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I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu saat 11.05’te açılarak üç oturum yaptı.
Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Komisyonun 22/11/2021 tarihli 20’nci Toplantı’sında HDP
Eş Genel Başkanına yönelik ifadelerle ilgili işlem yapması konusunda Komisyon Başkanını görev ve
sorumluluğa davet ettiğine ilişkin açıklama yaptı.
Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın yaptığı açıklamasında
geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.
Komisyonun 22/11/2021 tarihli 20’nci Toplantı’sında görüşmelerde kullanılan dil ve üslup ile fiilî
hadiseye ilişkin görüşme yapıldı.
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/283) ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin
Hesap Kanun Teklifi (1/282) ve Sayıştay tezkereleri görüşmelerine devam edilerek;
Gençlik ve Spor Bakanlığının,
Spor Toto Teşkilat Başkanlığının,
Görüşmeleri tamamlanarak,
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ile 2020 yılı kesin hesabı kabul edildi.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, 24 Kasım 2021 Çarşamba
günü saat 10.00’da toplanmak üzere saat 22.16’da toplantıya son verildi.
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23 Kasım 2021 Salı
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.05
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, Sayın
Bakanım, Değerli Bakan Yardımcılarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın kıymetli bürokratları,
basınımızın değerli temsilcileri; Başkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Komisyonumuzun 21’inci Birleşimini açıyorum. (*)
Gündemimizde Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporu ile Spor Toto
Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu bulunmaktadır.
Sunumlarını yapmak üzere Sayın Bakanımıza söz vereceğim, öncesinde Bakan Yardımcılarımızı
ve bürokratlarımızı tanıyacağız ama usul hakkında bir söz talebi var.
Sayın Paylan, buyurun lütfen.
II.- AÇIKLAMALAR
1.- Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, Komisyonun 22/11/2021 tarihli 20’nci Toplantı’sında
HDP Eş Genel Başkanına yönelik ifadelerle ilgili işlem yapması konusunda Komisyon Başkanını görev
ve sorumluluğa davet ettiğine ilişkin açıklaması
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, basının değerli emekçileri ve bu salonda bize
hizmet eden değerli emekçiler; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Başkan, dün, biliyorsunuz her yıl olduğu gibi geleneksel Süleyman Soylu hadiseli günü
yaşadık. Ben 7’nci bütçemi çıkarıyorum, 7 bütçedir Süleyman Soylu burada hadise çıkarıyor. Dün de
hadiseli bir gündü, olaylı bir gündü ancak Süleyman Soylu’nun yaptıklarını bir kenara koyuyorum
yani Sayın Bakanın yasamaya karşı olan saygısızlığını bir kenara koyuyorum. Değerli arkadaşlar, biz,
bu ülkenin vekilleri olarak, Türkiye’yi temsil eden 600 milletvekili olarak birbirimizin yalnızca siyasi
rakibiyiz ama hepimiz bu milleti temsil ediyoruz ve birbirimize karşı olan hukuk -tamam, yürütme
yasamaya karşı saygısız ama- Sayın Başkan, çok önemlidir, biliyorsunuz. Birbirimizin rakibiysek
birbirimize saygı göstermemiz gerekir ve özellikle de Eş Genel Başkanlara, Genel Başkanlara saygı
göstermek gerekiyor; bunun da siz hep altını çizdiniz ama dün burada MHP’li bir Sayın Milletvekili,
Eş Genel Başkanımıza benim burada okumaktan hicap duyacağım, hayâ edeceğim ifadelerde bulundu.
Bununla ilgili size işlem yapmanız çağrısı yaptım Sayın Başkan. Siz “Benim yapacağım herhangi
bir şey yok.” dediniz. Bakın, Sayın Başkan, bu konuda tarihî bir hata yaptığınızı düşünüyorum. Eğer
ki bu tutanakta Eş Genel Başkanım Sevgili Selahattin Demirtaş’a karşı yapılan bu ifadeleri böyle
bırakırsanız-ki bıraktınız- bu düzey bizim çıtamız olur. Yarın herhangi bir Eş Genel Başkana karşı
yapılacak benzer ifadelerle ilgili hiçbir şey yapamazsınız Sayın Başkan. Burada herhangi bir başkanımız

*

Coronavirüs salgını sebebiyle toplantı salonundaki Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri, katılımcılar
ve görevli personel maske takarak çalışmalara katılmaktadır.
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ya da milletvekili, yürütmeye karşı mesela “Utanmıyor musunuz?” dediğinde ayağa kalkıyorsunuz,
kıyameti koparıyorsunuz. Mesela “Utanmıyor musunuz?” dediğinde ayağa kalkıyorsunuz, kıyameti
koparıyorsunuz. “Utanmıyor musunuz?” dediğimizde “Nasıl böyle dersiniz yürütmeye?” diyorsunuz.
Evet, bu da denmemeli belki ama sonuç olarak bir hakaret değildir. Elbette bir kızgınlık ifadesidir
“Utanmıyor musunuz?” ama burada benim okumaktan hayâ edeceğim ifadeler şu anda sevgili Eş Genel
Başkanım Selahattin Demirtaş’la ilgili bu tutanakta duruyor ve siz “Bununla ilgili hiçbir şey yapamam.”
dediniz. Sayın Başkan, bu duruşunuzla tarafsızlığınızı kaybetmiş oldunuz, bu bir.
İkincisi, Meclisi bu düzeye düşürdünüz ve bundan sonra olabilecek her bu tip ifade bu düzeye
inemeyeceği için, bakın, şu aşağılık düzeye inemeyeceği için bundan sonra olacak her türlü ifadeyi
de yutmak zorunda kalacaksınız. Çünkü bundan sonra temiz dile her davet ettiğinizde sizin karşınıza
bu ifadeler, bu MHP’li milletvekilinin yaptığı ifadeler karşınıza çıkarılacak. “Siz bu ifadelere sessiz
kaldınız, benim şu ifademe nasıl itiraz ediyorsunuz?” diyecek bundan sonra size milletvekilleri Sayın
Başkan. Bu açıdan size tekrar çağrımdır: Tutanaklardaki bu ifadelere göre işlem yapmanızı talep
ediyorum Sayın Başkan. Eğer bu işlemi yapmazsanız bundan sonra bu Komisyonu yönetemezsiniz,
bu Komisyonda olacak ağır ifadelere ses çıkaramazsınız Sayın Başkan. Bu açıdan sizi göreve ve
sorumluluğa davet ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz’ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın yaptığı
açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Paylan “Ben hiçbir şey yapamam.” demedim “İlave bir şey
yapamam.” anlamında söyledim.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Kınamadınız bile Sayın Başkan.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – “Yapmam, gerekeni yaptım.” dedim.
Dinler misiniz lütfen? Dinler misiniz? Ben sizi sonuna kadar dinledim, lütfen. Bakın, şu anda bile
usule uymuyorsunuz ama.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Tayyip Erdoğan için böyle bir ifade olsaydı sakin durabilir
miydiniz?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Rica ediyorum bir dinleyin.
Değerli arkadaşlar, ben “Hiçbir şey yapmam.” demedim, yaptıklarımı sıraladım, yapmam gerekeni
yaptım “İlave yapacak bir şey yoktur.” dedim. “Hiçbir şey yapmadım.” diye söylerseniz haksızlık
yapmış olursunuz. Ne yaptığımı söyleyeyim: Herkesi, bütün konuşmacıları temiz bir dil kullanmaya,
kaba, yaralayıcı bir dil kullanmamaya davet ettim. Bir defa değil, defalarca davet ettim, çeşitli
vesilelerle davet ettim. Gerektiği yerde ara verdim, aradan sonra bir süre sakinleşmesini bekleyip tekrar
toplantılara devam ettim. Benim elimdeki imkânlar çerçevesinde yapabileceğim ne varsa yaptım ama
ben grup sözcülerini topladım, onlarla -siz de dâhil- istişareler yaptık ve her grup sözcüsünün kendi
grubuyla ilgili bir çaba sarf etmesi gerektiği konusunda genel bir anlayış birliği oluşturduk. Bunları ben
yaptım, sizinle birlikte yaptım. Yapmam gerekenleri yaptım ama “Genel Kuruldaki disiplin hükümlerini
uygulama” diye bir yetkim yok benim, böyle bir yetkim yok. Bugüne kadar bu Komisyonda öyle bir
uygulama da yok.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Kınayabilirdiniz.
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Dolayısıyla ben elbette çeşitli vesilelerle söylüyorum,
tekrarlıyorum: Burası Plan ve Bütçe Komisyonu, burası genel başkanların tartışılacağı bir platform
değil, çok sert polemiklerin yapılacağı bir platform değil. Burası bütçenin tartışıldığı, bu milletin
bütçesinin tartışıldığı, olabildiğince kaliteli tartışmalarla sürmesi gereken, yol gösterici birtakım
görüşlerin, eleştirilerin, önerilerin ortaya çıkması gereken bir platform. Bunu da her fırsatta söylüyorum,
söylemeye de devam edeceğim. Bundan sonra “Yönetemezsiniz, uyaramazsınız.” gibi sözlerinize de
kesinlikle katılmıyorum, böyle bir şey söz konusu değil.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, o açıdan söylemedim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bugüne kadar nasıl yönettiysem bundan sonra da aynı anlayışla,
İç Tüzük’ün hükümleri çerçevesinde, bu Komisyonun bana Başkan olarak verdiği yetkiler çerçevesinde
yönetmeye devam edeceğim. Gerektiği yerlerde yine uyarmaya devam edeceğim, uygun bir dil
kullanılmadığında yine davet edeceğim ama benim hiç kimseyi zorla bir noktaya getirme imkânım
yok. Burada hepimiz yetişkin insanlarız, bu milletin seçtiği insanlarız, herkesin kendisini de bir miktar
kontrol etmesi lazım ve bu kaliteyi oluşturacaksak hep birlikte oluşturmamız lazım. Burada sadece
Başkanlık Divanının bir sorumluluğu varmış gibi bir yaklaşımınızı da kabul etmiyorum. Ben kendi
üzerime düşeni bugüne kadar yaptığıma inanıyorum İç Tüzük çerçevesinde, İç Tüzük’ün bana verdiği
yetkiler çerçevesinde. Bundan sonra da aynı İç Tüzük çerçevesinde hareket etmeye devam edeceğim.
Orhan Bey buyurun, usul hakkında.
IV.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
1.- Komisyonun 22/11/2021 tarihli 20’nci Toplantı’sında görüşmelerde kullanılan dil ve üslup ile
fiilî hadiseye ilişkin görüşme
ORHAN YEGİN (Ankara) – Şimdi, Başkanım, genelde benzer konuları hep konuşuyoruz. Şimdi
“Dün Sayın Bakan, yasamaya saygısızlık yaptı.” dedi hatip. Bir defa Sayın Bakan veyahut da daha
önceki bakanların -ki hepsiyle ilgili hemen hemen söylediler- zinhar hiçbirinin yasamaya saygısızlık
yapma gibi ne bir niyetleri var ne de böyle bir duruma düştüler. Sayın Bakanlar veya Sayın Bakan
yasama üyesi olma yetkisini çok konforlu bir şekilde, çok özensizce kullanarak istediği her ifadeyi
kendinde kullanma hakkını, her türlü hakarete varan cümleleri kurma yetkisini kendisinde görenlere
karşı bir tavır geliştirdiler. Benim burada -ilk defa bu yıl Komisyondayım- bütün izlediğim şey budur.
Onların bu şekilde tasarladıkları üsluba, dile, sözlere ve o sözlerin sahiplerine bir tavır geliştirdiler.
Bizim gördüğümüz şey budur. Dolayısıyla herkesin tarzı farklıdır. Bana bağırır çağırırsınız susarım,
anlamaya çalışırım, karşılık veririm, vermem; birisine bağırır çağırırsınız, aynıyla muamele eder size,
kimisi de daha fazlasını yapar, herkesin tarzı farklıdır. Bir defa siz başlattınız mı yani bir tartışmada ilk
vuran siz olursanız şunu deme hakkınız yok: “Ya, kardeşim, ben sana bir tane vurdum, sen bana niye iki
tane vuruyorsun?” Açmayacaksınız o yolu, o yolu açmayacaksınız. Dolayısıyla burada birbirimizle çok
daha tatlı dille, çok daha incitmeden ama eleştirerek bir diyalog yürütme imkânımız var, kabiliyetimiz
var. Hepimiz bu anlamda yetişmiş, yetişkin insanlarız, hepimiz bunu sürdürebiliriz. Kimse, burada,
gelen bakanlara, onun arkasında oturan bürokratlara “Biz her şeyi söyleyelim, onlar atanmışlar, biz
seçilmişiz, oturduğu yerde sussunlar.” Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok, böyle bir müzakere,
böyle bir diyalog da yok. Ben özellikle bunun altını çizmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ederim.
Uğur Bey, usul hakkında, buyurun.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.
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Arkadaşlar, burada bir aya yakın süredir bir maratonda geceli gündüzlü çalışıyoruz. Sinirlerimiz
geriliyor hâliyle, bazen kendimizi kontrol edemiyoruz ama bu aşamaya nasıl geldiğimize baktığımızda
yani bazı arkadaşlarımız -herkes için söylemiyorum- bilhassa HDP’li vekil arkadaşlarımız bizi karşı
taraftan zorlayabildikleri kadar zorluyorlar, zorlayabildikleri kadar… Yani hassas dengeler üzerinde
bayağı bir üzerimize geliyorsunuz. Yani biz diyoruz ki: “780 bin kilometrekare bölünmez bir bütün
vatan toprağıdır.” Arkadaşlar; artık bunun üzerinden tartışma yapmayalım, liderler üzerinden tartışma
yapmayalım, değerlerimiz üzerinden, kutsallar üzerinden tartışma yapmayalım. Biz söyledikçe
Komisyon üyesi olmayan arkadaşlarımız geliyorlar -belki bu konuları bilmiyor olabilirler- özellikle
bizim hassas olduğumuz noktalarda, bizim sessiz kalmayacağımız noktalarda bardağı taşırıyorlar.
Bazen insanlar da tabii karşılıklı söyleşiden sonra kendini kontrol edemiyor, ağzından istenmeyen laflar
da çıkabiliyor yani bundan dolayı da… Tabii ki biz de bu noktaya gelsin istemeyiz, Komisyon üyeleri
olarak istemiyoruz zaten. Neden? Cuma gününe kadar inşallah güzel bir şekilde bu toplantıları bitirelim,
herkes işine baksın ama Sayın Paylan siz de bir sözcü olarak bu noktalarda, bu hassas olduğumuz
noktalarda, değerlerimiz üzerine arkadaşlarınız üzerimize gelmezlerse… Ok yaydan çıktıktan sonra
kendimizi kontrol edemiyoruz, istenmeyen sonuçlar oluyor, biz de üzülüyoruz, siz de üzülüyorsunuz.
Gelin, bazı noktalarda sınırlarımız bir belli olsun, herkes sınırları içerisinde kalsın. Vekildir, istediğini
söyler mahiyetindeki o noktaları geçelim. Herkes haddini bilerek kendini kontrol ederek konuşmalarını
sürdürürse burada bence huzurlu bir şekilde Komisyon görüşmelerini tamamlarız ve Genel Kurula da
bütçemizi göndeririz diye düşünüyorum ama önce insan kendine bakacak.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ederim.
Tekrar usul hakkında…
Buyurun Sayın Paylan.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli arkadaşlar, bakın, Uğur Bey, hassas konulardan bahsettiniz. Burada, farklı siyasi
partilerdeyiz ve farklı görüşlerimiz var ve herkesin hassasiyetleri var, her siyasi partinin hassasiyetleri
var ve bu hassasiyetlere karşılıklı saygı göstermek gerekir, buna katılıyorum ama karşılıklı göstermek
gerekir. Diyelim ki, siz bir konuda düşünceye saygı göstermediniz. Ne yaparsınız? Düşünceyle karşılık
verirsiniz.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bazı şeylerde tahammül edemeyiz, bazı noktalarda…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bakın, hayır. Tahammül edemezseniz ne yaparsınız Uğur Bey?
Adam mı döversiniz mesela. Hakaret mi edersiniz, küfür mü edersiniz? Dün, burada, fiziki saldırıya
varan olaylar oldu, bunun farkındasınız. Sağ olsun İbrahim Aydemir araya girdi, sağ olsun Orhan Bey
araya girdi ve ben araya girdim yoksa burada arbede çıkacaktı.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Biz de girdik araya.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Yedi yıldır ben burada böyle bir olay görmedim, yedi yıldır hep
bir düzeyde bu Komisyon çalışmalarını sürdürdü, bu bir.
İkincisi, yedi yıldır ben bu Komisyonda böyle aşağılık küfürler duymadım, hele hele bir Eş
Genel Başkana karşı küfredilmesi… Düşünün ki Recep Tayyip Erdoğan’a, Devlet Bahçeli’ye, Kemal
Kılıçdaroğlu’na, Sayın Meral Akşener’e küfredilmiş olsun. Ne yaparsınız? Kıyameti koparmaz mısınız
şu edilen küfürlere? İşte, biz de kıyameti koparırız. Böyle bir şey olmaz ve bu durumda da Başkanlık
Divanının doğrudan müdahale etmesi gerekir. Bakın, hiçbirimize hakaret edilmemesi gerekiyor, bu
bir. İkincisi, Eş Genel Başkanlara asla hakaret edilmemesi gerekir. Bu konuda Milliyetçi Hareket
Partisi sözcülerine çağrıda bulundum, dedim ki: Bu ifade geri alınsın, özür dilensin. Bu bir yumuşama
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ifadesidir ama bu konuda tam tersine Baki Bey “Özür dilenecek bir şey yoktur.” diye yoluna devam
etti. Bu da Milliyetçi Hareket Partisinin maalesef Eş Genel Başkanlara karşı bu küfürler düzeyini
kabul etmiş olması anlamına gelir. Bu da arkadaşlar, o hassasiyetler dediğiniz konularda herhangi bir
hassasiyet gösterilmediğini ortaya koyar.
Sayın Başkan, bu Komisyon yedi yıldır hep belli bir düzeyde -benim bulunduğum yedi yılda daha
öncesini bilmiyorum- bulundu, bu düzeyi hiçbir zaman bir çıtanın altına düşürmedik, hiçbir zaman bir
Eş Genel Başkana böyle bir küfür edilmedi bu Komisyonda, hiçbir zaman herhangi bir milletvekiline
böyle küfredilmedi ve hiçbir zaman fiziki bir saldırı oluşmadı. Dün bunların üçü birden oldu Sayın
Başkan ve bu konuda siz bir kınama dahi yapmadınız. Bakın, çok açık bir şekilde söylüyorum: Siz
oradan pek çok arkadaşımızı kınadınız bugüne kadar “Bu ifadelerinizden dolayı sizi kınıyorum”
dediniz ama bu küfüler, bu zelil küfürler yüzünden Sayın Olcay Kılavuz’u doğrudan kınamadınız dahi,
tutanaklara bunu geçirmediniz. Size tekrar çağrımdır, bu tür ifadeleri konusunda geri adım atmadı Olcay
Kılavuz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu da geri adım atmadı, bunları sahipleniyor ama burada size
düşen görev, bu ifadeleri en azından kınamaktır Sayın Başkan. Bu tonda tekrar size çağrı yapıyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum Sayın Paylan.
Hiçbir şekilde kaba ve yaralayıcı dili, temiz olmayan bir üslubu kabul etmediğimizi,
onaylamadığımızı ve herkesten temiz bir dil kullanmasını beklediğimizi tekrar tekrar ifade ediyorum.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hâlâ, aynı yuvarlak ifadeleri kullanıyorsunuz. Doğrudan
kınamıyorsunuz? Nedir acaba kınayamamanızın sebebi?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Şimdi, Mustafa Bey buyurun.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi bütün arkadaşların ki bununla ilgili de parti sözcüleri olarak
defaatle bir araya geldik. Herkesin saygılı olması, saygı beklemesi için kendisinin de saygılı olması
gerektiğini hep ifade ettik. Bu yönde ortak kararlar aldık. Dünkü olayların yaşanmasını elbette
ki biz de arzu etmeyiz ama dün toplantıda da söyledim. Sadece kaba ve yaralayıcı dil değil, biraz
önce Uğur Bey’in de dediği gibi yani, benim, hepimizin, benim de değil, hepimizin değerlerine karşı
yapılan saldırılara da bizim göz yummamızı beklemesinler. Tabii ki Anayasa hepimizi bağlar. Türkiye
Cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bunun aleyhine Kandil ağzıyla konuşmalar
yapılırsa e, buna elbette tepki veririz. Yani, buna karşı tahammülümüz yoktur ama eleştiri sonuna kadar
yapılsın. Yani, bizi de eleştirebilirler; eleştiri düzeyinde kaldığı müddetçe biz buna saygı gösteririz ama
değerlerimize de laf ettirmeyiz yani.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Küfredersiniz?
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Hayır. Mahkeme kararıyla PKK’ya yardım, yataklıktan tutuklu
birisi.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hayır, kesinleşmemiş.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Nasıl kesinleşmemiş?
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hükümlü mü, Mustafa Bey?
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Tabii, tabii aldığı ceza var.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hükümlü mü? Hayır yok, ceza yok. Birincil mahkeme daha karar
vermedi.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Yarın Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülecek.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Evet.
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MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Orada kararları ortaya koyarız.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Karar yok.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Nasıl yok ya? Var.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Kesinleşmiş bir karar yok.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Var.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Yok ya.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Var, var.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Kesinleşmiş bir karar yok.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İkili diyalogda bulunmayalım. Daha sonra bu konuyu
konuşursanız değerli arkadaşlar. İkili diyalogda bulunmayalım.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Siz de bakın, beraberce bakalım Garo Bey.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Tayyip Erdoğan hakkında da mahkeme kararları var.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Nasıl var?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İkili diyalogda bulunmayalım. Sayın Paylan, sonra konuşalım
değerli arkadaşlar, bu konuyu sonra aranızda konuşabilirsiniz, lütfen.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Çarpıtmayalım.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Tayyip Erdoğan’la ilgili mahkeme kararı şiir okuması.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Bir hakaret olarak görüyorsan, yani, ne diyeyim?
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Tutanağa baktınız mı?
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Baktım, baktım. Tabii, baktım. Ya mahkeme kararıyla… Sadece
mahkeme kararına gerek yok. Şimdi, siz konuyu farklı yerlere çekmeye çalışıyorsunuz da o tuzağa
düşmeyiz biz.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Mahkeme kararına gerek yok, diyorsunuz.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Mahkeme kararı var, mahkeme kararı var.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Siz hüküm verdiniz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bunu, ikili konuşmadan kaçınalım; daha sonra bir arada
konuşursanız sevinirim.
Mustafa Bey, tamamladınız mı?
MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Evet.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, Sayın Cora usulle ilgili.
Buyurun.
SALİH CORA (Trabzon) – Başkanım, bu yıl plan ve bütçe görüşmelerimizin sonuna yaklaşmış
durumdayız. Tabii ister istemez zaman zaman gerginlikler oluyor, tansiyon yükseliyor. Uzun bir maraton,
yorucu bir maraton oldu. Ama şunu ifade etmek istiyorum ki: “Üslubu beyan, ayniyle insandır.”
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Aynen öyle, aynen öyle.
SALİH CORA (Trabzon) – Biz, sonuçta kimin ne söylediğini çok iyi biliyoruz, kulaklarımız
duyuyor. “Devlet teröristtir.” diyen bir kişiye karşı bizim, burada, müsamaha göstermemizi hiç
kimse bizden beklemesin. Türkiye Cumhuriyeti’nin terörle mücadelesini “işgal hareketi” olarak
değerlendirene karşı bizim güler yüz, tebessüm göstermemizi bizden hiç kimse beklemesin. Burada her
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fırsatta Cumhurbaşkanına, Bakanlara hakaret etmek, Bakanlara ültimatom verir gibi tavır, davranışlar
içerisinde müstehzi ifadelerle yaklaşarak… Bizden bunlara sessiz kalmamızı kimse beklemesin. Şurada
dört gün kaldı. Bu Plan ve Bütçe Komisyonunun adabına, mehabetine uygun bir şekilde müzakere
kültürü içerisinde bu süreci tamamlayalım. Ama yine aynı dil olursa, bugün de söylüyorum: Yine
aynı dil olursa, biz temiz bir üslupla, kaba ve yaralayıcı olmadan gerekli cevapları vermeye hazır
olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Çelebi, kısaca alalım; devam etmemiz gerekiyor.
