oluyor- siz “devrim” dediniz ya…

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ona girdik mi çıkamayız şimdi. 
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Bu devrim meselesi biraz geçmişte kalmış bir hadise aslında. 

Yani siz iktidara geldiğinizde gerçekten düzgün işler yaptınız, biz onları inkâr etmiyoruz. 
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Al işte.
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Ama şu da açıktır ki…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Katırcıoğlu, gerekçenin sınırlarında kalırsak…
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Tamam bitiriyorum, bitiriyorum… Sayın Başkan, bitiriyorum. 

Mecburen söylemek zorundayım bunu. 
Fakat 2010-2011’den itibaren sizin piliniz bitti, durum bu.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyoruz.
Şimdi HDP tarafından teklif edilen 2’nci önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul 

etmeyenler… Kabul edilmemiştir. 
Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesini okutuyorum: 
(Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 yılı bütçesi okundu, oylandı, kabul edildi.)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Gençlik ve Spor Bakanlığının kesin hesabını okutuyorum:
(Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli üyeler, böylece gündemimizde yer alan kamu kurum ve 

kuruluşlarının bütçe ve kesin hesapları kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun, özellikle de gençlerimize 
hayırlı olsun. Bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 16 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 20.30