Buyurun.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Başkanım, belki bu Komisyonda temiz dil kullanmamız ve devleti yaralayıcı dilden
kaçınmamız gerektiğini herhâlde en fazla ben söyledim. Dolayısıyla, tabii ki dünkü fiili -ben gerçi
yemekteydim- görmedim ama yani, bu Komisyonda bu tür bir şeyin olmasını ben doğru bulmuyorum
ama şunu özellikle söyleyeyim…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Fiilî hadiseler, Komisyon görüşmeleri sırasında olmadı; ara
verdiğimiz dönemde yaşanan bazı hadiseler var.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Tabii, karşımda oturan hanımefendi geçen hafta geldi dedi ki burada:
“Ya Kürtleri öldürüyor bu devlet, Ermenilerin mezarlıklarını yakıp yıkıyor.” Şimdi, bunu söyleyen bir
hanımefendiye, bir milletvekiline bizim tepki göstermeme gibi bir şeyimiz söz konusu değil çünkü
neden? Bizim hassasiyetlerimiz var, ben o bölgenin insanıyım.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Kendi bölge insanına böyle bir iftira attığı zaman biz nasıl durabiliriz?
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – “Yalan.” diyeceksin, “Böyle bir şey yok.” diyeceksin.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Evet, biz nihayetinde milletvekiliyiz ama her şeyden önce Türkiye
Cumhuriyeti devletinin Anayasası’nı korumakla mükellefiz. Biz bunu yapmadığımız zaman bizim
burada ne işimiz olur?
Dolayısıyla, şunu arz ediyorum: Lütfen herkes temiz bir dil kullansın; dilin yanında da devletin
kurallarına, Anayasası’na, hukuksal yapısına da saygı göstersin.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, kifayetimüzakere diyorum.
Şimdi Bakan Yardımcılarımızdan başlayarak arkadaşlarımızı…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, yine kınamadınız, dünle aynı ifadeleri
kullanıyorsunuz; bunu doğrudan kınayamıyorsunuz. Nedir acaba kınayamamanızın sebebi?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, hiç kimsenin bir küfürlü cümle kullanmasını
kabul edemeyiz, onaylayamayız.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bu bir İç Tüzük ihlalidir, bu bir İç Tüzük ihlalidir, bu bir İç Tüzük
ihlalidir. İç Tüzük’ü ihlal ettiniz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Hiç kimsenin hakaret etmesini, kişiselleştirmesini kabul
edemeyiz, onaylayamayız; bunu çok açık bir şekilde söylüyorum.
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V.- KANUN TEKLİFLERİ VE DİĞER İŞLER
A) KANUN TEKLİFLERİ
1.- 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin
Hesap Kanunu Teklifi (1/282) ve Sayıştay tezkereleri*
a) Gençlik ve Spor Bakanlığı
b) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Buyurun.
(Bürokratlar kendilerini tanıttılar)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Sunumlarını yapmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na
söz veriyorum.
Sayın Kasapoğlu, süreniz otuz dakikadır, gerekirse bir miktar uzatacağım.
Sunumlarınızı yapmak üzere buyurun lütfen.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Sayın Başkan,
Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, saygıdeğer milletvekilleri; 2022 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere,
Bakanlığımızın faaliyetleri hakkında bilgi sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, millî
iradenin temsilcileri olarak sizleri saygıyla selamlıyorum.
Sözlerime başlarken, geçtiğimiz hafta ebediyete uğurladığımız büyük şair ve düşünür Sezai
Karakoç’a Allah’tan rahmet diliyorum.
Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü. Geleceğimizi emanet ettiğimiz, büyük gayret göstererek
gençlerimizi yarınlara hazırlayan tüm öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın Öğretmenler
Günü’nü tebrik ediyorum.
2022 yılı bütçemizin gençlerimiz, sporcularımız, ülkemiz ve tüm milletimiz için şimdiden hayırlı
uğurlu olmasını temenni ediyorum.
Değerli milletvekillerimiz, malumunuz iki yıldır bütün dünya coronavirüs tehdidiyle beraber
yaşıyor. Hayatın her alanını pandemi koşullarına uyarlamak hiç de kolay bir süreç değil. Küresel
ekonomi daralırken bütün ülkelerin bağışıklık sistemlerinin direncinin zayıfladığını görüyoruz.
Dünyanın böyle bir salgınla mücadeleye hazır olmadığını görüyoruz. Krizin hangi sektörleri, hangi
hayat alanlarını daralttığını, sosyal hayatı nasıl etkilediğini sizler çok iyi biliyorsunuz. Avrupa Birliği
ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere yaşanan büyük sıkıntılarla pandemi süreci
tüm dünya için önemli bir milat oldu. Özetle İkinci Dünya Savaşı’ndan beri böylesine bir olağanüstü
hâli dünya yaşamadı. Bu zorlu süreç hayatın en dinamik yanına hitap eden faaliyet alanlarımızı da direkt
etkiledi. Süreçte hem gençlik hem de spor alanında pek çok kısıtlamayla karşılaştık. Yeni sorunların
aşılması için yeni stratejiler, yeni planlamalar hayata geçirdik. Şaşırmadan, gecikmeden yeni duruma
uyumlu tedbirler aldık. Hamdolsun ki emek ve gayret başarıyı beraberinde getiriyor.
Türkiye’nin, diğer alanlarda olduğu gibi gençlik ve spor özelinde de salgın sürecini güçlü altyapısı
ve uyguladığı proaktif politikalar sayesinde başarıyla yönettiğini özellikle ifade etmek istiyorum.
Salgının ilk günlerinden itibaren dinamik politikalar planladık ve uyguladık. Sürdürülebilir, erişilebilir,
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katılımcı, paylaşımcı bir stratejiyle yatırımlar gerçekleştirdik. Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla
iş birliği içerisinde olduk. Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu bütün imkân ve kaynaklarımızı gençleri
gözeterek kullanmamızı zaruri kılıyor; biz de Bakanlık olarak bunu önceliyoruz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; olimpiyatlar sürecinde bize verdiğiniz destek için tüm
sporcularımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Ülke olarak tüm farklılıkların bir tarafa bırakıldığı, ortak
sevinçte buluştuğumuz ve sevinci birlikte paylaştığımız bir süreci yaşadık. Pandeminin hayatımıza
getirdiği olumsuzluklar, toplumun moral, motivasyonu için spor alanının etkisini çok fazlasıyla hissettik.
Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları böylesine kritik bir dönemde tamamen seyircisiz
bir şekilde olağanüstü önlemlerle gerçekleşti. Hatırlarsınız, geçtiğimiz yıl yine Komisyonumuzda
pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo 2020’ye atıfta bulunarak 2021 yılının “madalyalar yılı”
olacağına vurgu yapmıştım. Hamdolsun, bugün bu hedefimizi gerçekleştirmiş olmanın, spor tarihimize
yeni hikâyeler kazandırmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. 2002’den bu yana sporda gerçekleştirdiğimiz
hamlelerin meyvelerini toplamaya başladık.
Tokyo 2020’ye 50 kadın, 58 erkek sporcu olmak üzere toplam 108 sporcuyla katıldık. Ay yıldızlı
sporcularımız 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere kazandığı 13 madalyayla milletimize büyük
bir gurur yaşattı. Tokyo 2020, ülkemizin önceki rekoru olan Londra 1948’de kazandığı 12 madalyanın
üzerine çıkarak en çok sayıda madalyayı en fazla spor branşında kazandığı olimpiyat oyunları oldu.
Jimnastik, okçuluk ve karate branşlarında ilk olimpiyat madalyalarımızı kazandık.
Kadın sporcularımız Tokyo’da âdeta tarih yazdılar, pek çok ilke imza attılar. Bundan önceki
olimpiyatlarda madalya kazanan toplam kadın sporcu sayımız 5 iken -tek başına- Tokyo 2020
Olimpiyat oyunlarında 5 kadın sporcumuz madalya kazandı. Gençlerimizin tamamı şanlı bayrağımızı,
ay yıldızımızı en iyi şekilde temsil ederek ilklerin olimpiyatlarında hepimize büyük bir gurur ve
heyecanı yaşattılar. Hepsi hâlihazırda birer şampiyon, birer yıldız gibi parlıyor.
Sporcu kafilemizin yaş ortalamasının çok genç olması Türk sporunun geleceğinin ne denli parlak
olduğunu da ortaya koyuyor. Sporcularımızın yaş ortalaması ise 26,3. Kota alan sporcularımızın 74’ü
ilk defa olimpiyatlarda yer aldılar. Genç, inançlı, azimli ve başarı odaklı sporcularımız yarınlara dair
umudumuz olmaya devam ettiler. Yine, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları bizler için önemli başarıların
olduğu bir süreç oldu. Bundan önce en çok madalya kazandığımız paralimpik organizasyon Londra
2012’ydi, orada 10 madalya kazanmıştık. Tokyo’da bu rekoru daha ilk haftada kırdık. Sporcularımız 2
altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 15 madalya kazanarak hem tüm milletimizi gururlandırdı
hem de geleceğe yönelik hedeflerimize ulaşma yolunda ciddi bir kararlılık ortaya koydular. Elbette
madalya çok mühim ancak ben paralimpik oyunlarına katılım performansımızın da özellikle altını
çizmek istiyorum çünkü orada da ciddi bir başarı hikâyesi var. 44’ü kadın, 43’ü erkek toplam 87 sporcuyla
paralimpik oyunlara katılım rekoru kırdık. Katılan kadın sporcu sayımız ilk kez erkek sporcuları geçti.
Tüm sporcularımızla iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Onlar, şanlı bayrağımızı dünyanın bir ucunda
göndere çektiren, İstiklal Marşı’mızı tüm dünyaya dinleten, yeni yetişen nesiller için birer örnek olan
evlatlarımız. Hem olimpik hem de paralimpik sporcularımızın her biri ister madalya kazanmış olsun
ister kazanamasın kendilerinden sonra gelecekler için yolu ardına kadar açtılar. Ülkemizin sporda
temsil edilme alanı genişledi; ben, Tokyo 2020’nin en büyük kazanımının bu olduğunu düşünüyorum.
İlk kez okçuluk müsabakaları için ekran başına geçen izleyicilerden, sabaha karşı üçte voleybol
maçı izlemek için uyanan kitlelere kadar Türkiye’deki sporseverlerin yelpazesi büyüdü. İzleyiciler
sadece bir iki popüler branşın değil, sportif branşların tamamında ülkemizin ne seviyelere geldiğini
gördüler. Jimnastiğe, atletimize, yüzmeye olan ilgi arttı.
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Şimdi, gündemimiz de bu pozitif durumu değerlendirecek ve yükselen bu ilgiyi değere dönüştürecek
yeni stratejik adımlar var. Bu kadar çeşitli branşta başarı elde edilmesi elbette tesadüf değil. Zaten
spor kısa zaman periyotlarında bugünden yarına netice alabileceğiniz, olimpiyatlar gibi en üst düzey
organizasyonlarda kürsüye çıkabileceğiniz bir olgu değil. Sporun bugün geldiği seviyeden geçmişe
baktığımızda olağanüstü bir gayret, kararlı bir çalışma, önemli fedakârlıklar, rasyonel planlamalar ve
kapsamlı bir vizyon görürsünüz.
Bildiğiniz üzere sadece performans sporunu desteklemiyor, sporun her yaştan vatandaşımız
tarafından kolay bir şekilde icra edilmesi, tesislere erişimin rahatlıkla gerçekleştirilmesi için çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Spor sadece fiziksel aktivite anlamı taşımıyor. Sporun sağlık yönü, insanı ve
toplumu rehabilite eden yönü, gelişimi destekleyen, hayat kalitesini artıran yönü de var. Sayın
Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı tesisleşme
devrimi ve amatör sporla ilgili başlatmış olduğu milat Türkiye’de sporun en önemli dönüm noktasıdır.
2002 ve 2021 yılları arasında yatırım programlarımızda binlerce spor tesisi yer aldı. Stadyumlarıyla,
salonlarıyla, gençlik merkezleriyle, semt sahalarıyla, yüzme havuzlarıyla, atletizm pistleriyle muhtelif
pek çok branşı barındıran binlerce tesisle Türk sporuna ve sporcumuza, milletimize hizmet ediyoruz.
Hamdolsun, bundan sonraki süreçte de yeni atılımlarımız, yeni projelerimiz hiçbir olumsuz etkiye
kapılmadan devam ediyor.
Olimpik ölçülerdeki ilk bisiklet sporu için kazandıracağımız veledrom tesisimiz bu yıl, inşallah,
Konya’da hizmet girecek ve yine, Konya, Bolu ve Şanlıurfa’da dünya standartlarında 3 adet olimpik
havuzumuzu geçtiğimiz günlerde hizmete aldık. Ordu Stadyumu, İzmir Alsancak Stadı, 15 bin
kişilik kapasiteli Erzincan Stadı da inşallah bu yıl tamamlanacak. Statlarımızın yaşayan merkezler,
vatandaşlarımızın 7/24 hizmet alacağı merkezler olması noktasında çalışmalarımız tüm hızıyla devam
ediyor. Ülkemizin neresine bakarsanız bakın, vatandaşlarımızın bu merkezlerden en güzel şekilde 7/24
anlayışıyla hizmet aldığını görürsünüz ve ülkemizin her bir bölgesinde şehirlerimizin markalaşmasına
büyük hizmetler sağlayan stadyumlarımızı, muhteşem tesislerimizi görürsünüz. Bu eserlerin
gençliğimize kazandırılmasında siz değerli milletvekillerimize katkılarınız için teşekkür ediyorum ve
özellikle spora gönül verdiği herkesçe malum olan Sayın Cumhurbaşkanımıza her projemize verdiği
destek için huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum.
Büyük projelerimiz, Ankara Stadı’mız, Abdi İpekçi Spor Salonu’muz; bu yıl inşallah bunların da
temellerini birlikte atacağız. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ni etkin bir şekilde gerçekleştirmek
için 145 çelik konstrüksiyon havuzumuz hâlihazırda hizmet veriyor. Bunları da devreye alarak
Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ndeki etkimizi… Geçtiğimiz yıl hedefimiz pandemiye rağmen 1
milyon kişiydi, onu aştık, bu yıl 1 milyon 500 bindi, şu an itibarıyla 1 milyon 700 bin kişi ve Yüzme
Bilmeyen Kalmasın kampanyamız yine hem olimpik, yarı olimpik ve çelik konstrüksiyon olan portatif
havuzlarımızda tüm Türkiye’de devam edecek.
Bir yandan, yeni “Dev Adamları” yetiştirme noktasında basketbol seferberliğimiz, 10 bin pota
kapsamımız, o da devam ediyor ve vatandaşlarımızın rahatlıkla erişeceği, evlerine yakın, mahallelere,
köylere kadar yayılan bir ağ içerisindeki tesisleşme projelerimiz, çalışmalarımız devam ediyor ve
erişilebilirliği, kullanılabilirliği ve sürdürülebilirliği hedef alır bir şekilde de bunlara hız kesmeden
devam edeceğiz. Tabii ki kuzeyden güneye, doğudan batıya 84 milyon vatandaşımızın spora rahatlıkla
erişimi sağlanınca profesyonel sporcu sayımız da aynı oranda büyüyor ve gelişiyor. Sportif Yetenek
Taraması’yla yeni yetenekleri, yeni yıldızları keşfetme noktasında 1 milyon 226 bin gencimizin
bilimsel test ve ölçümlerini gerçekleştirdik. Bu süreçte yeni bir döneme başlıyoruz ve bu yeni dönemde
bilim insanlarıyla birlikte spor eğitimlerinin geliştirilmesini ve seçilen öğrencilere daha etkili bir eğitim
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verilebilmesini amaçlıyoruz. Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı ismiyle yeni çalışmalarımızı
hayata geçireceğiz. Uzun vadeli sporcu gelişimi, pozitif gençlik gelişimi, mükemmeliyet geliştirmenin
psikolojik özellikleri modellerinin bir arada yer aldığı eklektik model bu programla gençlerimize
sunulacak ve inşallah, en kısa zamanda, 3 milyon 900 bin öğrencimizin yetenek taramalarını da
gerçekleştireceğiz. Sporcularımızın performanslarını geliştirmek, olimpiyatlara sporcu yetiştirmek
için kurulan olimpiyat hazırlık merkezlerimiz ve bu anlamda sporcu eğitim merkezlerimiz kazanılan
madalyalarda çok önemli bir misyona sahip. 2002’de 28 olan sporcu eğitim merkezimizin sayısı bugün
49 ve yine buralarda olimpiyat hazırlık merkezlerimizle birlikte binlerce sporcuya hizmet veriyoruz.
Kadın odaklı spor politikamız meyvelerini veriyor. Lisanslı sporcu sayımızın yüzde 40’ı kadın
sporculardan oluşuyor ve bu oran her geçen gün hızlı bir şekilde artıyor, istikrarlı bir şekilde artıyor.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız vesilesiyle amatör spor kulüplerimize hiçbir fasıla olmaksızın
destek vermeye devam ediyoruz, gerek nakdî yardımlar gerekse spor malzemesi yardımlarımız devam
ediyor ve yardım tutarımız 20 milyon liralara yaklaştı. Bugün itibarıyla 59 bağımsız spor federasyonu
yine Bakanlığımızın ve teşkilatımızın desteğiyle spor mücadelemize önemli katkı sağlıyor. Türkiye
olarak 2023 ve 2053 hedeflerine emin adımlarla yürürken yarının spor altyapısını inşa etme, yeni
gençlik ve spor yatırımlarını illerimize buluşturma noktasında adımlarımız da devam ediyor. İllerimizin
yerel yöneticileriyle, belediye başkanlarıyla, gençlerimizle birlikte istişare mekanizması içerisinde
karar verdiğimiz tüm yatırımlar Türkiye’nin gurur tablolarından biri hâline geldi. 2019 yılında 5 ilde
protokole başladık, 2020 ve 2021’de pandemiye rağmen asla irtifa kaybetmeden 35 il ve ilçede bu
protokolleri sürdürdük. Bugün 40 ilde 1.072 sözleşmeyle toplamda 3,8 milyar yatırım taahhüdümüz
var. Bunların içinde stadyumlar var, spor salonları var, yurtlar var, olimpik tesisler var, binlerce mahalle
tipi saha, tesis, kort, binlerce pota, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, kış sporu tesisleri, havuzlar, gençlik
merkezleri ve genç ofisler var. Bu çerçevede, başladığımız pek çok inşaatın, hamdolsun, açılışlarını da
gerçekleştirmeye başladık. Tesislerimiz halkımızla buluşuyor artık ve inşallah, bir yandan yeni projeleri
gerçekleştirirken bir yandan yeni tesisleri de milletimizle, gençlerimizle, sporcularımızla buluşturmaya
devam edeceğiz.
Özet olarak, tesis ve altyapı inşa ediyoruz. Bu imkânı en modern niteliklerle vatandaşa sunuyoruz.
Hem kulüp ve federasyonlara destekler sağlıyoruz hem de sporcu keşfetme ve yetiştirme süreçlerini
mümkün olan en etkili şekilde gerçekleştiriyoruz.
Profesyonel sporda yetenekli olan, branşında önü açık, şanlı bayrağımızı en yüksekte
dalgalandırma potansiyeline sahip gençlerimizin sporu bırakmamaları, antrenmanlarını aksatmamaları,
motivasyonlarını güçlü tutmaları için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bildiğiniz gibi,
sporcularımızı ve ailelerini motivasyon olarak düşüren, pek çok gencin sporu bırakmasına yol açan
“Eğitim mi, spor mu?” ikilemini geçtiğimiz yıl ortadan kaldırdık.
Millî Sporcu Bursu uygulamasıyla uluslararası başarılara sahip sporcularımıza vakıf
üniversitelerinde ve özel öğretim kurumlarında hiçbir ücret ödemeden, tamamen burslu bir şekilde
eğitim alma imkânı getirdik. Sporcularımız kendilerini şampiyonalara hazırlayıp ülkemizi en iyi
şekilde temsil etme gayretini sürdürürken aldıkları eğitimle ikinci bir kariyer yapabilme şansına da
sahip oldular.
Bu tarihî seferberliğe adını yazdıran, Türk sporunun yarınları için elini taşın altına koyan tüm
üniversitelerimize gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah, bu süreci -yine, ortaöğretim kurumlarıyla
başlattığımız gibi- daha da yukarılara taşıyacağız.
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Sayın Başkan, değerli üyeler; Türkiye’nin sosyal bir hukuk devleti olarak gençlerimize verdiği
en güçlü güven duygusu burs, kredi ve yurt imkânlarıyla kendini hissettiriyor; bununla hepimiz iftihar
etmeliyiz.
Bildiğiniz gibi, Anayasa’mızın 42’nci maddesinde “Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun
bırakılamaz. Devlet, maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri
amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar.” ifadesi yer almaktadır. Kültürü, değerleri,
ideolojik aidiyetleri, sosyoekonomik düzeyi ne olursa olsun, zorunlu eğitimden sonra herkes arzu ettiği
seviyede bu haktan faydalanmalıdır.
Son on dokuz yılda, yeni üniversite ve ortaöğretim yatırımları ve eğitimin finansal boyutuna
yönelik olarak yapılan gayretler sayesinde her alanda olduğu gibi, eğitime erişimi de olağanüstü
seviyelere yükselttik. Dünyaya baktığımızda, pek çok ülkede devlet üniversite ücretleri büyük bir sorun
hâline geldi. Amerika Birleşik Devletleri’nde öğrenim ücreti kredisi borcu toplamda 1,73 trilyon dolar
seviyesinde; nüfuslarının yüzde 13’ü yani 43 milyon öğrencinin her biri ortalama 39 bin dolar borçlu.
Avrupa’da yine aynı örnekler var; lisans eğitim ücretlerinin İngiltere’de son on yılda 3 katına çıktığını
biliyoruz ve harç konusunun AK PARTİ öncesi önemli bir gündem olduğunu hepimiz hatırlarız. Harcını
ödeyemeyen, kazandığı üniversiteye kayıt yaptıramayan ve derslere giremeyip eğitim hayatı yarıda
kalan öğrenciler vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin gençlerinin böylesine karanlık bir süreç
yaşamasına izin verilemeyeceği zihniyeti ve bu anlamda geliştirdiği politikayla 2012 yılında öğrenci
harcı konusunu bu ülkenin öğrencilerinin, gençliğimizin gündeminden çıkardık. Dünyanın en gelişmiş
ülkelerinde, devlet üniversitelerinde okumak isteyen gençler yüklü meblağlar ödemek zorundayken
Türkiye’de devlet üniversitelerinde eğitimin bedava olduğunu göğsümüzü gere gere ifade ediyoruz.
İşte bu üniversite eğitimi süreci için dünya çapında gerçekleştirilmiş büyük bir devrimi ifade ediyor.
Tabii ki bununla kalmadık, dünya üzerinde devlet eliyle verilen en kapsamlı ve en geniş öğrenci
bursu sistemini yine biz sağladık. Avrupa’da ve Amerika’da bu sistem büyük ölçüde üniversitelerin,
sivil toplumun ve özel sektörün marifetiyle gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın
dağıttığı öğrenci bursları diğer ülkelerdeki bu kurumların verdiklerinin bile çok çok üzerinde. 2021
yılında 451.608 öğrenciye burs sağladık. Ailelerin gelir ve sosyal durumları, öğrencinin başarı durumu
esas alınarak 12 kamu kurumundan alınan bilgilerle yürütülen bu çalışmada son on dokuz yılda hem
faydalanan öğrenci sayısında hem de yapılan ödeme rakamlarında önemli bir atılım gerçekleştirdik.
2002’den bu yana faydalanan öğrenci sayısı tam 9 kat, yapılan ödeme tutarı da 14 kat arttı. 2002’de 45
lira olan burs rakamı bugün lisansta 650, yüksek lisansa 1.300 ve doktorada 1.950 lira seviyesinde. Burs
almak için başvuran fakat burs alma kriterine sahip olmayan öğrencilerimiz için de öğrenim kredisi
seçeneğini sunduk ve öğrencilerin bu anlamda, sigorta girişleri yapılana kadar bu kredileri erteleme
haklarının olduğunun da altını çizmek istiyorum. 2021 yılında öğrenim kredisi almak isteyen 1.005.408
gencimize kredi sağladık.
Türkiye’nin üniversite çağındaki tüm gençleri, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ikinci evleri olan
bu yurtlarında, yurtlarımızda emniyet ve güven içerisinde kalacaklarını bilirler. Bakanlık olarak, en
çok hassasiyet gösterdiğimiz hizmet alanlarımızdan biri yurtlarımızdır, yurtlarımızın kalitesidir. Dünya
üzerinde yatak, elektrik, su, ısınma, internet, temizlik, sabah akşam yemek, güvenlik, spor ve faaliyet
imkânlarını tek kalemde öğrenciye sağlayan ikinci bir devlet yurdu altyapısı yok. Yurt kapasitelerini
diğer ülkelerle kıyasladığımızda, bizdeki altyapının ne kadar sağlam olduğunu daha net görüyoruz ve
kamu-özel üniversite yurtlarını toplam olarak esas aldığımızda, örneğin, İspanya’da 91 bin, Hollanda’da
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113 bin, Almanya’da 290 bin, Fransa’da 365 bin, İngiltere’de 550 bin iken, ülkemizde, an itibarıyla,
742.780 yurt yatak kapasitemiz söz konusu. 81 il, 249 ilçede toplam 779 öğrenci yurdumuz var, 5
yurdumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hizmet veriyor.
Elbette on dokuz yılda, bu alanda özveriyle, gayretle, fedakârlıkla ve kararlılıkla yürütülen bir
çalışma var, Sayın Cumhurbaşkanımızın gençliğe yönelik koymuş olduğu vizyon ve hedefler var.
Öğrenci yurtlarımızdaki istikrar, Türkiye’nin her alanda ortaya koyduğu istikrarın iz düşümüdür.
2002’de sadece 190 yurt vardı, bu yurtların büyük bir kısmı ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Biz,
779 rakamına ulaşırken mevcut 190 yurdun neredeyse tamamını da baştan inşa ettik ve bu yurtları
da her odaya banyo ekleyerek, odalara çalışma masaları, dolaplar sağlayarak, konferans salonlarıyla,
kütüphaneleriyle, sosyal alanlarıyla, spor salonlarıyla zenginleştirerek inşa ettik; birer yaşam merkezine
dönüştürdük ve memnuniyet oranı noktasında da yüzde 90’ların üzerinde bir memnuniyet anlayışıyla
gençlerimize hizmet ediyoruz. Ailelerin öğrenci yurtlarımıza olan güveni, onların gözünün arkada
kalmaması, bizim en büyük memnuniyetlerimizden biri.
Yurt içerisinde, özellikle, gençlerimize -sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere günlük 19
lira, aylık 570 lira olmak üzere toplam öğrenci sayısının yurtta kalan her birine barınmanın yanında,
beslenme yardımı veriyoruz. 2002 yılında aylık 11 lira olan beslenme yardımı on dokuz yılda 50 kattan
fazla arttı. Her yıl eylül ayında yurt başvurularımızı alıyoruz. Bir puantaj sistemi içerisinde, yine 12
kamu kurumundan veriler alınarak işlenen bir sıralama söz konusu ve gençler, bu süreçte peyderpey
odalarına yerleştiriliyorlar. İlk yerleşimde odalarda boş yer yoksa başvuran öğrenciler yedeğe kalıyor
ve haftanın iki günü devam eden yerleştirmelerle onlar da yerleştirilmeye devam ediliyor. Her yıl,
başvuran öğrencilerin yüzde 90-95 civarının yurtlara yerleşiminin sağlandığını özellikle ifade etmek
istiyorum.
Bu sene, pandemi nedeniyle, ilk yerleştirmelerde daha önce karşı karşıya kalmadığımız bir
yoğunluk yaşadık. Her yıl ortalama 360 bin civarında olan başvuru sayısı, bu yıl, 624 bin seviyesinde
gerçekleşti. Çünkü geçtiğimiz yıl üniversiteler eğitimleri on-line, yaptılar ve yurtlarda konaklayan
gençlerimiz bu süreci ailelerinin yanında geçirmeye karar verdiler. Her yıl, büyük çoğunlukla 1’inci
sınıf öğrencilerinden talep alırken bu sene tüm sınıflardan bir yurt talebi meydana geldi. Bu yoğunluğu
Bakanlığımızdaki çalışma arkadaşlarımızın özverisi, sistemin sağlamlığı, altyapının gücü sayesinde
hamdolsun ki başarıyla yönettik, an itibarıyla, yüzde 85 seviyesinde bir yerleştirme oranımız var ve
yerleştirmelere hızlı bir şekilde devam ediyoruz.
Burs sistemimizden öncelikli olarak faydalanan gruplar öğrenci yurtlarımızdan da öncelikli ve
ücretsiz olarak faydalanıyorlar. Hangi hizmeti hayata geçirirsek geçirelim sosyal devlet anlayışımızdan
asla taviz vermeyeceğiz.
Öğrenci yurtlarımız, gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşıladığı gibi özel durumlarda, deprem,
sel, yangın gibi afet dönemlerinde bütün vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Covid salgını süresince 150
bine yakın vatandaşımızı yurtlarımızda misafir ettik. İzmir, Elâzığ depremlerinde, Antalya, Muğla,
Aydın yangınlarında, Batı Karadeniz sel felaketlerinde yine vatandaşlarımızı yurtlarımızda ağırladık.
Yurtlarımız, tüm görevli ekipler, kurum personelleri ve gönüllülere de ev sahipliği yaptı. Böylesine
kapsayıcı, böylesine geniş yelpazede bir hizmet sunan, tüm ihtiyaçlara tek başına cevap veren öğrenci
yurtlarımız Türkiye’nin gurur tablosudur. Bu tabloyu büyütme, güçlendirme çalışmalarımıza da hız
kesmeden devam ediyoruz, devam edeceğiz. Yüz binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan yurtlarımız
bilgi ve birikimini artık özel barınma hizmeti veren kurumlarda kalan öğrencilerimiz için de kullanacak.
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Sayın Başkan, değerli üyeler; Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerimizden biri,
gençlerimizin bedenî, ruhi ve fikrî gelişimine destek olmaktır. Öncelikle gençlikle ilgili tüm politika
ve yaklaşımlarımızı genç odaklı, gençleri merkeze alarak, gençlerle birlikte, onların beklentilerine
uygun bir biçimde geliştirdiğimizi ifade etmeliyim. Gençlik yaklaşımımız onları katılımcı bir
yöntemle güçlendirme amacı taşıyor. Bu nedenle, gençlerin sürekli değişen ihtiyaçlarını temel alarak
hizmetleri güncelleyebilmek, gençlerin hizmetlere erişimini artırabilmek, her kesimden gencin kamu
çalışmalarından haberdar olup hizmetlerden faydalanmasını kolaylaştırmak çalışma anlayışımızın
temellerini temsil ediyor. Sürekli yaptığımız araştırmalarla, proje ve faaliyetlerin akabinde
gerçekleştirdiğimiz etki analizleriyle gençlere yaklaşım tarzımızı sürekli geliştiriyoruz, güncelliyoruz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, normal süreniz dolmuştur. On beş dakika ek süre
veriyorum.
Buyurunuz lütfen.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Teşekkür ediyorum.
Vizyonumuz, fırsat eşitliğini sağlamak, ihtiyaç temelli, yenilikçi olmak ve gençleri dinleyerek
onların mihmandarlığında faaliyetler hayata geçirmektir. Gençler için gençlerle birlikte çalışıyoruz;
gençler için gençlerle birlikte üretiyoruz. 2021 yılını gençlik çalışmalarımız bağlamında da son
derece aktif ve verimli bir şekilde geçirdik. Gençlik Merkezlerimiz her daim olduğu gibi yine yedi
gün yirmi dört saat hizmet prensibiyle çalıştılar. 2002 yılında 9 olan gençlik merkezi sayısı kasım
ayı itibarıyla 388’e çıktı. 2002 yılında gençlik merkezlerimizde 5 bin üye varken şu an üye sayımız
3 milyonlara yaklaştı ve üyelerin yüzde 52’si kadın, yüzde 48’i erkeklerden oluşuyor. Yine, pandemi
sürecinde gençlik merkezlerimiz faaliyetlerini aksatmadı; hem fiziksel alanda hem de dijital alanda
344 bin faaliyet gerçekleştirdik. Genç ofislerle okullarda, yurtlarda, mahallelerde, üniversitelerde
daha çok gencimize ulaşmak için yeni imkânlar oluşturduk. Her ilçeye en az bir gençlik merkezi, her
okula bir genç ofis inşa etme kararlılığımız var. Bu yatırımların, gençler tarafından kamu hizmetlerinin
erişilebilirliğinin artırılması konusunda son derece stratejik hamleler olduğuna inanıyoruz.
Peki, gençlik merkezlerimizde bu yıl neler yaptık? “İnovasyon” başlığı altında millî teknoloji
hamlemize omuz veren çalışmalarımız oldu. Teknoloji, algoritma, “web”, mobil uygulama, robotik
kodlama, yazılım gibi yenilikçi düşünme ve proje odaklı eğitimler verdik. Deneyap teknoloji
atölyeleriyle pek çok gencimizin fikirlerinin hayata geçirilmesine destek olduk. 27 ilde 36 atölye daha
açarak deneyap atölye sayımızı 55 ilde 66’a yükselttik, 10 bin gencimiz bu atölyelerde aktif çalışmalar
gerçekleştiriyorlar. Önümüzdeki yıl, 100 deneyap atölyesiyle 81 ilin tamamında hizmet vereceğiz.
Burada yetişen gençler, önemli ulusal ve uluslararası yarışmalarda ciddi başarılar elde ederek bizleri
gururlandırdılar. Gençlik merkezlerimiz adına, TEKNOFEST 2021 finallerinde mücadele eden 3
takımımız 1’inci, 1 takımımız 2’nci, 1 takımımız ise 3’üncü oldu.
Genç Ideathon ve Hackathon yarışmaları, yenilikçi yaklaşımımızın yeni örneklerinden.
Gençlerimizin istihdamı konusunda yaptığımız çalışmalar ve bu anlamda, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı’yla birlikte, gençler için istihdam, girişimcilik ve sosyal istikrar projesi faaliyetleri yeni
çalışmalarımız. Açtığımız dil eğitimi atölyeleri 60 binden fazla faaliyete ev sahipliği yaptı. Herhangi bir
kısıtlama olmadan, gençlerden gelen taleplere göre her dilde kurslar açarak gençlerimizin bu fırsattan
tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanmasını sağlıyoruz. Gençlik kulüplerimizde ise sunum çalışmaları,
kitap okuma halkaları, dijital okuryazarlık, bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam ve gönüllülük gibi
pek çok faaliyeti hayata geçirdik, hayata geçiriyoruz. Türkiye Münazara Ligi gençler arası bilgi,
müzik, tiyatro, ses, fotoğraf, şiir ve öykü yarışmalarımız, her sene olduğu gibi, yine yoğun katılımla
gerçekleşti. Çevre timlerimiz 81 ilde faaliyet gerçekleştiriyorlar. ECO 2.1 Yeşil Beceri Programı önemli
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faaliyetlerimizden. Güzel sanatlar atölyelerimiz gençlerimizin sanatla olan bağının artmasına vesile oldu.
Enstrüman, tiyatro, drama gibi eğitimler vererek gençlerimizin bu alanlarda kendilerini geliştirmelerine
destek olduk. Genç odaklı ekolojik dönüşümü ve çevreciliği hedefleyerek gençlerimizin bu konudaki
farkındalığını artıracak projelere devam ediyoruz. Genç dönüşüm projeleriyle atık yönetimine ilişkin
bilgilendirici ve farkındalık sağlayıcı adımlar attık. Gençlik merkezleri, gençlerimiz için her alanda
bir okul, bir sosyal kulüp, bir sanat merkezi, bir fikir ve düşünce merkezi, bir teknoloji laboratuvarı
işlevi görmeye devam ediyor. Ve, elbette gönüllülük... Gönüllülüğü son derece önemli ve stratejik
görüyor, “gönüllülük” kavramının gelişmesi için kıymetli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Acil durum ve
afet timimiz, sağlık timimiz, hayvanlara yönelik sorumluluk bilincine hizmet eden sevgi ve merhamet
timimiz, sıfır atık ve çevre timimiz 81 vilayetimizin tamamında önemli işlere imza atıyorlar.
Türkiye Belediyeler Birliğiyle önemli bir protokol imzaladık. Belediyelerimizle ortak olarak
gönüllülük bilincini artırıcı, özendirici faaliyetleri ve projeleri hayata geçiriyoruz. Yerel yönetimlerimiz
ile Bakanlığımızın gücünden, kamu faydası ve kent kültürünü güçlendirmek için katkı alacağız.
Gönüllü gençler ile gönüllü arayan kurum ve kuruluşlarımızı bir araya getiren Genç Gönüllüler
platformunda, gerek ilanlarla gerekse gençlerin yeni katkılarıyla önemli işlere imza atıyoruz. Spor
gönüllülüğünü güçlendirmek için de çalışmalara başladık. 65 spor federasyonumuzla birlikte bu alanda
eğitimler ve projeler gerçekleştiriyoruz. YÖK’le imzaladığımız protokol, Gönüllülük Çalışmaları
dersinin 96 üniversitede seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmasını sağladı, bu sayıyı arttırmak için
çalışmalarımız sürüyor.
Gençlik kamplarımız, pandemiye rağmen, önemli işlere imza attı, ülkemizdeki kardeşlik ikliminin
adresi oldu. 2005 yılında sadece 5 adet olan kamp sayımız bu yıl 43’e yükseldi. 75 bin gencimiz
kamplarımızdan faydalandı. Tematik kamp uygulamalarımız başladı; siber güvenlik kampı, matematik
kampı, teknoloji kampı, bilim kampı, tarih ve kültür kampı, edebiyat kampı, sağlık çalışanları kampı,
anne-kız, baba-oğul gibi temalı kamp dönemleri organize ediyoruz, gençlerimizin ilgi duydukları özel
alanlara ilişkin verimli ve faydalı gelişmeleri sağlıyoruz.
2021 yılında Liselere Giriş Sınavı’nda yüzde 1’lik dilime giren başarılı öğrencilere akademik
girişimcilik alanında destek vermeyi sağlayan önemli bir projeyi “Limitless Makers” Programı’yla
başlattık. Sistem mühendisliği, yenilenebilir enerji, uzay teknolojileri, yapay zekâ, nanoteknoloji,
nörobilim ve genetik gibi alanlarda güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençler, program süresince, hem
yenilikçi teknolojilerle alakalı eğitim ve araştırma süreçlerine dâhil oldular, ardından da bu bilgi ve
deneyimlerini gerçekleştirme fırsatına kavuştular.
Sporcularımızın bütüncül iyi olma hâllerine destek olma noktasında faal sporcularımızı gerek
ziyaret ederek gerek onlarla çeşitli vesilelerle bir araya gelerek iletişimimizi güçlendiriyoruz. Sosyal
çevresiyle bir bütün olarak değerlendirip sporcularımıza sosyal destek mekanizmalarımızı artırıyoruz.
Geçtiğimiz yıl bahsettiğimiz ithal spor malzemelerinin yerlileştirilmesi projesine de hamdolsun,
bu sene yeni ürünlerle devam ettik. Modern pentatlon silahı ve hedef sistemlerinin prototip üretimleri
tamamlandı, diğer branşlardaki spor malzemeleri için de AR-GE çalışmaları devam ediyor. Bu
anlamda, TÜBİTAK’la önemli bir teknogirişim protokolü imzaladık ve bu çerçevede, iş birliği
çerçevesinde, spor girişimciliğinin ve teknolojisinin arttırılması amaçlarıyla “BİGG SPOR Ödülleri”
programını organize edeceğiz. Spor teknoloji ürünlerini ödüllendireceğimiz bu yarışma; yapay zekâdan
sensör teknolojilerine, takip sistemlerinden sporcu sağlığına, giyilebilir teknolojilerden sporcu analiz
sistemlerine kadar onlarca alt başlığa sahip.
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Türkiye’de ilk defa spor araştırmaları alanında kapsamlı bir çağrı programı gerçekleştirdik Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığıyla. 10 Eylülde başlayan programın proje başvurusu, değerlendirme ve izleme
süreçleri başladı. Ümit ediyorum ki gelecek yıl, bütçe sunumumuzda spor teknolojisinde hayata
geçirilen çığır açıcı işleri konuşacağız.
Proaktif politikalarımızın her biri bilimsellik temeli üzerinde yükseliyor. Gençlik ve spor alanında
dünyanın en kapsamlı hakemli dergilerinden biri olan Gençlik Araştırmaları Dergisi’yle disiplinler
arası kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayınlıyoruz.
81 ilden 5.100 projeyle “Fikir sizden destek bizden.” diyerek gençlerimize destek sağladık. TRT
Spor Yıldız kanalıyla amatör branşların her anlamda erişilebilir olması noktasında önemli bir iş birliğine
TRT’yle birlikte imza attık.
Yine bu yıl, hayat becerileri programıyla planlama, modelleme ve projelerini tamamladığımız bu
programla yüksek öğrenim öğrencilerinin kariyerlerine yön verecek bir dizi eğitime ücretsiz bir şekilde
ulaşabilmesini sağlayacağız, 100’e yakın eğitmenle 500 bin gence ulaşacağız.
Yine Çalışan ve Üreten Gençler Programı’yla birlikte genç istihdamı destekleme noktasında,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla önemli bir program başlattık. 2022 yılında meyvelerini alacağımız 95
projeyle; 32 il, 91 ilçede, 170 adet fabrikada 60 bin gencimizi istihdama dâhil edeceğiz.
Farklı sosyokülterel arka plana sahip gençlerin spor yoluyla bir araya getirilerek toplumda farklı
kültürler arasında bir saygı ve güven ortamının oluşturulumasına katkı sağlanmasını amaçlayan Biz
Bir Takımız Projesi’ni uygulamaya başladık. Bu projeyle gençlerimizin kendini ve karşısındakini
tanıyarak güçlendirilmesini, birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesini hedefliyoruz. Değerli Zamanlar
Eğitim Programı’yla Anadolu’nun çeşitli il ve ilçelerinde binlerce gencimize aynı anda bir spor ve
sanat dalında eğitim alma imkânı sunduk, bu projemiz de hızlı bir şekilde devam ediyor. Gençlik
çalışmalarımız, en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine tüm gençlerimizin huzuru,
mutluluğu ve heyecanına hizmet etmeyi sürdürecek.
Bağımlılıkla Mücadele Programı’nda yer alan Bağımlılığın Önlenmesi Alt Programı için de
Bakanlığımız önemli bir çalışmayı yürütüyor. Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki: Bakanlığımızın
ödeneğinin tamamı esasında bir bağımlılıkla mücadele unsurudur çünkü spor yapan, sosyal, kültürel
yönden aktif olan, kişisel gelişime ve toplumsal fayda meydana getirmeye önem veren hiçbir genç
bağımlılıkların kıskacı içerisinde yer almaz. Bağımlılıklarla en etkin mücadele gençlere değer
üretebilecekleri alanlar açmaktan geçmektedir. Geçen hafta, bütçede yer alan faaliyetlerimize ilişkin
gençlerin önceliğini belirlemek üzere bir anket çalışması başlattık. Onların yönlendirme ve katkılarıyla
2022 gençlik programımızı hayata geçireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm varlığımızla
katılımcılığı esas alan çalışmalar gerçekleştiriyoruz, gerçekleştireceğiz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vizyonumuz genç dostu Bakanlık, genç dostu tesisler olduğu
kadar, aynı zamanda, genç dostu personeldir. Bakanlık ailemizin güçlendirilmesi, desteklenmesi ve
bu anlamda büyütülmesi noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve bu yıl, çeşitli personelle
Bakanlık ailemizi antrenöründen diyetisyenine, masöründen psikoloğuna, uzmanından güvenlik ve
temizlik görevlisine kadar önemli bir ölçüde büyüttük, büyütmeye devam edeceğiz.
Sayın Başkan, değerli üyeler; Bakanlığımızın yabancı ülkelerle gençlik ve spor alanında ikili iş
birliği faaliyetlerini geliştirmek üzere öncelikle ülkemizin yakın coğrafyasında yer alan Balkan ülkeleri,
Kafkasya ve Orta Asya’daki Türk cumhuriyetleriyle iş fırsatlarını, iş birliği fırsatlarını değerlendirme
imkânımız oldu. Pandemi sürecinin olumsuz koşullarına rağmen, ikili mutabakatlarımız ve diplomatik
temaslarımız hızlı bir şekilde devam etti. Ülkemizin gençlik ve spor alanındaki potansiyelinin küresel
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ölçekte sergilenebileceği zeminler oluşturmak için çabalıyoruz. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler,
Avrupa Konseyi, Türk Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası
kuruluşların toplantılarına mümkün olan en yüksek temsille katılıyoruz. Spor politikalarımızın,
mevzuatımızın ve uygulamalarımızın uluslararası kabul görmüş standartlarda yürütülmesini çok
önemsiyoruz. 2022 yılında, Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 6’ncı Toplantısına da
Türkiye olarak ev sahipliği yapacağız.
Güzel ülkemizin her bir tarafı ayrı bir değere, ayrı bir potansiyele sahip. Doğusundan batısına,
kuzeyinden güneyine tüm vilayetlerimizin kendine has, iklimsel, coğrafi ve kültürel özellikleri, son
derece eşsiz ve demografik bir altyapısı var.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, süreniz doldu ama bir on dakika daha ek süre
veriyorum, herhâlde toparlarsınız.
Buyurun.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Teşekkür ediyorum
Sayın Başkanım, sağ olun.
İşte, bu bağlamda, spor turizmi bizler için çok önemli bir çalışma. Turizme yönelik katma değeri
sporla artırma ve şehir ekonomilerini sporla güçlendirme hedefimiz var. Hamdolsun, bu doğrultuda her
geçen yıl seviyemiz yükseliyor. Bu yıl, 164 uluslararası spor organizasyonunu ülkemizde gerçekleştirdik.
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi bu alanda son derece stratejik olarak görüyoruz.
Bu bölgelerde terörün istikrarsızlaştırdığı vilayetlerimiz şimdi âdeta ışık saçıyor. Cudi’de, Gabar’da,
Kato’da, Ağrı’da örgütün yuvası olmuş dağlarımızın, ovalarımızın tamamında gerçek anlamda
çiçekler açıyor. Büyük acıların yaşandığı topraklar şimdi spor iklimiyle, beraberlik ve kardeşlik
iklimiyle yarınlara emin adımlarla yürüyor. Federasyonlarımızla, kulüplerimizle, sporcularımızla
birlikte el ele, omuz omuza bu bölgelerimizi ihya ediyoruz. Şırnak’ta Cudi Cup Tenis Turnuvası’nı,
Diyarbakır’da Atletizm Kulüpler Kros Ligi’ni, Van’da Futsal Ligi Türkiye Şampiyonası’nı organize
ettik. Bitlis’te, Muş’ta, Bingöl’de, Kars’ta, Hakkâri’de kış turizmini geliştirmek için kayak pistleri,
tesisler inşa ettik. Tüm halkımızın faydalanacağı, en modern telesiyejler, teleferikler, kış sporları
için gerekli tüm teknoloji imkânlarını hizmete aldık. Su sporlarında, ekstrem sporlarda bölgemizi
dünyanın en iyi destinasyonlarından biri yapacağız. Zap Suyu’nda rafting, Hani’de yamaç paraşütü
turnuvaları, Van Gölü’nde su sporları etkinlikleri düzenledik. Bismil’de gençlerimizin güneşini artık
karabulutlar engellemiyor, gökyüzünde rengârenk uçurtmalar uçuyor. Önümüzdeki yıl Konya’da 5’inci
İslami Dayanışma Oyunları’na, Bursa’da Dünya Göçebe Oyunları’na ev sahipliği yapacağız. Pandemi
nedeniyle önümüzdeki yıla ertelenen bu organizasyonlar dünyanın en çok takip edilen ve yüzlerce
ülkesinde canlı olarak yayınlanan organizasyonlar. Hem ülkemize gelecek sporseverlere önemli anılar
armağan edeceğiz hem de cennet vatanımızı tüm dünyaya tanıtarak kültürel, turistik özelliklerimizi
ön plana çıkaracak çalışmalar yapacağız. Konya’da ve İznik’te yürüttüğümüz çalışmalar tüm hızıyla
devam ediyor. Tüm sporcularımız bizim spor elçilerimiz. Ülkemizi spor turizmi konusunda büyütmenin
mücadelesini verirken en önemli paydaşlarımız sporcularımız ve bütünleşik spor vizyonumuzla
hedeflediğimiz seviyelere ulaşma yönündeki gayretlerimiz.
On Birinci Kalkınma Planı’nda spor turizmi stratejik bir sektör olarak yer alıyor. “Sport in Turkey”
olarak adlandırdığımız çatı markamızda Türkiye’nin bir spor turizmi destinasyonu olarak cazibesini
yükseltmeyi, spor markası olarak yurt dışındaki imajını güçlendirmeyi ve yönetmeyi, ülkemizde
düzenlenen uluslararası spor organizasyonlarının sayısını ve niteliğini artırmayı başlıca hedef olarak
belirledik ve buna yönelik olarak da pek çok mecrada iletişim çalışmalarımız devam ediyor.
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Sayın Başkan, değerli üyeler; Türkiye’nin hiçbir şehri, hiçbir ilçesi ve beldesi yoktur ki orada
bir hizmetimiz olmasın. Ülkemizin kaynaklarını ve imkânlarını Türkiye’nin gücü için kullanıyoruz.
Gençlik ve spor alanında kendini süper güç olarak addeden ülkelerle yarışıyoruz. Avrupa’nın en genç
nüfusu bizde. Dünyanın en geniş, en potansiyeli yüksek, ufku en açık ülkesiyiz. Her şeyden önemlisi
düşünen, üreten, merak eden, vicdanlı, çalışkan bir gençliğimiz var. Gençlerimiz hepimizin en büyük
umudu, onlar en önemli varlığımız. Bizim gençlerimizi güçlendirmekten başka bir gayemiz yok,
onların başarıları tüm milletimizi gururlandırıyor, heyecanlandırıyor. Gençlik ve spor konularında tüm
paydaşlarla, üniversitelerle, diğer bakanlıklarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve özel sektörle aramızda
tam bir iş birliği ve koordinasyon var. Gençlere yönelik her çalışmada dinamizmi yakalamak işin
tabiatı gereğidir. Bu çerçevede en dinamik şekliyle hayata geçirdiğimiz çalışmalarda Cumhurbaşkanlığı
hükûmet sisteminin sağladığı avantajlardan en iyi şekilde faydalanıyoruz. Kurumsal yapımızı her
geçen gün güçlendiriyor, bilimsel araştırmalarla çalışmalarımızın ana akslarını meydana getiriyor,
veri temelli yaklaşımımızla uygulamalarımızın etkilerini her an, her saniye ölçüyoruz. Projelerde ve
politikalarda önce gençleri dinliyoruz. Onların ihtiyaçları, beklenti ve taleplerini yedi gün yirmi dört
saat değerlendiriyoruz.
2022 yılı dijitalleşme hamlemizin sürdüğü, projeler ve desteklerin çoğaldığı, sportif başarıların
arttığı, önceki sene temelleri atılıp yapımına başlanan eserlerimizin tamamlandığı, açılışlarını
gerçekleştirip gençlerle ve sporcularımızla buluşturacağımız bereketli bir yıl olacak, inşallah.
Değerli milletvekilleri, konuşmanın sonunda şahsım ve tüm çalışma arkadaşlarım adına
görüşmelere yapacağınız katkı ve destekleriniz için şimdiden her birinize teşekkür ediyorum.
Bakanlığımız için öngörülen 2022 yılı bütçe ödeneğinin; 381 milyon 958 bin lirası personel ve SGK
giderleri, 228 milyon 583 bin lirası mal ve hizmet alımları, 15 milyar 366 milyon lirası cari transferler,
2 milyar 254 milyon lirası sermaye giderleri, 203 milyon 714 bin lirası sermaye transferleri, 9 milyar
348 milyon lirası ise borç vermek olmak üzere 27 milyar 782 milyon 948 bin liradır. Bu ödeneğin;
yüzde 1,37’si personel ve SGK giderleri, 0,82’si mal ve hizmet alımları, 55,31’i cari transferler, 8,11’i
sermaye giderleri, 0,73’ü ise sermaye transferleri ve 33,65’i borç verme olarak teşkil edilmiştir.
2022 yılı bütçemizin, milletimizin bize emaneti olduğu bilinciyle çalışacağımızı ve bütçemizi
en verimli şekilde kullanacağımızı ifade etmek istiyorum. Bütçemizin, ülkemiz ve milletimiz için
şimdiden hayırlı olmasını diliyor, Komisyonun çok değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, sunum tamamlanmıştır.
Şimdi, müzakerelere başlıyoruz. Önce her gruptan birer milletvekilimize, daha sonra da istemlerine
göre sırasıyla Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerimiz öncelikli olmak üzere milletvekillerimize söz
vereceğim. Kuralları tekrar hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum ama yeni gelen arkadaşlarımız
olabilir. Gruplar adına konuşacak arkadaşlarımız yirmi dakika süre kullanacaklar, Plan ve Bütçe
Komisyonu üyesi olan arkadaşlarımızın süresi on dakikadır, Komisyonumuzda misafir ettiğimiz değerli
milletvekillerimizin konuşma süresi ise beşer dakikadır. Grupların üye sayısının 2 katı kadar değerli
milletvekilimiz burada söz alabilecektir, onu da ifade etmiş olayım.
Şimdi, gruplar adına konuşmalara geçiyoruz. Önce isimleri bir okuyayım isterseniz; CHP Grubu
adına Sayın Onursal Adıgüzel konuşacak, HDP Grubu adına Sayın Dersim Dağ konuşacak, İYİ Parti
Grubu adına Sayın Erhan Usta konuşacak, MHP Grubu adına Sayın Mustafa Kalaycı konuşacak, AK
Parti Grubu adına Sayın Ahmet Kılıç konuşacak.
İlk sözü Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Onursal Adıgüzel’e veriyorum.
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Sayın Adıgüzel, süreniz yirmi dakikadır.
Buyurun lütfen.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın
değerli bürokratları, bağlı kuruluşların değerli yöneticileri, çok kıymetli milletvekilleri, basınımızın
değerli mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2022 bütçesini konuşacağız birazdan ve bence daha önemlisi
hepimizin her fırsatta övündüğü gençlerimizin Türkiye’deki durumunu, sorunlarını konuşacağız.
Konuşmamda ben birkaç başlıktan bahsedeceğim Sayın Bakan; önce barınmadan, burstan, işsizlikten
sonra zamanım kaldığı noktada sağlıklı nesiller yetiştirmek için en önemli konulardan biri olan spor
faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum.
Öncelikle, sunumunuz için teşekkür ederim fakat sunumunuzu dinleyince acaba Sayın Bakanla
biz farklı ülkelerde mi yaşıyoruz diye de düşünmedim değil. Elli üç dakikalık bir sunum yaptınız
ve Türkiye’deki gençlerin sorunlarıyla hiç uyuşmayan bir tablo çizdiniz ve karşımıza koydunuz.
Nüfusumuzun dörtte 1’ini temsil eden bir koltukta oturuyorsunuz, Gençlik ve Spor Bakanlığındasınız
ve gençlik yükünü sırtınıza almış durumdasınız. İşte, bundan kaynaklı olarak bence gençlerin
sorunlarına daha yakından bakmanız gerekiyordu. Tabii, gençler de ilk seçimlerde sizin işinizi başarılı
yapıp yapmadığınızın cevabını sandıkta verecekler.
Değerli arkadaşlar, ben bugün Türkiye’de gençlerin ne hissettiğini de biraz size anlatmak istiyorum.
Neden bu ülkeden kaçmak istiyor gençler, biz bunu nasıl tersine çevirebiliriz ve Türkiye’de genç olmak
ne demek, bunu da anlatmak istiyorum.
Değerli arkadaşlar, öncelikle Bakanlığın birinci meselelerinden birinden bahsedeyim: Barınma
meselesi. Sayın Bakan da bahsetti, bir buçuk yıllık bir pandemi sürecinin sonunda yurtlar, üniversiteler
açıldı. Tabii, öngörülü olmak, gerekli planlamayı yapmak Bakanlığın işi, öğrencilerin işi değil ne
yapacaklarını planlamak ama görüyoruz ki Bakanlık bir buçuk yıllık süreçte hiçbir teknik yatırım
yapmadan hazırlıksız yakalanmış. Yine, 2018 yılı bütçesinde buradaydık, Sayın Osman Aşkın Bak
Bakandı, bize dedi ki: “800 bin hedefimiz var yurt konusunda, yatak kapasitesi konusunda.” Görüyoruz
ki Sayın Bakan bugün “742 bin 780 yatak var.” dedi, ben güncelledim, benim verilerimde 730 bin
yatak görünüyordu. 3 milyon 800 bin örgün öğretimdeki öğrenci için 742 bin yatağımız var yani her 5
öğrenciye bir yatak düşüyor. Tabii, Adalet ve Kalkınma Partisi planlama meselesinden çok uzak olduğu
için böyle rakamlarla, biraz da yurt dışındaki rakamları da manipüle ederek bizi yanıltacağını düşünüyor
ama biz Türkiye’deki rakamlardan, gerçek rakamlardan ve bölgesel rakamlardan bahsedeceğiz.
Tabii, bütün rakamları konuşunca sanki işler iyi gidiyormuş gibi görünüyor ama 2020-2021 yılı
için İstanbul’da ne kadar öğrencimiz var diye baktığımızda 802 bin 131 öğrenci var örgün öğretimde.
32 öğrenciye 1 yatak düşüyor yani gördüğümüz zaman 32 öğrenci ancak 1 yataktan yararlanabiliyor.
Peki, İstanbul’da kaç yurt var diye sorarsam hepiniz çok şaşıracaksınız, İstanbul’da 21 devlet yurdu
var. Yine, SODEV’in yapmış olduğu bir araştırmada Ankara ve İzmir’de –çünkü buralar da üniversite
öğrencilerimizin yoğunluklu olduğu bölgeler- yine yatak başına düşen öğrenci sayısı 11’le sınırlanmış.
4 Ekim 2021 günü bir CİMER başvurusu yaptım, CİMER başvurusuna şöyle bir cevap geldi, Sayın
Bakan rakamların bir kısmını söyledi: Türkiye genelinde 624 bin 237 başvuru sonucunda yurtlara
yerleştirilen öğrenci sayısı 440 bin 303 yani bu verilere göre ikinci yerleştirmede 183 bin 934 öğrencinin
ekim başı itibarıyla açıkta olduğu görünüyor. Zaten siz bu öğrencilere “Gidin, başınızın çaresine bakın.”
diyorsunuz, sonra da “Biz yüzde 90-95 başarılı olduk.” diyorsunuz. Aslında siz şunu itiraf ediyorsunuz,
diyorsunuz ki: “Biz sessiz ve sakin biçimde yurt meselesinden, barınma meselesinden çekildik hiç
sesimizi çıkarmadan.”
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Bir de şu dördüncü ve beşinci yatak meselesi çıktı Sayın Bakan, bu da yeni çıktı. Dördüncü ve
beşinci yatağı koyarak diyorsunuz ki: “Biz kapasiteyi artırdık.” Azaltılan porsiyonlar da bunun cabası
yurtların yemekhanelerinde ve son rakamı bizle özellikle paylaşmanızı istiyorum yani bu 742 bin
rakamı o atılan artı dördüncü, beşinci yataklarla mı yoksa gerçekten bir yatırımla mı sağlanmış? Benim
tahminim dördüncü ve beşinci yataklarla sağlanmış.
Tabii, üçüncü ve dördüncü yatağı atmakla da iş bitmiyor, bir de işin en önemli kısmı var: Barınma
koşulları. Siz her fırsatta diyorsunuz ki: “En modern otel zincirleriyle rekabet edecek yurtlara sahibiz.”
Ben de size Sayıştay raporunu okumak istiyorum: “Konut veya iş yeri niteliğindeki bazı binaların
öğrenci yurdu olarak kullanıma uygun olmadığı hâlde kira sözleşmelerinin feshedilmediği ve bazı
sözleşmelerin süresinin uzatıldığı görülmüştür. Deprem, yangın, imar mevzuatlarının gerektirdiği
teknik asgari koşulların sağlanmadığı yurt binalarında öğrenci barındırılması telafi edilmeyecek
zararlara yol açabilecektir.” Bu vebali nasıl alıyorsunuz Sayın Bakan? Can güvenliği olmayan yurtlarda
öğrencilerimizi yatırmanın vebalini nasıl alıyorsunuz, yarın başlarına bir sorun gelirse bunu nasıl
vicdanınıza sığdıracaksınız?
Şimdi size bazı fotoğraflar göstereceğim, Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlar bu fotoğrafları
görmekten hep hicap duyuyorlar ve sanırım Sayın Cumhurbaşkanına da hiç bu fotoğrafları
göstermemişsiniz, çünkü Sayın Cumhurbaşkanı her fırsatta diyor ki: “Odalar 2 ya da 3 kişilik.” Buyurun
size göstereyim Zonguldak KYK Erkek Yurdu değerli arkadaşlar, bakın, kaç kişilik oda? 6 kişilik olarak
görüyorum. Devam edelim, Ankara Tahsin Bağlıoğlu Yurdu, buyurun.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Eskiden kaç kişiydi?
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) - Ben 2004 yılında öğrenciydim, 4 kişilik odada kalıyordum
Sayın Vekilim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Çelebi, ikili konuşma usulümüz yok, rica ediyorum.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) - Buyurun, 6 kişilik yine. Devam edelim, Ankara Cebeci KYK
Erkek Yurdu, buyurun yine 6 kişilik odamız. Yine devam edelim, Konya Bozkır Mustafa-Suna Öz
KYK Yurdu… Yanlış anlamayın, bu fotoğrafları ben çekmedim, KYK’nin resmî sayfasından aldım ben
bu fotoğrafları, KYK’nin internet sayfasında var yani bunlar Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün
internet sayfasında olan fotoğraflar, bir itiraz olacaksa da önceden belirtmek isterim.
Yine önemli bir mesele, diyoruz ki: 21’inci yüzyılda internet; hava gibi, su gibi, temiz gıdaya
erişim gibi bir temel hak oldu. Peki, yurtlarımızda durum ne? Yurtlarımızda 16 gigabayt kotayla baş
başa bırakılmış öğrenciler var. Sayın Bakanım, size bir soru önergesi gönderdim dört hafta önce,
hâlâ cevabını bekliyorum bu konuyla ilgili. Bu toplantıdan sonra arkadaşlarınıza talimat verirseniz,
cevaplasınlar soru önergemi. 16 gigabayt kotanın yetmeyeceğini anlatmak istemiştim. Çünkü bu
salonda da onlarca milletvekilimiz internet kullanıyor, hiçbiri kotalı internet kullanmıyor; eminim, 16
gigabayt onlara da yetmiyordur. Gençler 16 gigabaytla film mi izlesinler, araştırma mı yapsınlar, online derslere mi girsinler sizin de bahsettiğiniz gibi biraz önce, yoksa müzik mi dinlesinler; ben bunu
sizin insafınıza bırakıyorum. Tabii, yurtlarda geniş bant internet erişimiyle ilgili de ciddi sorunlar var.
Bunların hızlı şekilde çözülmesi gerekiyor. Eğer siz çözemeyecekseniz, biz Cumhuriyet Halk Partisi
iktidarında geniş bant, hızlı, ücretsiz bir internet erişimiyle buluşturacağız öğrencilerimizi yurtlarda.
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Yine diğer bir mesele; her fırsatta övünüyorsunuz, diyorsunuz ki: “Ya, gözünüze dizinize dursun,
45 liralık bursu 650 liraya taşıdık.” Biraz önce sordu sayın vekilim. 2004 yılında ben de öğrenciydim, 90
lira öğrenim kredisi alıyordum; 3 çeyrek altın ediyordu, altın almıyordum ama 3 çeyrek altın ediyordu.
Şimdi, 650 lira alan öğrenciye 400-500 lira daha cebinizden verin de -artık takip edemiyorum, herhâlde
bin lirayı geçti çeyrek altın- bir çeyrek altın alsın.
Ya, simit alıyorduk, simidin fiyatı ortada.
SALİH CORA (Trabzon) – Tamam, simitten hesaplayalım.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Bunları tek tek konuşabiliriz Sayın Cora.
45 liradan 650 liraya çıkardığınız burslarla bugün Türkiye’de hayat pahalılığını görüyoruz. Ha,
şunu da söylemekten çekinmeyeyim: Tabii, bu arada, ödediğiniz öğrenim bursunun, aslında en az üçte
1’ini de yurt ücreti olarak geri alıyorsunuz, oradaki sınıflandırmaya göre en az üçte 1’ini de öğrenci yurt
ücreti olarak alıyorsunuz. Bu rakam daha da artabiliyor, üçte 2’ye doğru da artabiliyor.
Yine, ailesinden destek alamayan, ek geliri olmayan öğrenciler için, şöyle, düşünün işte, 650 lira
burs aldı, bunun yaklaşık 230 lirasını götürdü, yurda verdi, geriye kaldı 420 lirası. Bu 420 lirayla
fotokopi ücretlerine mi baksın, yemeğimi mi, ulaşımı mı, interneti mi? Zaten eğlence, sosyal yaşam, bir
kafeye gidip çay içmesi, bunları saymıyoruz bile, imkânsız görünüyor.
Sayın Bakanım, yine çok önemli bir mesele var, burada Adalet ve Kalkınma Partisi üyeleri ve
MHP üyeleri tarafından reddedildi. Biliyorsunuz, Türkiye’de kiralar çok arttı, ortalama yüzde 40
oranında arttı kiralar bugün Türkiye’de ama büyükşehirlere gittiğinizde bu rakam yüzde 50’yi ve
yüzde 60’ı buluyor. Tabii, öğrenciler Kredi ve Yurtlar kurumunda yer bulamıyorlar; kiraya çıkacaklar,
kiralar artmış. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak aslında Vergi Usulü Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bütçe Komisyonunda görüşüldüğü sırada bir önerge verdik, yurt
çıkmayan öğrencilere net asgari ücretin yarısı kadar aylık kira yardımı yapılmasını önerdik fakat Adalet
ve Kalkınma Partili ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri tarafından reddedildi.
Gelgelelim beslenme meselesine. Sayın Bakanım, katılımcılığı önceliyorsunuz, bu hoşuma gitti.
Bütçeyle ilgili açmış olduğunuz anketi de gördüm, teşekkür ediyorum buradaki katılımcılık anlayışınıza
bu noktada ama bir yandan da öğrencilerin sesini hiç dinlemiyorsunuz. Eminim bu salondaki bütün
milletvekillerine öğrenciler yazı yazıyor, diyor ki: “Biz bir buçuk yıl önce, pandemiden önce yediğimiz
yemek porsiyonlarının yarısı kadar yemek porsiyonlarıyla karşı karşıya kalıyoruz.” Siz günlük 19 liralık
ödeme yapsanız da hayat pahalılığı sebebiyle öğrenciler şunu söylüyorlar: “19 lirayla alabildiğimiz;
2 zeytin, 1 peynir ve 1 simitten başka bir şey değil kahvaltıda.” Ki bunlar gençler, bunlar artık iyi
beslenmek zorundalar.
Yine en önemli meselelerden birine gelmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim: On dokuz yıllık
devriiktidarınızda gösteriyorsunuz ki gençler sokakta kalmış durumda; üniversiteyi kazanan gençler de
sokakta kalmış, üniversiteyi bitiren gençler de işsiz olarak sokakta kalmış, aynı bankta oturuyorlar o
parkta.
Şimdi, bir de kredi borcu meselesine gelmek gerekiyor çünkü gençler üniversiteyi bitirdiğinde
de şöyle mezun oluyorlar: Mezun olmuşlar, borçlular ve işsizler, bununla baş başa kalmış durumdalar
yani üniversiteyi bitirmekle kalmıyor, üniversiteyi bitirdikten sonra bir de özellikle öğrenim kredilerini
ödemek zorunda kalıyorlar.
Yine kredilerle ilgili rakamlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Sayın Bakanımız pembe bir tablo
çizdi, sanki her talep eden öğrenciye kredi ve burs verilmiş gibi bir tablo çizmeye çalıştı.
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Yine, 2020-2021 yılındaki rakamlara baktığımızda, kredi başvurusu yapan öğrencilerin yalnızca
yüzde 50,6’sına kredi veya burs çıktığını görüyoruz. Yine, CİMER’e nisan ayında yaptığım bir başvuru
sonucu almışım bu cevabı, 766.516 öğrenci burs, kredi almak üzere başvuruda bulunmuş, 2020-2021
öğrenim yılında 240.817 öğrenciye öğrenim kredisi, 147.794 öğrenciye de burs tahsisi yapılmış. Yani
her 2 öğrenciden 1’i sizin burslarınızdan yararlanamamış. Yine, aynı yanıtta 2021 Mart ayı itibarıyla
öğrenim kredisini alan öğrenci sayısı totalde 969 binin üzerinde, burs alan da 447 binin üzerinde; sizin
verdiğiniz rakamlara bu noktada yakın. Ama burs ve kredi isteyen 2 öğrenciden 1’ine vermediğinizi,
burs vermediğinizi de söylemelisiniz bence.
Yine, 1 milyona yakın öğrencinin bugün mezun olup iş bulamadığını hep birlikte görüyoruz. İş
bulsa bile asgari ücretin altında düşük rakamlara çalışmak zorunda kalan öğrencileri görüyoruz ve
sonunda ödeyemedikleri KYK borçlarını ödemek için aileleriyle birlikte babalarının, annelerinin
emekli maaşlarıyla çözüm üretmeye çalışıyorlar. Faizler uygulanıyor, 5’li çeteye faiz işletmeyen Adalet
ve Kalkınma Partisi iktidarı ne yazık ki gençlere faiz işletmeye devam ediyor, sonra da “Türkiye’de
gençler niye beyin göçüyle yurt dışına çıkıyor?” Bunun cevabını siz verin istiyorum. Gençlerin vatan
sevgisinden benim hiçbir şüphem yok, bence gençlere özgür, refah içinde yaşayacakları bir ortam
yaratılmıyor ve sizin Bakanlığınızın da bu noktada çok ciddi sorumlulukları var; sorumluluklarınızı
yerine getirmiyorsunuz. Gençler her gün artan eşitsizliğe, özellikle de ekonomik buhranla birlikte
eşitsizliğin en derinine maruz bırakılıyorlar ve isyan ediyorlar.
Yine, buradan, Genel Başkanımızın çağrısını tekrarlamak istiyorum Sayın Bakanım. “Gelin,
inisiyatif alın, kredi borcu olan öğrencilerin kredi borçlarının faizlerini hep birlikte silelim.” Sayın
Genel Başkanımız defalarca bunu kürsüden dile getirdi. Sadece öğrenim kredisinin faizini silmek
yetmez Sayın Bakanım, aynı zamanda yoksulluk sınırının altında maaş alan gençlerimizi de kredi
ödemelerinden muaf tutalım. Böylece gençlerimize bir çözüm getirmiş oluruz.
Değerli arkadaşlar, on dokuz yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarındaki gençlerin en büyük
sorunu bir yanda da işsizlik. TÜİK rakamlarına göre, bakın, Adalet ve Kalkınma Partisinin TÜİK’inin
rakamlarına göre her 4 gençten 1’i işsiz, geniş tanımlı işsizlik rakamlarında her 3 gençten 1’inin işsiz
olduğunu görüyoruz. Sayın Bakanım, 2 milyon 805 bin genç ne eğitimde ne istihdamda; hayatın hiçbir
alanında yoklar, evinden çıkamayacak durumdalar. Özellikle genç kadınlar bu konuda çok ciddi negatif
bir ayrımcılıkla baş başa bırakılmış durumdalar. 2020 yılındaki yükseköğrenim mezunu genç nüfustaki
işsizlik oranı yüzde 36’yı bulmuş durumda. “Gençler iş beğenmiyorlar.” diye Adalet ve Kalkınma
Partisi sözcüleri kendi yandaş iş adamlarına defalarca söyletiyor. Vallahi 100 çalışandan 31’i kayıtsız
çalışıyor, yine, uzmanlık gerektirmeyen bir işte çalışan üniversite mezunu oranı 2 katına çıkmış yani
gençler karın tokluğuna çalışıyorlar, atanamayan öğretmen alışveriş merkezinin tuvaletinde temizlik
yapıyor, yüksek lisans mezunu genç garsonluk yapıyor; bu hâldeyiz. “Gençler iş beğenmiyor.” demeyin.
Ben, size bir genç fotoğrafı göstereceğim. Bunu tanıyabildiniz mi bilmiyorum: Fedai Altun.
Fedai Altun’u hatırladınız mı? Fedai Altun da hani, sizin “İş beğenmiyor.” dediğiniz gençlerden
birisi aslında. Fedai Altun 23 yaşında beden eğitimi öğretmeni, 83 puan almasına rağmen, ataması
yapılmamış, iş güvenliğinin olmadığı bir iş yerinde iki hafta önce elektrik trafosunu boyarken elektrik
akımına kapılarak hayatını kaybetti. Fedai öğretmen, Adalet ve Kalkınma Partisinin yirmi yıldır tüm
ikazlarımıza rağmen, sürdürdüğü yanlış politikaların sonucunda öğrencilerine kavuşamadan 23 yaşında
hayatını kaybetti. Kim ödeyecek bunun vebalini? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Gençler emin olun,
çalışmaktan gocunmuyorlar. Gençler sanıldığı…
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ne alakası var ya!
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Atasaydınız bu adam gidip trafo mu boyayacaktı?
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UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ne alakası var!
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Siz bu adamı atasaydınız 83 puanla gidip trafo mu
boyayacaktı?
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – 70 puanla birisi mi atanıyor?
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Mülakatta onları da yapıyorsunuz. TÜGVA’lı gençlerle onu
da yapıyorsun. TÜRGEV’li, TÜGVA’lı gençlerle… 50 puan almasına da gerek yok, hepsini atıyorsunuz.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sen elini vicdanına koy, öyle konuş.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, ikili diyaloğa girmeyelim.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Biz geldiğimizde mülakat olmayacak bu ülkede, mülakatı
kaldıracağız, mülakatı, mülakatı.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Senin vicdanın varsa…
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Dinle, dinle cevabını verirsin.
TÜGVA’lı değil diye, bu çocuğun başına gelen TÜGVA’lı olmadığı için geldi, TÜGVA’lı olmadığı
için. Bu çocuğun başına gelen TÜGVA’lı olmadığı için.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Böyle konuşma, bak, bir tane 70 puanlı olan atansın,
milletvekilliğinden istifa edeceğim.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – TÜGVA’lı ve TÜRGEV’li…
Ben sana 20 tane göndereceğim. TÜGVA üyesi olduğu için atananların listesini göndereceğim.
Ben sana TÜGVA…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, ikili diyaloğa girmeyelim lütfen.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ben istifa edeceğim, sen istifa edecek misin?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Uğur Bey, bu tarafa da söz vereceğim. Söz geldiğinde cevabını
verirsiniz. Rica ediyorum...
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Ben, Sayın Bakanı eleştiriyorum. Sıra sana gelince cevap
versin, söz sırasını sana verdiği zaman…
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bir şey söylüyorum, bak, bir şey söylüyorum sana…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Söz aldığınızda cevabını verirsiniz Uğur Bey.
Uğur Bey…
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Ben sana TÜGVA listesini, TÜGVA’yla kurduğunuz kumpas
masalarının listesini göndereceğim.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bak, düşük puanlı biri atansın, ben milletvekilliğinden istifa
edeceğim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Uğur Bey, size de söz vereceğim, o zaman cevabını verirsiniz.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Kumpas masasının, TÜGVA’yla kurduğunuz kumpasların,
masalarda mülakatları nasıl manipüle ettiğinizin listesini göndereceğim sana.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – İspatla hadi.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Göndereceğim, gel.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Gel ispatla hadi, ezbere konuşma, hadi gel ispatla.
YILDIRIM KAYA (Ankara) – Bir dur ya, dinle, dinle.
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ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Birazdan göndereceğim size.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – İspat edersen ben istifa edeceğim, sen edecek misin?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Uğur Bey, söz vereceğim. Bu taraftan da arkadaşlarımız söz
alacak, rica ediyorum.
Devam edin lütfen, devam edin.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – TÜGVA’yla bu memleketin kadrolarını nasıl peşkeş
çektiğinizi sana göstereceğim ben. TÜGVA’yla nasıl bu memleketin kadrolarını peşkeş çektiğinizin
listesini internette görmediysen ben sana yollayacağım, sen bunu görmediysen ben sana yollayacağım.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Vicdan sende olacak sende, vicdan sende olacak.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Ben sana yollayama devam edeceğim bunu.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Elini sen kendi vicdanına koy.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Değerli arkadaşlar…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, lütfen, herkese sıra gelecek, herkes fikrini
söyleyecek. Rica ediyorum...
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Başkanım, umarım bu manipülasyonu süreme eklerseniz.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Benden otuz saniye verin ona.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Başkanım…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Uyardım ben.
Buyurun, devam edin.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Türkiye’de geliriyle…
SALİH CORA (Trabzon) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı mülakatları halkevlerinde…
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Salihciğim, gelir ziyaret edersen görürsün; cam odalarda
kamera eşliğinde yapılıyor o mülakatlar, gelirsin görürsün.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Kafelere gidiyorlar…
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Kafeye gitmek lüks mü? Değil ama Adalet ve Kalkınma
Partisi takmış gencin cebindeki telefona, gittiği kafeye, oturduğu yere. İşte, görüyorsunuz bir genç
ölmüş, 23 yaşında bir genç ölmüş, söylediğiniz lafa bakın ya. Bunun sorununu çözemeyen iktidar da…
Ben de üstüme alınıyorum ama siz alınmıyorsunuz, yazıklar olsun! 23 yaşında bir genç iş güvenliği
önlemleri alınmadığı için hayatını kaybediyor, “Vay, 70 alan mı atanmış?” Yazıklar olsun ya! Buna
söyleyecek söz yok yani, içim acıyor. Bir sürü rakam var burada söylemek istediğim ama bunların
çoğunu da bunların hiçbirini de söylemeyeceğim.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bak, çoğunda yalan söylüyorsun.
Sana yazıklar olsun! Çarpıtma konuyu, konuyu çarpıtıyorsun; iş kazası ayrı, atama ayrı.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Sadece şunu söyleyeyim: Gelir…
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Yalan söylüyorsun, iş kazası ayrı, atama ayrı.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Ya, sen, söylediğin laf için tutanaklara bak. Sen sıra sana
gelince konuşursun kardeşim, sıra sana gelince konuşursun.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – İş kazası ayrı, atama ayrı; niye yalan söylüyorsun?
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ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Bu adam niye beden eğitim öğretmeni olamamış? Niye
öğrencisiyle buluşamamış?
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Böyle bir şey olamaz, sana yazıklar olsun!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Uğur Bey…
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Niye işi basitleştiriyorsun? Niye işi basitleştiriyorsun?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Uğur Bey, sıra geldiğinde fikirlerinizi söylersiniz, böyle bir
usulümüz yok.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Niye yalan söylüyorsun?
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Başkanım, durduracak mısınız?
(AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sana yazıklar olsun, sana yazıklar olsun!
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Biz mi konuşacağız, onlar mı konuşacak?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Uğur Bey, ama sıra geldiğinde söylersiniz, rica ediyorum, ikili
diyalogla bitiremeyiz bu işi.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Başkanım, o da bize hitap etmesin “Yazıklar olsun size!” diye.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Buyurun, tamamlayın lütfen.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bak, ben gidiyordum, tekrar devam ettiği için ondan geldim.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ya, Uğur Bey, ayağa kalkma ya, ayağa kalkmadan konuş.
YILDIRIM KAYA (Ankara) – Neden ayağa kalkıyorsun ya?
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Vallahi, çıkmanız çıkmamanız bir şeyi…
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Yazıklar olsun! İş kazası ayrı…
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Dinleyeceksiniz, sabredeceksiniz. Gerçeklerden bu kadar
rahatsız olmayacaksınız.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Yazıklar olsun!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Uğur Bey…
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Sabredeceksiniz, sabır…
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Yalan…
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Öyle olmuyor, olmuyor. Siyaset böyle…
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Yalan! Hadi ispat et.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Vallahi yalan söylemiyoruz, Allah’a şükür biz yalan
söylemiyoruz. Kimin yalancı olduğu belli!
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bir şey söylüyorum, ispat et, milletvekilliğinden istifa edeceğim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, kifayet…
Yeter bu kadar Uğur Bey, değerli kardeşim…
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Ya, adam ölmüş diyorum, neyi “İspatla.” diyorsun ya? 23
yaşındaki bir genç ölmüş diyorum “İspatla” diyorsun. Yazıklar olsun!
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sana yazıklar olsun!
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Uğur Bey, bakın, siz söyleyeceğiniz sözü söylediniz, tutanağa
geçirdiniz Uğur Bey, devam ettirmenin bir anlamı yok.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sana yazıklar olsun!
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Sana yazıklar olsun! Sana yazıklar olsun!
Ya, sen, Uğur Bey…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Uğur Bey… Uğur Bey, bakar mısınız bana… Uğur Bey…
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Ya, sen, Uğur Bey, sen sadece A Haber izliyorsun, başka da
bir iş yapmıyorsun, ben anladım ya; sen sadece A Haber izliyorsun ya.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sen ne izliyorsun?
YILDIRIM KAYA (Ankara) – Ya, bir sus, Allah aşkına ya!
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Vallahi billahi, şükür…
Ya, vallahi billahi bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir akıldır! Bu nasıl bir akıldır Sayın Başkanım? (AK
PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir saniye… Sürenizi durduruyorum, bir saniye…
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Bir de tercüman tutalım beyefendiye(!) Bu nedir ya?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İlave iki dakika süre vereceğim size.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Ne iki dakikası…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir saniye…
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ben özür diliyorum şahsım adına.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Uğur Bey, beğenmeyebilirsiniz bu fikirleri, katılmayabilirsiniz.
Farklı partiler, farklı fikirler olacak, tahammül edeceksiniz, kusura bakmayın.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ben özür diliyorum şahsım adına.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Bu nedir ya!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sıra geldiğinde siz de kendi fikirlerinizi söyleyeceksiniz. Kişisel
bir hakaret yok, kişiselleştirilmiş bir şey yok. Rica ediyorum…
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Divandan özür dilerim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, peki, teşekkür ediyorum.
Şimdi, sürenize dört dakika ilave ediyorum. Normalde iki dakika, dört dakika verdim.
Buyurun.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Sağ olun Başkanım.
Şöyle, öncelikle ben çok basit bir ifade kullandım, dedim ki: “Bir genç öldü.” Bu hepimizin
sorumluluğu yani bir genç eğer aldığı eğitim dışında bir iş yapıyorsa ve iş kazasında ölüyorsa bu
salondaki herkesin sorumluluğudur. Cumhuriyet Halk Partisinin de iktidarın da HDP’nin de İYİ Partinin
de hepimizin sorumluluğu. Bunları görmezden gelip böyle bir akla girmek, “72 alan mı atanmış?”
demek… 72 alan da belki başka bir sorunla baş başa kalacak ve lütfen bu aklı bırakın artık, Türkiye’nin
gerçekleriyle yüzleşin.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Kendi metninize dönerseniz sevinirim.
Buyurun.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Çok fazla rakam var, hızlıca devam etmek istiyorum.
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Türkiye’de geliriyle rahatça geçinebildiğini söyleyen gençlerin oranı sadece yüzde 13. Yani
gençlerin yüzde 83’ü ailesinin ekonomik durumunun da çok kötü olduğunu söylüyor.
Çok uzatmak istemiyorum, yine, bugün, gençler alın teriyle Türkiye’de bir şeyi başarabileceklerini
düşünmüyorlar, Kendilerini değersiz hissediyorlar. Her 3 gençten 1’i hem hem geleceğinden hem
bugününden kaygılı. Her 4 genç kadından 1’i Türkiye’de kadın olması sebebiyle kendini güvende
hissetmiyor ve biz bunların içinde bir Gençlik ve Spor bütçesi konuşuyoruz. Ben de her fırsatta diyorum
ki: Peki, bu gençlere yeniden hayal kurdurmayı başarabilecek bir bütçe mi? Bu gençlerin umutsuzluğunu,
karamsarlığını tersine çevirecek bir bütçe mi? Gençlerin gereksinimlerine, potansiyeline cevap verecek
bir bütçe mi? Sokaktaki gençlerin, sanayideki gençlerin, üniversitelerdeki gençlerin, köylerdeki
gençlerin, engelli gençlerin beklediği bütçe bu bütçe mi? Bence bu bütçe değil.
Son olarak da spor meselesine gelmek istiyorum. Tabii, sağ olsun, Sayın Vekilimiz ortamı gerdiği
için konuşmamın insicamını da bozdu. Olimpiyat madalyalarından dolayı size ve ekibinize teşekkür
ediyorum, önemli bir başarıdır, çok teşekkür ederim diyorum ama Türkiye’de sporla ilgili bir liyakat
sorunu var Sayın Bakanım, bunu da görmezden gelirseniz çok üzülürüz çünkü özellikle bu federasyonlar
oluşurken görüyoruz ki daha çok liyakatten uzak, politik isimler tercih ediliyor. Saraydan destek alan
birçok yönetici federasyonlarda başkan oluyor. Bir siyasi partinin genel başkanının danışmanının
Türkiye’nin en büyük 2’nci federasyonuna başkan olması hepimizi üzdü. Ki benim de dönem dönem
spor yaptığım bir branşta olan da Avrupa ve dünya 2’ncisi olan “12 Dev Adam”ın uzun zamandır
olimpiyatlara bile gidememesi, neredeyse hiçbir başarıya imza atmamış olmasına rağmen federasyon
başkanının devam etmesi bizi şaşırtıyor. Yine, federasyon yöneticilerinin dil bilmediğini görüyoruz, bu
da üzücü, dünyayla ilişki kurmaları gerekiyor.
Yine, kadınların başarısından bahsettiniz Sayın Bakanım. Çok değerli ama bir tek kadın federasyon
başkanımız var, başka yok. Yine, bir konudan bahsetmek istiyorum, biraz da gülelim istiyorum. Bu,
Turkcell Kadın Futbol Ligi’nin değerlendirme toplantısı, kadın yok, bir tek kadın var sadece. Turkcell
Kadın Ligi’nin değerlendirme toplantısında sadece 1 kadın temsilci görüyoruz.
Yine, zamanım çok daralıyor. Sporla ilgili de söyleyecek çok söz var tabii ama hâlâ toplumsal
hayatın bütününe de spor aktarılamamış durumda. Dünyadaki rakamları incelediğimizde, Türkiye’de
düzenli spor yapanların oranı sadece yüzde 5 ve yüzde 5’in altında; bu, Avrupalı Birliği ülkeleriyle,
Avrupa’yla kıyaslanırsa neredeyse hiç spor yapmıyormuş gibi görünürüz. Önemli tesisler yapmışsınız
ama benim şöyle bir hayalim var: Her gencin ilçesinde, mahallesinde, okulunda bir yüzme havuzuna
kavuşması, bıraktık yüzme havuzunu en azından kapalı spor salonlarında spor yapabilmesi. Çabalarınız
var ama yine bir oran vereceğim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Evet, bitiriyorum Sayın Bakanım.
Sadece gençlerin yüzde 14’ü kapalı spor salonlarında spor yapabiliyor, oysa sağlıklı nesillerin
inşası için çocuklarımıza ve ileride yetişkin olacak gençlerimize de sporu özendirmek gerekiyor.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Son sözüm olsun Başkanım, bir başlık var.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bitti ama süre.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Bir başlık var, bir dakika bile yeterli.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bakın, dört dakika ilave süre verdim, olmaz. Yirmi dakika
sürenizi kullandınız, artı, dört dakika ek süre verdim size tartışmadan dolayı.
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ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Otuz saniye… Bir başlık var.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir cümle… Başlık konuşacak vaktimiz yok. Lütfen, kurallara
uymak zorundayız.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Tamam, tamam… Tabii… Lütfen...
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir cümle lütfen, buyurun.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Bir de e-spor pandemide çok ilerledi, 550 milyonluk bir
seyirci kitlesine ulaştı. Sizin de bünyenizde bir E-Spor Federasyonu var, oranın ciddi sorunları var,
oraya bir yasal düzenleme gerekiyor hızlıca.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum, sağ olun.
ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Çok başarılı e-sporcularımız var ama vize, lisans ve
sponsorluk sorunları çekiyorlar.
Teşekkür ediyorum Başkanım sabrınız için.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, şimdi de HDP Grubundan Sayın Dersim
Dağ’a söz vereceğim.
Gençler geleceğimiz değerli arkadaşlar, gençlerin belki tecrübesi daha az olabilir ama hem
üsluplarıyla hem içerikleriyle örnek olacaklarına inanıyorum.
İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Gençler bugünümüz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Hem bugünümüz hem geleceğimiz.
İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Geleceğimiz değil, gençler bugünümüz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Eyvallah, öyle olsun.
Buyurun Sayın Dağ.
DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Evet, gençler sadece gelecek değil, gençler aynı zamanda bugünümüz. Keşke bugün Bakanlık
sıralarında da daha fazla genç olsaydı, şöyle baktığımızda, ak saçlı veya saçları olmayan arkadaşlarımızı
değil de genç arkadaşlarımızı görseydik çok daha mutlu olurdu gençler temsiliyetlerini görmüş olsalardı.
Elbette ki gençlerden bahsederken gençlerin 2021 yılında yaşadıkları en büyük sorun olan barınma
sorunundan bahsetmeden geçemeyeceğiz. Sayın Bakan sunum yaparken 442 bin kapasiteli olduğunu
söyledi yurtların ama bu yurtlara kaç öğrenci başvurdu, kaçı yerleştirildi, bu konuda net bir veri yok,
en azından bizim elimizde yok. Daha önce soru önergesi de vermiştik ama maalesef Bakanımız soru
önergelerimize de cevap vermiyor. Buradan bunu da belirtelim, belki bundan sonraki süreçlerde soru
önergelerimize cevap verme noktasında biraz daha hassas davranırlar, en azından bu hassasiyeti
gözetmelerini istiyoruz. Milyonlarca öğrenci var, sadece 742 bin yataklı kapasite var yurtlarda ve
onlarca öğrenci de yurtlara yerleşemedi. Bununla beraber, ev kiraları çok yüksek olduğu için de yine
bir ev tutamadı, ev kiralayamadı. Yurda yerleşemediği için, gidecek yeri olmadığı için üniversiteyi
bırakan onlarca genç kadın oldu. Bununla beraber, yine, erkek öğrenciler de üniversitelerine ara vermek
zorunda kaldılar ama kadın üniversitelilerin sayısı çok daha fazla.
Yine, İstanbul’da başlayan ve daha sonra ülkenin dört bir yanına varan eylemler gerçekleşti,
“Barınamıyoruz.” eylemleri gerçekleşti ve günlerce üniversiteli gençler sokaklarda yattı. Ben bu görseli
Bakana bir kez daha göstermek istiyorum. Bakan bu eylemlerin gerçekleştiği sırada açıklama yapmıştı
ve bu öğrencilerin üniversite öğrencisi olmadığını söylemişti ama ben gittim, öğrencileri eylem yerinde
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ziyaret ettim ve hepsinin teker teker hangi üniversitede öğrenci olduklarını dahi söyleyebilirim. Keşke
Bakanımız da gelseydi, öğrencileri ziyaret etseydi ve onları dinleseydi, sorunlarına çözüm arayışında
olsaydı.
Yine, öğrencilerin tek sorunu tabii ki de barınma değil. Üniversiteye gidiyorlar, üniversiteye
gittikten sonra bir barınma sorunuyla karşılaşıyorlar ama yurtlara yerleştikten sonra da yine aynı sorunları
devam ediyor. Yemeklerin kötü olması ve zehirlenme durumunun yaşanması çok sıkça karşılaştığımız
durumlardan biriydi. Birkaç örnek vereceğim sadece: Kapasitesi 1.500-1.600 arası olan Ankara
Saime Kadın Yurdunda öğrenciler kahvaltı ve akşam yemeğinde yiyecek bulamadıklarını söylüyorlar.
Yemek vakitlerinde yemekhanenin dolup taştığını söyleyen öğrenciler, aynı zamanda porsiyonların
küçültülüp yemeklerin fiyatlarının arttırıldığını da belirtiyor. Eskişehir Mükrime Hatun Kız Öğrenci
Yurdunda kalan öğrenciler sadece 2 çeşit yemeğin 13 TL olduğunu ve yanına ayran gibi bir içecek
almak istediklerinde fiyatın katlandığını ifade ediyorlar. Bazen üç gün boyunca aynı yemeği yemek
zorunda kaldıklarını, sabit fiyatın üzerinden çok daha fazla para ödediklerinden yakınıyorlar. Kütahya
Yesevi Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler geçen sene 8,5 liralık sabit fiyatla çorba, ana yemek
ve pilav alabildiklerini, bu sene ise yemek hakkı 13 lira olmasına rağmen küçük porsiyonlar almak
zorunda kaldıklarını belirtiyorlar. Yurda aylık 450 lira verip üstüne yemeğe de her gün 5-6 lira fazla
para vermek durumunda kaldıklarını anlatan öğrenciler, ailelerinin de bu duruma yetişemediklerinden
sitem ediyorlar.
Yine, Bingöl’den bir görsel göstereceğim size: 13 liralık bir yemek, sadece bir meyve suyu ve
bir tabak makarna, bu da Bingöl’den bir fotoğraf. Yine, aynı şekilde bir fotoğraf daha göstereceğim:
Bolu İzzet Baysal Kız Öğrenci Yurdu, porsiyonları görüyorsunuz. Ekmeğin dahi, hatta tuzun dahi bazı
yurtlarda ücretli satıldığını biliyoruz, duyuyoruz ve öğrencilerden sık sık bu konuda yine şikâyetler
alıyoruz.
Yine, yurda yerleşen öğrencilerin sorunları sadece yemekle de bitmiyor. Bakanımızın sunum
yaparken belirttiği gibi, bir on-line eğitim hâlâ devam ediyor üniversitelerde. Her ne kadar bazı dersler
yüz yüze gerçekleşmiş olsa da bazı dersler on-line şekilde ilerletiliyor ama üniversite yurtlarında
internet sorunu var. 16 gigabaytlık bir kapasite var ve 21’inci yüzyılda 16 gigabaytlık bir kapasite hiç
kimseye yetmez. Bunu Bakana bir kez daha iletiyoruz. Kendisi acaba kotalı internet mi kullanıyor?
Buradan da tüm öğrenciler adına sormak istiyorum. Nasıl ki bizlerin, nasıl ki Bakanın, nasıl ki aslında
internetle içli dışlı olan bütün herkesin kotalı internet kullanmadığı gibi, eğitimini internet üzerinden
gerçekleştiren öğrencilerin de kotalı internet değil, sınırsız internet kullanması gerekiyor.
Yine, birçok yurt şehir dışında olduğu için, aslında yerleşim alanı dışında yapıldığı için internet
erişiminin de olmadığı yurtlar var. Nitekim Bursa’da internet erişimi olmadığı için öğrenciler ses
çıkarma eylemi yapmıştı. Yine, evet, öğrenciler barınamıyor, öğrenciler beslenemiyor ve öğrenciler
internete erişemiyor ama tüm bunlara karşı ses çıkaran, eylem hakkını kullanan, protesto hakkını
kullanan öğrenciler de yurtlardan atılıyor. Eskişehir’de 100’e yakın öğrencinin yurtlardan atıldığını
biliyoruz. Yine, Dersim’de bir gece yarısı kadın öğrencilerin “Asil öğrenciler geldi.” diyerek sokağa
atıldığını biliyoruz ve elbette ki gece yarısı sokağa atılan öğrencilerin birçoğu üniversite eğitimine ara
vermek zorunda kaldı.
Öğrencilerin sorunu sadece bunlarla da bitmiyor. Evet, üniversiteye gidiyorlar, verilen bir kredi var,
aslında burs da değil, bir kredi. Çünkü çoğunlukla öğrenciler borçlu bir şekilde üniversiteye başlıyor.
Burs değil, çoğu kredi alıyor ve bu krediyi de ödeyememe durumuna geliyorlar. Kaldı ki burs alan
öğrencilerden dahi bahsedecek olursak, 650 lira burs alan bir öğrenci -minimum fiyatını söylüyorum325 lirasını yurda vermek zorunda kalıyor. Yani bursunun yarısını yurda veriyor. Daha sonra geriye
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kalan 325 lirayı değerlendirecek olursak 100 lirasını ulaşıma verse dahi geriye 225 lira kalıyor. Sadece
100 lirasını da beslenmeye verse 125 lira kalıyor ve bu öğrenci 125 lirayla nasıl eğitimini sağlayabilir?
Bir sinema bileti dahi -öğrenciler için olan fiyatını söylüyorum- 16 lira. 16 lira olan bir sinema bileti
var. Öğrenciler kitap alamıyor, öğrenciler sosyal aktivite gerçekleştiremiyor. Öğrenciler 650 liraya
geçinemiyor. Kaldı ki öğrenciler aynı şekilde geçimini sağlamak için de sadece okumuyor, bununla
birlikte de aslında çalışmak zorunda kalıyor. Çünkü bu burs öğrencilere yetmiyor.
Çok yakın bir tarihte, dört gün önce, OnSekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Refik Can Uysal,
geçimini sağlamak için aynı zamanda kuryelik de yapıyordu ve iş çıkışı yurduna dönerken bir kaza
yaptı, hayatını kaybetti; 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisinden bahsediyoruz. Geçinemediği için
çalışmak zorunda kalan ve aslında “ücretsiz eğitim, ücretsiz barınma” söyleminin altının boşluğunu bir
kez daha gösteriyoruz, bir kez daha görüyoruz.
Yine öğrenciler borçlu başlıyor hayata dedik. E-haciz uygulaması var, sizler de çok iyi
biliyorsunuzdur. Kredi alan onlarca öğrenci üniversitesi bittikten sonra herhangi bir istihdamda yer
alamadığı için, ataması gerçekleşmediği için borçlu bir şekilde kalıyor ve aslında bu borçlar aldığı
şekilde de kalmıyor, aldığının üstünde faize biniyor. 2020-2021 yılı istatistiklerine baktığımızda,
aslında 8 milyon öğrenciden 5,5 milyon öğrencinin üniversiteden borçlu ayrıldığını görüyoruz. Bu
anlamda da aslında öğrenciler üniversiteleri bittikten sonra hayata “1-0” geriden de başlıyorlar. Biz, bu
anlamda, sadece faizlerin silinmesi değil, bununla birlikte aslında kredi sisteminin ortadan kaldırılması,
tüm öğrencilerin burslu bir şekilde eğitimlerini tamamlaması gerektiğini söylüyoruz ve tüm borçlu olan
öğrencilerin de borçlarının silinmesini buradan bir kez daha dile getiriyoruz.
Gençler üniversite okuyor, evet, dört yıl, beş yıl, iki yıl yani minimum en az iki yıl üniversite
okuyor; birçok sorunla yüz yüze kalıyorlar, birçok sıkıntıları oluyor. Ama üniversiteyi bitirdikten sonra
da bu sorunlar bitmiyor. “Genç işsizlik” dediğimiz bir topluluk da gerçekleşti artık. Bakıyoruz, genç
işsizlik oranı yüzde 20’leri geçmiş bulunmakta ve 1 milyonun üstünde genç işsiz ve bu işsiz gençlerden
aslında birçoğu da üniversite mezunu. Bunun dışında, üniversite mezunu olup aslında eğitim aldığı
bölümde, eğitim aldığı alanda çalışmayan da onlarca üniversite öğrencisi var, birçoğu asgari ücretin
altında çalışıyor.
Bununla birlikte, yine atanamayan gençler var, atanamayan onlarca genç var, atanamayan onlarca
öğretmen var, mühendis var. Hatta yapılan araştırmalara göre önümüzdeki yıllarda tıp mezunlarının
dahi atanamayacağı noktasına geleceği görülüyor. Biz 2022 bütçesine baktığımızda, atanamayan
gençler için bir bütçe olmadığını görüyoruz yani atamaya bir bütçenin ayrılmadığını görüyoruz. Bir
Gençlik ve Spor Bakanı olarak Bakanımızın bu konuda bir çalışması olacak mı? Gençler adına çok
merak ettiğimizi buradan bir kez daha belirteyim. En azından tüm gençlerin böyle bir merakı var “2022
yılında atanabilecek miyiz? Gençlik ve Spor Bakanımızın bu yönlü bir çalışması olacak mı?” diye.
Yine, bütçede atamalara yer verilmediğini söyledik, atamaya bütçe ayrılmadığını söyledik.
Aynı şekilde yurtlara da bir bütçe ayrılmadığını da buradan bir kez daha belirtiyoruz. Bütçenin
nereye ayrıldığı açıkçası hepimiz için de bir merak konusu. Biz baktığımızda, aslında bütçenin
nereye ayrıldığını çok açık bir şekilde görüyoruz. 2021 yılında basına da yansıyan bilgilerde hepiniz
görmüşsünüzdür; TÜGVA, TÜRGEV, Ensar Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti gibi vakıf ve derneklere
devletin bütün kaynaklarını ayırdığını gördük. İlim Yayma Cemiyetinin toplam 189 yurdu bulunuyor,
bu yurtlarda 31.280 öğrenci kalıyor, AKP bu vakfa her ay 24 milyon 85 bin lira aktarıyor. Çocuklara
yönelik cinsel istismarlarla gündeme gelen Ensar Vakfının 63 yurdu bulunuyor, bu yurtlarda 6.786 kişi
kalıyor, bu vakfa her ay 5 milyon 225 lira aktarılıyor. Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanı olduğu
dönemde kurulan TÜRGEV’in ise bünyesinde 21 yurt bulunuyor, bu yurda her ay 3 milyon 234
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bin lira aktarılıyor. TÜGVA’nın toplam 44 yurdu bulunuyor, yurtların tamamı yükseköğretime özel;
yönetiminde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan yer alıyor. TÜGVA’nın yurtlarında
ise 4 bin 963 öğrenci kalıyor, aylık 3 milyon 821 bin 550 lira kaynak aktarılan vakfa yıl sonunda
ödenecek tutar 45 milyon 858 bin TL’yi aşacak. Peki, ben buradan şunu da belirtmek istiyorum, 4 vakfa
aktarılan bu kadar bütçe ülkenin tüm gençlerine aktarılsa çok daha faydalı olmaz mı?
SALİH CORA (Trabzon) – Her vakfa aktarılıyor.
DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – Genç işsizlere aktarılsa, barınma sorunu yaşayan öğrencilere
aktarılsa, geçinemediği için çalışmak zorunda kalan öğrencilere aktarılsa; sosyal devlet anlayışı olarak
ücretsiz eğitimi ve ücretsiz barınma hakkını sağlasak çok daha iyi olmaz mı? Ben de buradan bir kez
daha bunu dile getirmek istiyorum.
Elbette, gençlerin birçok sorunu var. Hepsine az çok değinmeye çalıştık ama genç kadınların
sorunu bunların ötesinde. Bir yaşam mücadelesi de veriyor genç kadınlar. Genç kadınlar erkek şiddetine
maruz kalıyor. Gerek üniversitelerde gerek kampüslerde gerek yurtlarda, yaşamın her alanında aslında
bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorlar.
Gülistan Doku 21 yaşında bir üniversite öğrencisiydi, yaklaşık iki yıldır kayıp. Aynı şekilde,
Munzur Üniversitesi öğrencisi, bir üniversite öğrencisi Gülistan Doku. İki yıldır kayıp genç bir kadın
hâlâ bulunmadı, çalışmalar durduruldu, Gülistan Doku aranmıyor. Ülkede bir genç kadın kayboldu,
kaybettirildi ama Gülistan Doku’yu arama faaliyetleri durduruldu. Gülistan Doku gibi onlarca kadının
olduğunu çok iyi biliyoruz. Üniversitelerde akademisyenler tarafından tacize uğrayan onlarca genç
kadın var, bazıları basına da yansıdı, bazı akademisyenler yüzsüzce sosyal medya üzerinden aslında
kadınları, kadın öğrencilerini nasıl taciz ettiğini de gösterdi.
Yine, aynı şekilde, barınamayan, geçinemeyen, işsiz olan, intihar etmenin eşiğinde olan, umutsuz
olan, bu ülkede yaşamak istemeyen onlarca genç var. Bu ülkedeki her 4 gençten 3’ü yurt dışında
yaşamak istiyor, Türkiye’de yaşamak istemiyor. Ve yine, gençlerin yüzde 80’inin umudunun olmadığını,
geleceğe dair bir hayalinin olmadığını yapılan araştırmalarda hepimiz görüyoruz. Umutsuz olan, ümidi
olmayan, geleceğe dönük hayali olmayan gençler çok rahatlıkla madde bağımlılığına ulaşabiliyor ve
madde bağımlısı hâline geliyor. Belki ülkemizdeki en büyük sorun ama öncelemediğimiz, gündemimize
almadığımız bir sorun. Türkiye öyle bir hâle geldi ki hangi şehirden bahsedersek bahsedelim,
İstanbul’undan Diyarbakır’ına, Van’dan İzmir’ine kadar neredeyse madde kullanmayan genç kalmadı.
Bir kez dahi olsa her gencin madde kullandığını bizler de sahada yaptığımız araştırmalarda görüyoruz
ve madde kullanımı yaşının 11’e kadar indiğini biliyoruz. Yani ben yaptığım bir çalışmadan bir örnek
vereceğim. Diyarbakır’da bir parkta bulunan gençlerle kendimi tanıtmadan sadece selam verdim, sohbet
ettim; bir yerden sonra madde kullanıp kullanmadıklarını sordum ve yaklaşık 100 gençle görüştüm,
sadece bir gün 100 gençle görüştüm ve bu 100 gençten sadece 3 kişi hayatında hiçbir şekilde, hiçbir
zaman, bir kereye mahsus dahi madde kullanmadığını söyledi. Aslında bu da ülke gençlerinin ne kadar
vahim bir durumda olduğunu gösteriyor. Gerek işsiz gençlikten tutalım gerek üniversite gençliğine
gerekse aslında okumayan, emekçi gençliğe kadar bütün gençlerin madde bağımlısı hâline gitmeye
dönük bir gidişatının olduğunu biliyoruz. Maddeye nasıl bu kadar kolay erişiliyor, belki asıl üzerinde
durmamız gereken şey bu. Yani 100 gençten sadece 3’ü madde kullanmadı diyoruz ve geriye kalan
97 gence “Maddeye nasıl ulaştınız?” diye sorduğumuzda, aslında, hepsi bir şekilde mahallesinde,
mahallesinin başındaki sokakta veya okul çıkışında maddenin çok rahatlıkla satıldığını, emniyet
güçlerinin bu madde satıcılarının birçoğunu tanıdığını, bildiğini, engel olmadığını söylüyor; bu da
aslında hepimiz için çok daha vahim bir konuyu gündeme getiriyor.
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Yine, gençlerin bir diğer sorunu; maddeye düşmemiş ve gençlere reva görülen tüm bu politikalara
karşı mücadele etmeyi, hakkını savunmayı, geleceği için mücadelede yer almayı savunan bir gençlik
kesimi de var. Bu gençler neyle yüz yüze kalıyor?
Ben, Gençlik ve Spor Bakanı olması sebebiyle Bakanımıza yine bir örnek vermek istiyorum:
HDP Gençlik Meclisi olarak madde bağımlılığına karşı yaz aylarında futbol turnuvası gerçekleştirdik.
Aslında gençlerin yönelimlerini maddeye değil; gençleri sporda yetiştirmek için, yönelimlerini,
yoğunlaşmalarını spora vermeleri için spor turnuvası, bir futbol turnuvası gerçekleştirdik ve bizim
3 arkadaşımız bu futbol turnuvasını düzenlediği için tutuklandı. Arkadaşlarımız, futbol turnuvası
düzenlediği için üç ay boyunca tutuklu kaldı. İddianamede ise sadece futbol turnuvası var. Şimdi, bir
Spor Bakanının bu konudaki düşüncelerini ben merak ediyorum. Yani, nasıl olur da 3 genç futbol
turnuvası düzenlediği için üç ay boyuncu tutuklu kalır, hürriyetinden uzaklaştırılabilir; bu hepimiz için
bir merak konusu.
Yine, aynı şekilde, mücadelede olan birçok genç kaçırılıyor, hepimiz basından bunu görmüşüzdür,
kim olduğu belirsiz kişilerce kaçırılıyor. Defalarca soru önergesi verdik, bununla ilgili Mecliste
konuşmalar yaptık, Meclis gündemine taşıdık; hiçbir bakanlıktan bu konuyla ilgili bir dönüş alamadık.
Kimdir, bu ülkenin gençlerini kaçıranlar kim? Gençlik ve Spor Bakanımız bunu hiç merak etti mi, ben
merak ediyorum. Ülkenin 21 yaşındaki gençleri, 25 yaşındaki gençleri, genç kadınları sivil kişilerce
kaçırılıyor, tehdit ediliyor, darbediliyor.
SALİH CORA (Trabzon) – Dağa mı kaçırılıyor?
DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – Aileleriyle tehdit ediliyorlar, yaşamlarıyla tehdit ediliyorlar ama
tek bir yetkiliden bir açıklama yok, ilgili hiçbir bakanlıktan bir açıklama yok. Gençlik Bakanımız bunu
gündemine aldı mı acaba?
Van’da bir genç kadın kaçırıldı, ismini de verebilirim, Büşra Kuyun, basına da yansıdı; şehir
merkezinden çok uzak bir yerde bırakıldı, darbedildi, taciz edildi. Araç plakası olmasına rağmen, şehir
merkezinde kaçırılmış olmasına rağmen, MOBESE’lerin gördüğü bir yerde kaçırılmış olmasına rağmen
tek bir kişi sorgulanmadı, tek bir kişiye soruşturma açılmadı. Acaba Gençlik Bakanımız gençlerin bu
sorunuyla da ilgilenecek mi?
Yine, İstanbul’da bir genç kaçırıldı. Kaçırılma anına ait görüntüler basına yansıdı, basına düştü bu
görüntüler. Yine tek bir kişiye bile bir soruşturma açılmadı ama ben burada bir kez daha söyleyeyim:
Görüntüler bende mevcut, araç plakası görünüyor.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Dağ, normal süreniz dolmuştur; iki dakika ek süre
veriyorum, toparlayın lütfen.
DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – Teşekkürler.
Kaçıran kişilerin yüzleri teşhis edilebilecek şekilde. Acaba Gençlik Bakanımız kaçırılan gençlerin
de sesi olacak mı, kaçırılan gençler için de bir çift söz söyleyecek mi, ilgili Bakanlıkla görüşecek mi?
Ben de kaçırılan gençler adına buradan bir kez daha bunu söylüyorum.
Yine, önemli bir nokta, sivil olan kişiler kaçırılan kişilere polis olduğunu söylüyor yani bu gençler,
polis olduğunu belirten kişilerce kaçırılıyor; birçoğuna polis kimliği gösteriliyor.
Yine, İstanbul’da DBP PM üyesi kaçırıldı, saatlerce alıkonuldu, eşyalarına -kişisel eşyalarınael konuldu, cep telefonuna, cüzdanına el konuldu. Daha sonra şikâyetçi oldu ama tek bir kişi
soruşturulmadı, tek bir kişiye soruşturma açılmadı.
Ben de kısaca, yirmi dakikalık bir sürede ülkedeki tüm gençlerin sorunlarına değinmeye çalıştım.
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – Umuyorum ki 2022 yılı bütçesi gençlerin bütçesi olur; yandaşların
değil, gençlerin bütçesi olur diyorum.
Hepinize de teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Yemekten önce son konuşmacı olarak Sayın Erhan Usta’ya söz
vereceğim. Sonra bir yemek aramız olacak. Daha sonra MHP ve AK PARTİ gruplarıyla devam edeceğiz.
Buyurun Sayın Usta.
ERHAN USTA (Samsun) – Teşekkür ederim.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sayın Bakan, kurumlarımızın değerli temsilcileri, değerli
basın mensupları; ben öncelikle hepinizi saygıyla selamlarım.
Şimdi, tabii, çok önemli bir konuyu, gençlerimizi ve sporu konuşuyoruz. Bu anlamda bugün
burada söyleyeceğimiz şeylerin, Sayın Bakanın da bizim değerlendirmelerimize vereceği reaksiyonun,
tepkinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Şimdi, tabii, Bakanlığın bütçesine baktığımızda 27,9 yani yaklaşık 28 diyelim, 28 milyar TL’lik bir
bütçe. Bunun önemli bir kısmının da cari transfer ve borç verme kaleminden oluştuğunu görüyoruz. Yani
bunlar nihayetinde -anladığım kadarıyla- öğrencilerimize verdiğimiz burs ve kredilerden müteşekkil
büyük ölçüde. Bir bütçe sermaye gideri 2,3 milyar TL, o çok yüksek bir miktar değil.
Şimdi, burada bir kalem önemli Sayın Bakan; bu, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan
transferler. Bu rakam 2020 yılında 257 milyon liraymış, 2021’de 200 milyon lira, 2022’de de 225
milyon lira buraya ödenek ayrılmış. Nedir bu kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler?
Burada hangi kurumlar var, hangi kuruluşlar var? Muhtemelen sivil toplum kuruluşları. Tabii, hemen
akla TÜGVA ve TÜRGEV türü kuruluşlar geliyor. Bunlara da destek verilebilir, o sizin takdiriniz
nihayetinde ama nedir, ne değildir, buradaki rakamı bilmemiz lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
seçimlerinden sonra, tabii, buradan, İstanbul Büyükşehir özelinde çok ciddi rakamların verildiği ortaya
çıktı. Bunun karşılığında yaptıkları hizmet nedir? Onun da aslında sorgulanması gerekir. Yani niye
devlet bu parayı kendisi harcamıyor da bu tür kuruluşlar eliyle harcıyor ve bu tür kuruluşlar kimlerdir?
Bu konunun mutlak suretle cevaplandırılması lazım.
Şimdi, Sayın Bakan, program bütçeye geçtik, tabii, programlar bazında bir miktar bütçeyi
değerlendirmek gerekiyor. Kabaca baktığımızda -1 tane Yönetim Destek Programı’nı saymıyorum4 tane programa dağılmış durumda sizin bütçeniz. Burada, Gençlik Programı var tabii. Gençlik
Programı’nın tamamının 876 milyon lira ödeneği var 2022 yılı için yani 1 milyar liranın altında. Gençlik
Bakanlığını konuşuyoruz, Gençlik Programı’nda böyle bir durum var, tamamı da sizin Bakanlığınıza
tahsis edilmiş durumda, başka bir bakanlığı da ilgilendiren bir program değil.
Bağımlılıkla Mücadele Programı var -bunu ben geçen yıl da gündeme getirmiştim- toplamı 2,8
milyar TL, bütün programın toplamı. Sizin Bakanlığınızın tahsisatı da bu programa, Bağımlılıkla
Mücadele Programı’na 4 milyon TL. Yani Ankara’da, işte, Keçiören’de 1 tane daire alabilirsiniz bu
paraya; bağımlılıkla mücadelede Gençlik ve Spor Bakanlığı... Az önce Sayın Bakan şeyi ifade etti tabii
yani o gözümüzden kaçmış değil ama işte “Efendim, bizim bütçenin tamamı bağımlılıkla mücadeledir
esasında.” filan, öyle bir şey yok tabii, öyle bir şey yok; öyle bir şey varsa o zaman programın ismini
ona göre koymanız lazım. Yani “Bağımlılıkla Mücadele Programı” diyeceksiniz, şu heyetin huzuruna
çıkaracaksınız, Ekrem Bey, sadece 4 milyon lira Bakanlığın ödeneği olacak. Ya, yapmayın, böyle şey
olmaz. Ya programın ismini değiştirin ya başka bir şey yapın ya da buraya proje üretin. Tabii, esas
olması gereken şey, bağımlılığın... Bakın, ben Samsun’u söyleyeyim size, 12-13 yaşa düşmüş durumda
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uyuşturucu veya madde kullanımı. Herkes, şu anda bütün çocuklar hep madde kullanıyor, hiç kimse
çocuklarını koruyamıyor bundan. Ama siz bu işe Bakanlık olarak, koskoca Bakanlık 4 milyon lira bütçe
ayırıyorsunuz. 4 milyon lira -tekrar ediyorum- yani artık orta ölçekli bir daire almıyor bu 4 milyon lira
dediğiniz şey.
Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Programı var, toplam ödeneği 3,7 milyar lira. İşte, buraya
verdiğiniz para da bu. İşte, esas para Yükseköğretim Programı’nda, burada da verdiğimiz -az önce ifade
ettiğim gibi- transfer kalemlerinden oluşan bir program. Oraya geleceğiz, orada da yetersizlikler var,
ciddi yetersizlikler var, onu da söyleyeceğiz. Şimdi, dolayısıyla benim mesela hemen aklıma şu geliyor:
“2022 yılında yeni başladık.” dediniz. Yani gençlere iş kazandırmayla ilgili bir program eksikliği dikkati
çekiyor. Bakın, yani birazdan detaylarını konuşacağız fırsatımız olursa, şu anda her 3 gençten 1’i -1524 yaş arasında yaklaşık 12,6 milyon gencimiz var- ancak istihdam piyasasında, 3 gençten 1’i istihdam
piyasasında çalışıyor. 2’si ya işsiz ya öğrenci ya da başka şekillerde, işte, iş bulma ümidi olmadığı için
piyasanın dışında. Ya demokratik fırsat penceresi diyoruz, bunu kullanamayan, gencini kullanamayan
bir ekonominin, bir milletin yani gelişmesi, kalkınması mümkün değil ama bu konuda hiçbir gayretin
olmadığını maalesef görüyoruz.
Şimdi, performans programlarınıza bakıyorum. Öyle ya, bu dokümanlar geldiyse bunları
biraz değerlendirmemiz lazım, bilmiyorum siz baktınız mı? Şimdi, bağımlılıkla mücadelede -zaten
işte 3 milyon para verdiğinizden belli- eğitim verilen genç sayısı demişsiniz sayfa 40’ta. 2021 yılı
için planlamanız “216 bin gencimize bağımlılıkla mücadelede eğitim vereceğiz.” demişsiniz.
Gerçekleşmenin şu anda 20 bin olacağını tahmin ediyorsunuz. Hiç kimse bana “Efendim, pandemi
vardı; pandemiden dolayı olmadı.” filan demesin çünkü siz bu programı yaparken pandemi vardı
zaten, hem de pandeminin en ağır olduğu dönemdi; 2020 yılının Eylül ayında yaptınız, Ekim ayında
yaptınız bu performans programını. Dolayısıyla niye böyle “216 bin kişiye eğitim vereceğim.” deyip
bu 20 binde kalıyor? Ha, baktınız bu iş olmuyor herhâlde ondan sonra önümüzdeki yıllarda 50 binle
sınırlandırmışsınız. Yani, ciddi bir rakam var, bağımlı olan çocuğumuz var ve siz sadece “50 binine
eğitim vereceğiz.” diyorsunuz önümüzdeki dönemde; bu yıl da 20 bin olarak söylüyorsunuz. Şimdi,
yani, dolayısıyla hiçbir iddiası olmayan bir performans programıyla karşımıza gelmişsiniz Sayın Bakan.
Bakın, şimdi, diğer bir program, performans göstergesi, gençlik ve spor alanına ilişkin desteklenen
proje sayısı 2020 yılında 772 proje desteklenmiş, 2021’de “1.550 proje destekleyeceğiz.” demişsiniz.
Bunun gerçekleşmesi 403’e düşmüş. Yani, şu anda 403. 1.550 hedef, 403 olarak revize ediyorsunuz.
Önümüzdeki dönem içinde, baktınız, yine olmuyor 2020’nin bile altında “505 proje destekleyeceğiz.”
diyorsunuz sporun geliştirilmesiyle ilgili. Yani, spor işte, gidiyorsa, bir şey varsa size rağmen gidiyor;
onu buradan çok net bir şekilde görüyoruz, sizin bir desteğinizin olmadığı belli. Bunun detaylarını
birazdan vereceğim ama performans programı üzerinden, yine, gidelim. Bakın, burs alan öğrenci sayısı:
2021’de planlama 420 binmiş, 2021 tahmini 449 bin; burada bir tahminin üzerine çıkılmış ama 2022,
2023 ve 2024’te: 453 bin, 455 bin, 460 bin. Dolayısıyla, yani hiçbir iddia yok burada da, hâlbuki,
muhtemelen öğrenci sayısı da artacak. Yani oradaki projeksiyonunuz nedir bilmiyorum ama yani “450
bin civarında bir burs verme sayısı devam edecek.” diyorsunuz. Oysaki, Türkiye’de özellikle son iki üç
yılda pandemiyle birlikte veya işte diğer hususlarla birlikte yoksulluk çok fazla arttı. Öğrencilerin çok
daha fazla bursa ihtiyacı var, dolayısıyla bu da çok iddiasız bir şekilde durmaktadır. Kredi alan öğrenci
sayısı… Bu zaten daha vahim bir durum: 2020 yılında 1 milyon 172 bin kişiye kredi verilmişken
2021’de bunun 1 milyon olacağını söylüyor. Sayın Bakan da konuşmasında “1 milyon 5 bin” dedi. O 1
milyon 5 bini de ben mi yanlış anladım, siz mi yanlış söylediniz? Tutanaklara bakmak lazım, stenograf
arkadaşları da uyaralım. 1 milyon 500 bin gibi anladım ben, 1 milyon 5 bin kişi… Yani 2020’nin daha
altında “2021 yılında kredi vereceğiz.” diyorsunuz, yaklaşık 168 bin kişiye daha az kredi vereceğim
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diyorsunuz ve önümüzdeki dönemde de burada kayda değer bir artış öngörmüyorsunuz Sayın Bakan.
Yani, şimdi sıkıntıların, fakirliğin, yoksulluğun bu kadar arttığı bir dönemde nasıl böyle bir performans
programıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine gelebilirsiniz? Varsa ihtiyacınızı söyleyin, burada bunu
konuşalım ve artıralım. Yani çünkü Türkiye’nin öncelikleri bunlar olması lazım. 42,5 milyar lira 5’li
çeteye biz bu yıl ödenek ayırdık. Şimdi, son kur düzeltmesini yapınca 60 milyar liraya çıkıyor. Bakın,
bütçe geldiğinde 42,5 milyar lira olan 5’li çeteye verilecek haraç şimdi 60 milyar lira, bugünkü kurla.
Bütçe çıktığında ne olacak veya gerçekleşmezse ne olacak onu bilmiyoruz.
Şimdi, burs, krediden biraz daha gidelim. Yani, işte, rakamlarını verdik. Dolayısıyla, burs alan
öğrencilerin oranı toplamda yüzde 5’lerde, 5,5’larda; kredi alanlarda yüzde 12 civarında. Bu oranların
bizim ülkemizde… Hani, gelirin çok yüksek olduğu 20-30 bin dolarlık, 50 bin dolarlık ülkelerde ayrı
bir şey ancak bizim ülkemizde özellikle kişi başı gelirin yedi yıl üst üste küçüldüğü bir ekonomide bu
oranlar çok düşük. Hâlbuki öğrencilerimizin buna ihtiyacı var. Burada yapılması gereken şey hatta biraz
da kredinin bursa doğru kaydırılmasıdır ama toplamda burs artı kredinin de arttırılması gerekir. Kredi,
burs başvurusu yapan öğrencilerin yaklaşık bizim hesaplanmamıza göre -siz de herhâlde o şekilde
söylediniz- yüzde 50’si karşılanıyor, bu oranın da zaten düşük olduğu buradan da belli.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Herkese kredi
veriyoruz.
ERHAN USTA (Samsun) – Hayır hayır, öyle bir şey yok.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Başvuran herkes
kredi alıyor.
ERHAN USTA (Samsun) – Bu oranlar ne o zaman Sayın Bakanım? Bu oranlar ne o zaman?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Başvuran, talep
eden…
ERHAN USTA (Samsun) – Tamam işte, yüzde 50,6… Hayır, ben 2’sinin toplamı için söylüyorum.
O zaman burs ne oluyor? Ben diyorum ki zaten krediyi bursa çevirelim, krediyi bursa çevirelim;
doğrusu bu.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, sonunda topluca cevaplayabilirseniz memnun
olurum.
ERHAN USTA (Samsun) – Şimdi, dolayısıyla kredi borçları bir defa tabii, yurt içi ÜFE’ye endeksli
olarak artırılıyor. Buralarda da mesela bu yıl bakalım yüzde kaç artacak? Yurt içi ÜFE yüzde 32 gelecek
dolayısıyla bu oranlar çok yüksek. Bunların artırımlarının da üzerine biraz daha düşük artırılması lazım.
Efendim, dolayısıyla çalışmaya başlamayanlara bir yıllık erteleme yapılıyor, bunun daha uzun süre
olması gerekir. Zannediyorum bir 6 milyar TL civarında, tam bir rakam yok ortada, şu anda bir borç
stoku gözüküyor. Bu konuda da eğer bu rakamda bir yanlışlık varsa ifade ederseniz sevinirim.
Bizim buradaki önerilerimiz şunlar: KYK’nin endeks olarak yurt içi ÜFE, TÜFE, asgari ücret
endeksinin en düşüğünü kullanması veya daha düşük yeni bir endeks üretmesi. Çünkü bu çocukların
madem bunlara ihtiyacı var dolayısıyla burada tabii bursa çevirmek ve hiç almamak daha da önemlisi.
Burs alamadığı için çocuklar krediye müracaat ediyor. Madem kredi verecek kaynağınız var, niye burs
vermiyorsunuz? Öyle ya, madem kredi verecek oy için paranız var, niye burs vermiyorsunuz?
Ülke genelindeki fakirleşme düşünülerek iş bulabilmiş gençlerin geri ödeme süresinin de
uzatılması lazım. Dört yılda geri ödeme yapılması yerine sekiz on yıla bunun yaygınlaştırılması lazım.
Krediden vazgeçilerek burs verilen öğrenci sayısının arttırılması, bunu ifade ettim. Yani bunun da 1
milyon öğrenciye kredi, 500 bine burs verilmesi yerine; mesela, 1 milyona bursu çekmemiz lazım.
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Bir de şimdi Sayın Cumhurbaşkanı “Faizleri düşürdük, faizleri düşürdük.” diyor. Şu anda öğrenciler
kredilerini ödeyemediği zaman uyguladığınız temerrüt faizi yüzde kaç? Yüzde 19,2 yani politika faizini
yüzde 15’e, “Faize karşıyım nas var.” Öğrenciden faiz alırken nas yok mu? İşinize geldiği zaman nas
var, işinize geldiği zaman nas yok; böyle bir şey olabilir mi ya? Yüzde 15’le bankalara Merkez Bankası
para veriyor, kredisini ödeyemeyen öğrenciden yüzde 19,2’yle para tahsil ediyor; yazıktır, ayıptır,
günahtır ya. Burslarda da aynı mesele devam ediyor.
Şimdi, yurtlara gelelim. Yani, yurtlarda da, yurt-burs ilişkisi, şimdi hani “Çok artırdık.” filan
diyorsunuz ya, sadece o kadar söyleyeyim: 2002 yılında yurt ücreti öğrenim kredisi tutarının yüzde
46,1’ine denk gelirken -şu anda yurtlarda fiyatlar farklılaşıyor- ortalamasını aldığımız zaman 307,5
lirayı aldığımız zaman -ağırlıklı ortalamasının ne olduğunu bilmediğim için hesap edemedim- 650
lira üzerinden baktığımızda yüzde 47,3’e denk geliyor. Zaten yani burs olarak verdiğinizi yurt parası
olarak -yurt çıktıysa eğer- öğrenciden geri alıyorsunuz. Bakın, 1 tane öğrencinin burada örneği var:
28.440 lira kredi almış, bunu normal zamanında ödemesi durumunda yani okulu biter bitmez önüne
konulan fatura 48.196 lira. Yani, 28.440 lira alıyor, devlet “Bunu 48.196 lira olarak ödeyeceksiniz.”
diyor. Vergi yüzsüzlerinden vergi almayan, 5’li çetenin borcunu silen, vergi borcunu silen, özellikle
maliye müfettişlerinin çıkarttığı vergi borcunu silen Hükûmet bu çocuklardan aldığı paranın yüzde 70
fazlasıyla -daha ödeyemezse üzerine de faizler biniyor- “Bunu bana geri getirip vereceksin.” diyor,
sizin adalet anlayışınız bu. Şimdi, yurt meselesi kanayan bir yara hâline geldi. Bendeki kayıtlarda
700 bindi, siz “742 bin” dediniz, 773 yurtla. Bu da belli ki işte, odalara yatak atılarak, ranza atılarak
yapılıyor herhâlde.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – El insaf ya!
ERHAN USTA (Samsun) – Birazdan söylersiniz. Dernek, vakıf ve bakın… Eurostudent’in grafiği
burada, tamam mı, daha çok yüksek olan ülkeler var ama AB ortalamasında Avrupa ülkeleri ortalaması
yüzde 17. Yurt oranı yani yurt kapasite oranı veya yurtta barınma oranı yüzde 17, Türkiye’de yüzde
10; bunun yükseltilmesi gerekir. Şimdi, burada, özellikle 17-25’e kadar veya 15 Temmuza kadar
devlet uyudu, daha doğrusu Hükûmet uyudu, Hükûmeti uyuttunuz, ondan sonra… Bakın, burada yıl
yıl rakamları var; 100 binlerde, 200 binlerde falan geliyor, en son 15 Temmuz meselesinden sonra
yurtta bir miktar yukarıya doğru gidiş var. Dolayısıyla çocuklarımızı vakıflara, derneklere, cemaatlere
mahkûm ettiniz, ondan sonra Türkiye’nin başına da bu tür olaylar geldi. 2002’de -hiç kimse yüksek
olduğunu söylemesin- devlete ait öğrenci yurtlarının toplam öğrenci sayısına oranı yüzde 9,7’yken bu
oran bugün yüzde 8,4’e düşmüş durumdadır. Sadece yurt sayısındaki artışı söylemeyeceksin, öğrenci
de bir yandan artıyor, nüfus artıyor, ona göre bunları da birlikte söylemek lazım.
Şimdi, diğer küçük sıkıntılar da var yani yurdun temeli sıkıntı zaten. Diğer sıkıntılar, öğrencilerin
bize dile getirdikleri depozito problemi Sayın Bakan, depozito problemi var, bu depozitoların geri
ödenmesinde birtakım hatalar ve eksiklikler olduğu. Tabildot hizmetlerinde… Bakın, ben de dört
yıl yurtta yaşamış birisiyim, tabildot hizmetlerinde sağlıksız koşullar öğrencilerin eğitimde sağlık
kalitesini ciddi oranda etkiliyor. KYK’ye ilk yerleştirmelerde yedeğe ayrılan yüzlerce öğrencinin
bakanlık, vekillik kontenjanına takılarak okullardan uzak yerlere yerleştirilmeleri bir problem.
Yurtların ekseriyetinde internete erişim problemi var. KYK yurtlarının inşa edilmesinde yeterli
fizibilite çalışmalarının yapılmaması ve bazı yurtların tehlike arz etmesi -vaktim kalırsa Sayıştay
raporunun, bunun da detayını söyleyeceğim- dolayısıyla yurt sayılarındaki yetersizlik nedeniyle de
5 kişilik, 8 kişilik odaların olması… Genç işsizlikle ilgili problemi söyledik. Dolayısıyla işte, bütün
bu olup bitenleri de gençler görüyor yani siz zannetmeyin ki gençler olup bitenin farkında değil. Yani
yaptığınız çevre katliamlarının gençler farkında, vergi cennetlerine bu ülkeden kaçırılan paraların
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gençler farkında, kendilerine test kitabı alması çok görülen gençler saraydaki israfın farkında, 5 maaşlı
danışmanların da farkında, mülakatlarda yapılan haksızlıkların da farkında, sosyal medyada kendilerine
yapılan baskıların da farkında, muhaliflere yapılan linçlerin de farkında, dindarlık kisvesi altında soygun
yapıldığının da farkında, trollerin ülke gündemini belirlediğinin de farkında, 5 tane yandaş müteahhit
üzerinden ülkenin bütün kaynaklarının sömürüldüğünün de gençler farkında. Seçim sandıklarında da
bunun cevabını gençler verecektir. Çok şükür gençlerimiz bunların farkında ve bu yüzden de diyorlar
ki: “Biz Adalet ve Kalkınma Partisine oy vermeyeceğiz.” ama önemli olan bu değil, hangi partinin oy
aldığı değil; gençlerimiz umutsuz, gençlerimiz mutsuz, gençlerimiz Türkiye’yi terk etmek istiyor.
Bakın, Sayın Bakan, Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlığın 2020 Eylülünde yaptığı bir
gençlik araştırması var, buradaki sonuçları mutlaka incelemişsinizdir. 18-29 yaş grubu arasında yapılan
araştırmaya göre gençlerin yüzde 76’sı daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor. Her 2
gençten 1’i mutlu olmadığını ifade ederken yüzde 77’si torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inanıyor;
gençler bu hâle geldi, gençler bunu düşünmek durumunda kaldı. Onun ötesinde, “Neden başka bir
ülkede yaşarsınız?” sorusuna ise gençlerin yüzde 59’u “Daha iyi bir gelecek için.” diyor. Yani gençlerin
Türkiye’den, bu ülkeden umudu kalmadı sizin bu yönetiminiz sayesinde, yönetiminiz nedeniyle daha
doğrusu. Yüzde 14,6’sı “Daha huzurlu bir hayat için yurt dışına giderim ve temelli kalırım.” diyor, yüzde
6’sı da “Adalet, eşitlik için.” diyor. Hatta bir yerde daha vardı, o diğer araştırmadaydı herhâlde, çok
önemli bir kısmıydı, yüzde 60’larda 70’lerde “Vatandaşlıktan çıkarın, Türk vatandaşlığından çıkarın.”
diyor gençler. Arkadaşlar bunlar yapılan çalışmalar, daha farklı bir çalışma varsa siz de onları ortaya
koyun. Yani bunlar bilimsel, Yeditepe Üniversitesinin, MAK Danışmanlığın… MAK Danışmanlık da
bildiğimiz bir şirket.
Şimdi, ciddi bir beyin göçü var, bunu görmemiz gerekiyor. Bakın, OECD’nin bir çalışması var. 20
OECD ülkesini Türkiye’den -bu belli bir dönem tabii, sadece son bir yıllık değil- Harvard Üniversitesi
ve Paris Scholl of Economics’den 2 tane akademisyenin yaptığı bir çalışma var. Türkiye’deki bu beyin
göçünden dolayı Türkiye’ye bunun maliyetinin 230 milyar dolar olduğunu söylüyor arkadaşlar, 230
milyar dolar. Çünkü biz burada çocuklarımızı yetiştiriyoruz, büyütüyoruz, sağlık, eğitim harcamalarını
yapıyoruz, hatta en iyi okullarda okutuyoruz bu göç edenlerin bir kısmını. Onlar düşünüyor, daha fazla
şey yapıyor, ondan sonra da bu çocukların hepsi yurt dışına göç ediyor, yurt dışına kaçmak istiyor,
çıkıyor. İsteyenler değil, şu andaki göç miktarı toplam yüzde 1,4 gençlerde. Yani salsak ve imkânı olsa
yüzde 70’i “Gideceğim.” diyor. Yüzde 1,4’lerin getirdiği maliyet bize 230 milyar dolar arkadaşlar.
Bakın, bu siyaset konusu filan değil. Bunun üzerinde bu Bakanlığın oturup bir şey söylemesi lazım;
konuşmanızda buna ilişkin hiçbir şey yoktu sizin. Dolayısıyla ne olup bittiğinin bile farkında değilsiniz,
öyle anlaşılıyor. İstanbul Ekonomi Araştırma ve Danışmanlık Firması da yine, aynı şekilde benzer
sonuçları bulmuş. Yani şimdi, burada vakit olmadığı için bunlara çok fazla girmek istemiyorum ama
gençlerin yine, yurt dışına çıkmak istediğini hatta, efendim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını bile
bırakmaya rıza gösterdiğini gençler söylüyor. Biz bu ülkede çocuklarımızı nasıl eğittik de çocuklarımız
bu hâle geldi veya biz nasıl, ne yaptık da bu çocuklar bu kadar umutsuz hâle geldi? Bunun üzerine
düşünmek lazım. Yine, az önceki verdiğim çalışmada, gençlerin üçte 2’si otoriter liderliği yönetiminden
ziyade katılımcı demokratik yönetimi benimsiyor, yönetim tarzının burada demek ki etkili olduğunu
görüyoruz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sürenize iki dakika ek süre ekliyorum. Lütfen toparlayınız.
ERHAN USTA (Samsun) – Sayıştay raporları ortada Sayın Bakan. Sayıştay raporları net bir
şekilde size diyor ki : “Bu çocukların hayatını tehlikeye atacak yurtların sözleşmelerini hâlâ devam
ettirmişsiniz.” Burada fazla şeye gerek yok.
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Bir de satış hasılatından ve kira sözleşmelerinden, bir kere reklam gelirlerinden Bakanlığın alması
gereken parayı, Bakanlık almıyor arkadaşlar; böyle bir şey olabilir mi ya? O zaman kaldırın bunu.
Ya, mevzuatı düzeltin bunun alınması gerekmiyorsa ama reklam geliri var spor kulüplerinin. Onların
parasını almıyor, bilet satış gelirinden alması gereken paraları almıyor ve bunu size devletin denetçileri
söylüyor. Denetçilerin söylediği şeyi söylüyoruz.
Onun dışında, Sayıştay raporlarında yine aynı şeyler var: Spor Toto’da ve benzer şeyler… Hatta
tahsilat amacıyla kullanması gereken, banka hesabındaki gelir kaydı yapılmayan tutarlar üzerinden
birtakım ödemelerde bulunması. 491 milyon lira Spor Toto teşkilatına böyle bir ödeme yapılmış, 175
milyon lira da Futbol Federasyonuna yapılmış. Bu da yine, Sayıştay denetçilerinin gündeme getirdiği
bir konu.
Bir tane de lokal bir konuyu ifade etmek istiyorum: Bizim Samsun’da Kunduz Millî Takımlar
Kamp Eğitim Merkezi var. Burası yıllardan beri yılan hikâyesine döndü. Her geldiğinde siyasiler,
milletvekilleri, bakanlar geliyor oraya: “Efendim, bu Kunduz Eğitim Tesislerini yapacağız.” deniyor
ama şu anda Sayın Bakan, yıllardan beri burada yapılan şey sadece yüzde 10 seviyesinde bir projenin
tamamlanma oranı var. Bu Kunduz Eğitim Tesislerinin bir an evvel yapılmasını biz, sizlerden talep
ediyoruz.
Bunun dışında tabii, Bakanlığınızda bir birleşme oldu ama bu birleşmenin herhâlde siz de bunun
farkındasınızdır…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım lütfen.
ERHAN USTA (Samsun) – Bitireceğim.
Taşra teşkilatında sağlıklı bir birleşmenin olmadığını da çok net bir şekilde görüyoruz. İl müdür
atamalarında -bana verilen bilgiyi söylüyorum, yanlışsa düzeltebilirsiniz- 81 ilin 45’i vekâleten
götürülüyor. İl müdür yardımcılarının da 3 kişi olması gerekirken 81 ilin tamamına yakınında müdür
yardımcısı yok. Samsun’da 3 kadroda boşluk…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Ek süreniz de doldu. Bir cümle lütfen…
ERHAN USTA (Samsun) – Sayın Başkan, bitiriyorum.
İl şube müdürü atamaları 81 ilin tamamına yakınında vekâleten yürütülüyor. Samsun’da 12 şube
müdürünün 2 tanesi asaleten görev yapıyor. İlçe müdürlerinde de benzer. Yani, ya boş ya da vekâleten
götürülüyor. Bu kaynaşma ve çalışanlar arasındaki sorunlar da vardı ama onlara vaktimiz kalmadı,
onlar da devam ediyor. Bu konuların da düzeltilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bütün bunlara rağmen
de bütçenizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, şimdi, saat 13.33 görünüyor. Saat 14.15’te
tekrar bir araya gelip müzakerelerimize kaldığımız yerden devam etmek üzere birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 13.33
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.14
BAŞKAN: Cevdet YILMAZ (Bingöl)
BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)
SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)
KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, 21’inci Birleşimin İkinci Oturumunu
açıyorum
Aslında tam fotoğraflık bir resim var karşımda, Sayın Bakanım gençlerle oturmuş, inşallah ileride
bu sıralara milletvekili olarak, bakan olarak da gelirler, karar alma süreçlerinde adım adım ilerleyerek.
Özellikle bu genç katılımından dolayı teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım, sağ olun.
Gençlerin mutlaka bakış açılarıyla ciddi katkıları oluyordur bütün çalışmalara, bu konuda bir iki
cümle alalım.
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Gençler kimler?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Sayın Başkan, Erol
Bey “Gençler kimler?” diyor, isterseniz uygun görürseniz tanıtsınlar kendilerini.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Bir tanıtsınlar bence de.
(Katılımcılar kendilerini tanıttı)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sağ olun, biz de gençleri Meclisimizde gördüğümüz için çok
mutluyuz, bütün Komisyonumuz adına söylüyorum.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Sayın Başkan…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ekrem Bey, gençlere hoş geldin diyeceksiniz galiba.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Sayın Başkanım, eğer sizler uygun görürseniz bu gençleri de bir taltif
etmek lazım yani bir milletvekilleriyle toplu bir fotoğraf alalım, olur mu?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – O zaman bir arada toplu fotoğraf alalım inşallah.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Daha doğru olur yani bir de biz onları ağırlamış oluruz. Ben de gençlere
tekrar hoş geldiniz diyorum. Sayın Bakanımıza da bu güzel jesti için teşekkür ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Evet, aynı şekilde…
Şimdi, normal müzakerelerimize dönüyoruz, kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Milliyetçi Hareket Partisinden Sayın Mustafa Kalaycı, en son söz sırası sizdeydi.
Süreniz yirmi dakikadır.
Buyurun Sayın Kalaycı.
MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli Bakan
Yardımcıları, kıymetli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakanımıza yaptığı kapsamlı sunum için teşekkür ediyorum. Gençlerimizin görüşmelere
katılmasından dolayı memnuniyetlerimizi ifade ediyor, genç kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum.
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Gençlik yeni fikirler, parlak düşünceler, taze güç ve dinamik bir kuvvetin karşılığı olarak yaşlanması
mukadder olan bir toplum yapısına giren zindeliği, heyecanı, enerjiyi ve umudu ifade etmektedir.
Gençlerin safiyane düşünceleri, samimi dilekleri, meşru beklentileri, haklı istekleri kıymetlidir.
Genç dimağların özlemleri, beklentileri, hedefleri mutlaka desteklenip gerçekleştirilmelidir. Geleceği
planlamayı ihmal edenler başkalarının planlarında yalnızca bir nesne, yalnızca etkisiz bir eleman olurlar.
Dünün mahsulü nasıl bugünse geleceğin de cümle kapısı şuurla temellenmiş bugünün anlayışıdır.
Gelecek demek var olmak, hayata tutunma iddiası demektir. Geleneksel bağların hızla koptuğu,
yerine yeni değerlerin ikame edilemediği, dilini, tarihini, kültürünü ve çağı yeterince benimsememiş bir
gençliğin milletimizin geleceğine katkı sağlamasını beklemek fazla iyimserlik olacaktır. Geleneğiyle
geleceği arasında bağ kuramayan toplumların hazin ve hüsran dolu sonlarına tarih ibretle şahitlik
etmektedir. Elbette ne geçmişimizi unutma lüksümüz ne de geleceğimizi ihmal etme hakkımız vardır.
Cumhuriyetimizi emanet ettiğimiz Türk gençliğinin daha iyi ve daha sorumlu yetişmesi hepimiz için
vazgeçilmez millî bir görev, aynı zamanda vatan borcudur. Yüreği millet sevgisiyle dolu, erdemli,
insanlığa, ülkesine, ailesine ve kendisine karşı sorumluluklarının bilincinde olan ve yüksek ülküleri
hedeflemiş gençliğin yetişmesi cumhuriyetimizin bekası açısından da büyük önem arz etmektedir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu tarihî ifadeleri herkesin, her kesimin kulağına küpe olmalıdır:
“Yetişecek çocuklarımıza Türkiye’nin istiklaline, kendi benliğine ve millî ananelerine düşman olan
bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. “
Gençlik ve Spor Bakanlığımız gençlerimize yönelik önemli faaliyetler ve başarılı hizmetler
gerçekleştirmektedir. Her geçen yıl daha da yaygınlaştırdığı ve yeni projelerle geliştirdiği gençlik
merkezleri millî, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren, ailesini,
vatanını, milletini seven, topluma karşı sorumluluk duyan güçlü bir gençlik yetiştirilmesi hedefiyle
faaliyet göstermektedir. Sayısı 385’e ulaşan gençlik merkezlerinde yaklaşık 2,5 milyon üye gencimiz
bulunmaktadır. Gençlik merkezlerine bağlı olarak okullarda, üniversitelerde, yurtlarda, spor
salonlarında ve mahallelerde kurulan ve sayısı 264’ü bulan genç ofisler daha fazla gencin gençlik
faaliyetlerine katılımını sağlamakta, daha düşük maliyetlerle gençlik merkezi faaliyetlerinin yaygınlık
kazanabileceği mekânlar oluşturmaktadır. Gençlerimize gelişimleri için her türlü katkıyı sunmak, öz
güven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazanımına destek olmak, gençlerin millî, manevi, etik ve
insani değerler konusunda farkındalığını arttırmak amacıyla gençlik kampları da düzenlenmektedir.
Yurt dışında yaşayan Türk gençliği ile Türk dünyası gençliğinin de katılacağı gençlik kampları
oluşturulmalı, gençlerimizin ülkemizle olan bağlarının güçlendirilmesi, sosyal, spor, sportif ve kültürel
açıdan gelişmeleri sağlanmalıdır. Gençlik merkezleri faaliyetlerinin gençlerin taleplerini ve zamanın
gerekliliklerini karşılayacak şekilde geliştirilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmeli, gençlerin okuma,
anlama ve düşünme yetileri ile liderlik becerilerini arttırmasına yönelik faaliyetler yaygınlaştırılmalı,
sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında aktif rol almaları desteklenmelidir. Gençlik
merkezlerinde mavi oda gönüllü ofisleri kurulmaktadır. Gençlerin gönüllü faaliyetlere daha fazla katılımı
teşvik edilmeli, gönüllülük faaliyetleri kapsamında bilinçlendirilmeli ve yönlendirilmelidir. Gençlerin
toplumsal hayata aktif katılımlarını ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak öz güvenle
toplumsal aidiyet duygularını güçlendirecek politika ve hizmetler geliştirilmeli, çeşitlendirilmeli ve
kurumlararası eş güdüm artırılmalıdır. Gençlerin fiziksel, sosyal ve bilimsel gelişimleri ile yenilikçi ve
girişimci niteliklerini destekleyen kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler yaygınlaştırılmalıdır. Gençlere
ilişkin toplanan verilerin kalitesi artırılmalı, uluslararası karşılaştırmalara imkân tanıyan veri setleri
oluşturulmalıdır.
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Dijital çağ, siyasi coğrafyası olmayan yer çekimsiz bir ortam yaratmıştır. Bu ortam milletimiz
ve gençlerimiz için hem fırsat hem de riskler barındırmaktadır. Türk gençliğinin sosyal medyayı ve
interneti doğru, dengeli, kıvamında ve bilgi amaçlı kullanımı sosyal barış ve toplumsal huzur açısından
önemlidir. Gençlerimize algoritma, “web” ve mobil uygulama geliştirme, elektronik, insansız hava
aracı yapımı ve kullanımı ile robotik eğitimlerin verilmesine yönelik Kod Adı 2023 Projesi’ni ve
yetenekli öğrencilerin belirlenerek gelişimleri için gerekli desteklerin sağlanması, takım çalışması,
yenilikçi düşünce, proje geliştirme odaklı eğitim programları ile daha üretken olabilmesi amacıyla
yürütülen Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi’ni çok önemli görüyoruz.
Gençlik kanın hızlı kaynadığı bir dönemdir. Gençlik sokakta değil üniversitede olsun, kavgaya
değil kucaklaşmaya, kutuplaşmaya değil kardeşliğe, tıpkı coşkun bir nehir gibi aksın. Kitapla, kalemle,
bilgisayarla ve projelerle ve arkadaşlık bağlarıyla çağı kavrasın, üstün meziyetlerle donansın, gelecek
Türkiye’nin olsun.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz gençliğe yapılan yatırımı
Türkiye’nin geleceği için en önemli yatırım olarak görüyoruz. Türk gençliği bizim öz güvenimiz,
istikbalimizin güvenceleridir. Gençlik sorunlarına yaklaşımımız ekonomik, toplumsal, kültürel ve
psikolojik yönlerden bütünlük arz etmektedir. Gençlerimizin eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik
ve serbest zamanlarını değerlendirmesiyle ilgili sorunların çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.
İlköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki yönlendirme çerçevesinde ve yetenekleri ölçüsünde
istedikleri bölümlerde yükseköğretime kavuşmalarını, üniversite öğrencilerinin ise kendileriyle ilgili
kararlara katılmalarını sağlayacak platformlar oluşturulmasını, okul yönetimi, öğretim elemanı ve
öğrenci arasındaki diyaloğu sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesini hedefliyoruz.
Türk milletine mensubiyetin gurur ve şuuruna sahip, manevi ve kültürel değerlerimizi özümsemiş,
düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni gelişmelere açık, sorumluluk duygusu
ve toplumsal duyarlılığı yüksek, bilim ve teknoloji üretimine yatkın girişimci, demokrat, kültürlü ve
inançlı nesillerin yetiştirilmesi Türkiye’nin büyüme, kalkınma ve yükselme gayesini kamçılayacaktır.
Biz kuşakları X, Y, Z kategorisiyle ele almıyor, bu şekilde analiz etmiyoruz çünkü bu ayrımın, alfabenin
diğer harflerine kadar ulaşacağını, buradan da bir sonuç çıkmayacağını düşünüyoruz. Gençliği bir
görüyor, müstesna unvanına “Türk gençliği” diyoruz. 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. Ülkemizde 15-24 yaş grubunda 12,9 milyon genç nüfus bulunmaktadır. Nüfusun yüzde
15,4’ü gençlerden müteşekkildir. Türkiye’nin genç nüfus oranı AB ülkelerinin genç nüfus oranlarından
çok daha fazladır. Bu tablo esasen potansiyel, mukayeseli ve stratejik gücümüzün apaçık delilidir. Türk
gençliğinin aklını bulandırmaya ve geleceğini karartmaya çalışan iç ve dış mihrakların ana gayesi
bu güçten çekilmelerinden dolayıdır. 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. Eğitim-istihdam ilişkilerinin dinamik bir yapıya kavuşturulması ve
ihtiyaçlara uygun bir insan gücü planlaması yapılması, istihdamın yanında ekonomik ve sosyal gelişme
ve kalkınma bakımından da önem arz etmektedir.
Gençlerin iş gücü piyasasına geçişlerini ve kariyer olanaklarına erişimini kolaylaştırmak üzere,
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından staj faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, üniversiteli
gençlerin yarı zamanlı olarak istihdam edilmesi ve ülkemizdeki büyük projelerle ilgili olarak gençlere
farkındalık kazandırılması yönünde çalışmalar etkin bir şekilde sürdürülmelidir. Yükseköğrenim

45

23 . 11 . 2021

T: 21

O: 2

öğrencilerinin kariyerlerine yön verecek bir dizi eğitime ücretsiz ulaşabilmesi, bütünsel olarak
yürütülecek sertifika ve özel eğitim fırsatlarıyla da ulusal ve uluslararası çapta kendini ifade edebilen,
yetkin, başarılı ve kültürlü gençler olarak kendilerini geliştirmeleri konusunda onlara fırsat sağlanması
amacıyla Bakanlık tarafından başlatılan proje olan Hayat Becerileri Programı’nı destekliyoruz. Bu
proje yaygınlaştırılmalı ve daha da geliştirilmelidir.
Gençlerin gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ve etkilerinin azaltılmasını
teminen gençlerin ve ebeveynlerinin özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri
yaygınlaştırılmalıdır. Gençler arasında sağlık, sosyal medya ve hukuk okuryazarlığı artırılmalıdır.
Gençlerin kişisel, sosyal gelişimleri ile kariyer planlamalarına katkı sağlamaya ve ruh sağlığını
güçlendirmeye yönelik programlar uygulamaya konulmalıdır. Bilgisayar, telefon, tablet ve internet
kullanımına bağlı riskleri azaltmaya yönelik uygulamalar geliştirilmeli, bağımlılık yapıcı maddelerle
etkin mücadele edilmeli, bu maddelerin kullanım durumunu tespite yönelik araştırma ve hizmetlere
devam edilmelidir. Gençlik merkezleri, gençlik kampları, yurtlar, sporcu eğitim ve olimpiyat hazırlık
merkezlerinde gençlere yönelik bağımlılıkla, özellikle de madde bağımlılığıyla mücadele hakkında
düzenlenen seminerler ve farkındalık eğitimlerini çok önemli görüyoruz. Madde bağımlılığıyla
mücadelede etkinlik sağlanması amacıyla koruyucu ve önleyici faaliyetlerin tedavi, sosyal rehabilitasyon
ve uyum hizmetleri ile mevcut kurumsal yapıların ve uygulamalarının geliştirilmesine, ilgili kurumlar
arasındaki eş güdüm ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmelidir. Sigara,
alkol ve her türlü uyuşturucu madde kullanımına, kumar ve benzeri alışkanlıklara, fuhuş, anarşi, teröre
karşı gençleri korumak ve bilinçlendirmek amacıyla aile müessesesi de güçlendirilmeli, gençlerin
kendilerini ifade edebilecekleri sosyal ve kültürel ortamlarının oluşturulmasına önem verilmeli, spor ve
sosyal faaliyet imkânları daha da geliştirilmelidir.
Artan üniversite ve üniversite öğrencisine göre yurt talebi de artmaktadır. Ekim 2021 tarihi
itibarıyla toplam 778 yurtta 734.239 yatak kapasitesine ulaşılmıştır. Hâlen 32 yurt projesinin yapım
çalışmaları, 7 projenin ihale çalışmaları, 43 yurt projesinin de proje çalışmaları devam etmektedir.
Öğrencilerimizin ev konforunda yaşamalarını sağlamak amacıyla ahşap mobilyalı, bazalı, içerisinde
banyo, tuvalet, mini buzdolabı, yanmaz özellikli yatak bulunan yurtlar hizmete sunulmuştur. Temizlik,
güvenlik ve yirmi dört saat sıcak su imkânları yanında, ortak ders çalışma alanları, kantin, kafeterya
gibi sosyal ortamlar da yurtlarımızda bulunmaktadır.
Bu yıl yurt başvurularındaki yoğunluğun pandemiden dolayı iki yıllık birikiminden kaynaklandığını
biliyoruz. Talep eden her öğrenciye yurt ya da yurt şartlarıyla barınma imkânının devlet tarafından temin
edilmesi, ortaöğretim ve yükseköğretimde okuyan gençlerimize yeterli barınma imkânı sağlanarak
başvuran hiçbir öğrencinin açıkta bırakılmaması için gerekli planlama ve çalışmalar sürdürülmelidir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geniş kitlelerin sporu yaşam biçimi olarak benimsediği,
dezavantajlı gruplar dâhil, talep eden herkese 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.
Ay yıldızlı sporcularımızın bu yıl Tokyo Olimpiyatları’nda 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz, toplamda
13 madalya olmak üzere uluslararası spor organizasyonlarında aldıkları madalyalar milletimizi
gururlandırmıştır.
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Son olarak Portekiz’de yapılan 15’inci Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası’nda Türkiye
27 madalyayla genel sıralamada 3’üncü olmuştur. Madalya alan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum.
Elbette Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu başarılarda katkısı büyüktür. Başta Sayın Bakanımız olmak
üzere tüm Bakanlık çalışanlarına, emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ülke genelinde stadyumlar, yüzme havuzları, futbol sahaları, gençlik
merkezleri, spor salonları, atletizm pistleri ve benzeri gençlik ve spor tesislerinin yapımını, mevcut
tesislerin bakım, onarım ve modernizasyonlarını gerçekleştirmekte, bununla birlikte, sahipliğini
üstlendiği çeşitli uluslararası spor organizasyonlarında kullanılmak üzere spor tesisleri yapmaktadır.
Bununla birlikte, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak, erdemli,
bedenen ve ruhen sağlıklı bir nesil olarak yetişmelerine katkı sağlamak, spor yapma imkânlarını
artırarak spora yönlendirmek suretiyle çocuklarımızı teknolojik oyun ve eğlencelere bağımlılıktan
kurtarmak, sosyal ilişkilerini geliştirmek ve sporcu kaynağı oluşturmak amacıyla “Türk sporunu
geliştirme projesi”yle spor seferberliği başlatılarak sporda büyük bir atılım gerçekleştirilmesini gerekli
görüyoruz.
Ülke genelinde standart yetenek tarama modeli oluşturulmalı, Türkiye sportif yetenek taraması
ve spora yönlendirme faaliyetlerine ilişkin gerekli düzenlemeler 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 ve gençlerimizin evlerinden kolaylıkla ulaşabileceği alanlara güvenli semt
sahalarının, minik spor tesislerinin ve altyapısının yapılması, bu tesislerin gönüllülerce yapımının teşvik
edilmesi, bu amaçla kampanyalar düzenlenmesi, böylelikle okul takımlarına ve amatör kulüplerimize
sporcu kaynağı oluşturulması, profesyonel takımlarımıza ve Millî Takım’ımıza sporcu yetiştirilmesi
amacıyla “spor parkları projesi” uygulamaya konulmalıdır. Beden eğitimi öğretmenlerinin bu parklarda
çalıştırılması suretiyle kadrosuzluk nedeniyle atanamayan beden eğitimi öğretmenlerine de istihdam
imkânı sağlanmalıdır.
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.
Sporun insan ve toplum sağlığı üzerindeki vazgeçilmez rolü göz önüne alındığında spor branşları
itibarıyla antrenör belge sayılarının ve niteliklerinin artması önemli görülmektedir. Ülkemizde
lisanslı sporcu, spor kulübü ve antrenör sayılarındaki artış eğilimi devam etmektedir. Antrenör belge
sayısı 270 bini aşmış, lisanslı sporcu sayısı toplam 10 milyon 600 bine yükselmiştir. Tüm branşlarda
lisanslı sporcu sayısı daha da artırılmalıdır. Antrenörlüğün niteliğinin artırılması, spor masörü ve
spor kondisyoneri yetiştirme kursları düzenlenmesi çalışmalarını destekliyoruz. Ülke genelinde
sportif faaliyet ve organizasyonların düzenlenmesinde spor federasyonlarının kurumsal kapasiteleri
güçlendirilmelidir. Amatör ve profesyonel spor kulüpleri yasası çıkarılarak spor kulüplerinin Dernekler
Yasası’yla yönetimine son verilmelidir. Spor kulüplerinin mali yapısı disipline edilmeli ve mali
sorunlarına çözüm getirilmeli, performans göstergeleri takip edilmelidir. Modern spor dallarıyla
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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.
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 arttırılmalıdır.
Bu düşüncelerle Bakanlığımızın 2022 yılı bütçesinin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.
Başarılar diliyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Kalaycı, çok teşekkür ediyorum.
Şimdi, AK PARTİ Grubundan genç bir milletvekili arkadaşımıza, Sayın Ahmet Kılıç’a söz
veriyorum.
Buyurun lütfen.
Süreniz yirmi dakikadır Sayın Kılıç.
AHMET KILIÇ (Bursa) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın milletvekillerimiz, çok Değerli Bakanım, Bakan Yardımcılarımız, kıymetli bürokratlar,
gençlik merkezlerimizden bugün buraya teşrif eden değerli gönüllü kardeşlerim; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Gençlerin güçlü yaşam becerilerine, insani ve millî değerlere sahip olarak yetişmeleriyle iktisadi
ve sosyal hayata ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlamak temel amacımızdır. Ayrıca
sporun geliştirilmesi, sporda katılımın ve başarının arttırılması için spor alanında önemli adımlar
attık, atmaya da devam ediyoruz. Millî, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan
ve geliştiren bir gençliğin yetiştirilmesi hedefiyle ücretsiz bir şekilde tüm gençlerimize hizmet veren
her türlü konfor, teknolojik altyapı ve imkânları haiz olan gençlik merkezlerimizin sayısı kasım ayı
itibarıyla 388’e ulaşmıştır. Bu gençlik merkezlerimizdeki üye sayısı da 2,5 milyona çıkmıştır.
Değerli milletvekilleri, bu gençlik merkezlerini incelediğimizde şunu görüyoruz: Gençlik
merkezlerimiz son derece modern koşullarda gençlerimize hizmet veriyor. Ve demin ifade edildiği gibi
gençlerimizin her alanda eğitimden kültüre, kültürden sanata, sanattan spora farklı noktalarda pek çok
alanda gençlerimize katkı sağlanıyor ve gençlerimizin, gerek öğrenim hayatında daha fazla eğitime
ihtiyaç duydukları konularda da bu merkezlerde gençlerimize kurslar veriliyor. Ayrıca gençlerimizin
gelişimlerine katkı sunmak, öz güven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığının kazanımına destek olmak
üzere de yaz döneminde 51 gençlik ve izcilik kampında çeşitli organizasyonlar düzenlenmiştir. Gençlik
projeleri destekleriyle, gençliğin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, gençlerin potansiyellerini
gerçekleştirmeye imkân sağlanması ve gençlerin karar alma, uygulama süreçleriyle sosyal hayatın
her alanına etkin katılımlarının arttırılması ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini hedefleyen
hareketlilik, kültür, sanat, eğitim ve sosyal uyum projelerinin desteklenmesi, bizim iktidarımızın ana
amacıdır.
Artan spor yatırımlarımız sayesinde 2002 yılında 1.575 olan spor tesisi sayısı 2021 yılında 3.918’e
çıkmıştır. Bu kapsamda 2002 ile 2021 yılları arasında 2.766 adet mahalle tipi futbol, basketbol ve
voleybol sahası, 1.365 sentetik futbol sahası, 904 spor salonu, 56 adet atletizm pisti, 210 adet yüzme
havuzu yapılmıştır. Bakanlığımızın inşallah 2022 yılı bütçesinde de benzer çalışmaları sürdüreceğiz.
Önceden okullarımızda yüzme dersleri verilmesi söz konusu değildi, ama şu an itibarıyla artık Gençlik
ve Spor Bakanlığımızın yapmış olduğu yüzme havuzlarıyla beraber ilkokullarda çocuklarımız yüzme
dersi alabiliyor.
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Yine, KYK yurtlarına bu yıl yerleştirilen öğrenci sayısı 551.866’yı geçmiş durumda. Konuşmamı
çok fazla rakamlara boğmak istemiyorum ancak özellikle KYK yurtlarının kapasiteleri noktasında
nereden nereye geldiğimizi anlamak açısından önemli olduğunu düşündüğüm için bazı sayılar
vereceğim. 2002 yılında ülkemizde 190 KYK yurdu bulunmaktayken bugün bu sayı 779.
Yine, 2002 yılında 182 bin öğrenci kapasitesi bulunan yurtlarımızın bugün kapasitesi 743 bin.
Öğrenci yurdu kapasitelerine bakacak olursak dünyanın pek çok ülkesinde bizim kadar kamu öğrenci
yurduna sahip bir ülke yok. Bu noktada, gelecek yıllarda da daha modern, daha konforlu yurtlarda
öğrencilerimizin yaşamlarını, öğrenim hayatlarını sürdürmeleriyle alakalı gayretlerimizi ortaya
koyacağız. Tabii ki yurtlarımızı -özellikle Bursa’daki yurtlarımızı- ben sık sık ziyaret ediyorum Sayın
Bakanım, Emir Sultan Yurdumuz son derece modern koşullarda; bakın, bilgisayar laboratuvarından
tutun, öğrencilerimizin yemek yiyeceği alanlardan tutun harika bir şekilde kendi öğrenim hayatlarını
sürdürmeye devam ediyorlar; bakın, satranç oynayacakları salonlardan tutun, işte, yatakları… Demin
burada, sabahtan, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilimiz de gösterdi ama yani masa başından değil,
birazcık da yerinde görmemiz gerekiyor, bu yurtları beraber de ziyaret edebiliriz; bu yurtlar, bu ülkenin
gençlerine hizmet ediyor sonuçta.
Yurtlarımızın nicelik olarak geliştirilmesinin yanı sıra nitelik olarak da geliştirilmesinde çok mesafe
katettik. Öğrencilerimizin ev konforunda yaşamlarını sağlaması amacıyla yurtlarımızı, öğrencilerimizin
hizmetine sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Yine, öğrencilerimizin akademik çalışmalarına ve
bilimsel araştırmalarına katkı sağlamak amacıyla hızlı ve güvenli olarak, ücretsiz olarak internet erişimi
imkânı sağlanmaktadır. Şu an itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında 500 bin öğrencimiz aktif
olarak internet desteğinden faydalanıyor, inşallah, bu sayıyı tabii, daha yukarılara taşımak isteriz, daha
iyi noktalara taşımak isteriz.
Bakanlığımız yurtlarının standardının ve sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesinden dolayı,
bakınız, 2000’li yıllarda yurtların doluluk oranları yüzde 60, yüzde 70 idi ama şu an itibarıyla yüzde
100’lerde; bunun ana nedeni, yurtlardaki kalite. Eskiden öğrencilerin devlet yurtlarında kalmama
gibi bir isteği söz konusuydu ama bugün itibarıyla devlet yurtları daha nitelikli, daha donanımlı, daha
konforlu olduğu için ve daha güvenli olduğu için, hem aileler hem öğrencilerimiz devlet yurtlarını
fazlasıyla tercih ediyor; bu tercih bile başlı başına bu yurtlardaki gelişmeyi fazlasıyla gözler önüne
seriyor.
Değerli milletvekilleri, öğrenim kredisi ve burs imkânlarından faydalanan öğrenci sayımız 2002
yılında 441 bin iken, şimdi bu sayı 1 milyon 434 bin yani kredi veya burs imkânlarından yararlanan
öğrenci sayımız neredeyse 3’e katlanmış. 2002 yılında öğrencilere ödenen burs miktarı 45 TL iken
2021 yılında bu miktar 650 TL olmuştur. 2021 yılında yüksek lisans öğrencilerine aylık 1.300 TL,
doktora öğrencilerine 1.950 TL olarak burs ödemesi yapılmıştır. Yine, 2002 yılında aylık 11 lira olan
beslenme yardımı şu an itibarıyla aylık 570 liraya çıkarılmıştır.
Değerli milletvekilleri, göründüğü gibi öğrencilerimizin, gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılama
noktasında AK PARTİ’li hükûmetler döneminde son derece etkileyici bir çalışmayı ortaya koyduk.
Yurtlar konusunda hükûmetlerimizin devrim niteliğinde çalışmaları ortadayken bazen muhalefetten
haksız ve üzücü ithamlarla yüklenilmesi hiç de anlaşılır değil.
Gençlik merkezleri ve kulüplerinde, gençlerin ihtiyaçlarına ilgi duydukları alanlara göre
kendilerini ifade edebilecekleri her türlü faaliyeti tasarlayıp, planlayıp ve gerçekleştirebileceği
çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri, ilgi alanlarına
göre tercih yapıp, sosyal ve kültürel aktivitelerle zamanlarını etkin ve verimli bir biçimde
değerlendirmeleri amaçlanmaktadır. 2021 Eylül ayı itibarıyla gençlik merkezleri, kulüp faaliyetleri
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kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle yaklaşık 17 milyon genç bu etkinliklere katılmıştır. Gençlik
merkezlerimizde bulunan kulüpler, gençlerimizin birçok alanda kendini geliştirmesi için imkânlar
sunmaktadır. Sosyal ve kültürel faaliyetler kulübü güzel sanatlar kulübü, sağlıklı yaşam ve spor kulübü,
gönüllülük kulübü, bilim ve teknoloji kulübü, “Kod Adı 2023 Projesi” kapsamında gençlerimize
algoritma; “web” ve mobil uygulama geliştirme; elektronik, insansız hava aracı yapımı ve kullanımı
ile robotik eğitimleri verilmeye devam edilmektedir. Ayrıca, millî yazılım önemi, erken yaşta kodlama
eğitimi, dijital bilgi güvenliği, siber saldırılar, etkili sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama üzerine
seminer programları da gerçekleştirilmektedir. Eylül 2021 itibarıyla projenin başladığı günden bu yana
gerçekleştirilen faaliyetlere 100 bine yakın gencimiz katılmıştır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gençlik merkezlerimizde yürüttüğümüz proje ve faaliyetlerle
neleri başardığımıza dair isimlerini vermeden birkaç örnek vermek istiyorum. Bunlardan ilki, görme
engelli bir kardeşimiz; içine kapanık bir kişiliğe sahipti, gençlik merkezimizde hayata geçirdiğimiz
“Kitaplara ses olur musunuz?” yerel projemizle farklı arkadaşlıklar edinmiş, sosyal olarak değişim
göstermiş, içindeki sesi dışa vurmuştur. Üniversite sınavlarına girerek şu anda Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi Edebiyat Bölümünü kazanmış ve şu an için 3’üncü sınıfta okumaktadır. Aynı zamanda,
yapmış olduğu radyo programıyla da görme engelli kardeşlerimizin sesi olmaya devam etmektedir.
Başka bir örnek, başka bir genç kardeşimiz, gençlik merkeziyle tanıştıktan sonra tekvando
eğitimleri almış, tekvando branşında genç bayanlar kategorisinde Türkiye 3’üncülüğü elde etmiş, bu
derecenin katkısıyla da spor akademisine yerleşmiş, daha sonrasında da tekvando eğitmeni olarak
hâlihazırda gençlik merkezimizde çalışmalarına devam etmektedir. Gençlik merkezine gelmeye
başladığı sıralarda konuşma zorluğu çeken bir kardeşimiz ve kendini ifade etmekte zorlanan kardeşimiz,
gençlik merkezinde aldığı eğitimler ve verdiğimiz sorumluluklarla kendini iyi derecede ifade edebilen
bir birey hâline dönüşmüştür. Şu an itibarıyla özel bir kuruluşta okul müdürlüğü yapmaktadır. Evet,
gençlik merkezlerimize devam ederek hayatını değiştiren kardeşlerimize sadece birkaç örnek verdim.
Ülkemizin gençlik politikalarında bu merkezlerin yeri ve önemi çok büyüktür. Bu vesileyle, bütün genç
kardeşlerimi gençlik merkezlerimize bekliyorum. Eminim ki onları da ilgilendiren bir kurs, bir eğitim,
Deneyap atölyesi yahut sanatsal faaliyet mutlaka bulunacaktır. Öğretmenlerimiz, kendilerinin istediği
şekilde -ne tarz kurslar isterlerse- ona göre dersler vermeye de devam ediyor gençlik merkezlerimizde.
Baktığımızda, Gençlik ve Spor Bakanlığımızda da idari teşkilatlanmada da gençlikle alakalı
çalışmalar 2002 yılından sonra daha da hız kazanmıştır. Daha öncesinden baktığınızda, zaten tamamıyla
spora adanmış bir bakanlıktı ama şu an itibarıyla gençlik politikaları, gençlik çalışmalarıyla alakalı
pek çok idari teşkilatın olduğunu görüyoruz; bu bile gençlik politikalarında özellikle 2000’li yıllar
sonrasında nereden nereye gelindiğinin bir göstergesi.
Yine, deneyap projesiyle, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerimiz için tasarım ve üretim,
robotik kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, ileri robotik, siber güvenlik, enerji
teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, yazılım teknolojileri, malzeme bilimi ve nanoteknoloji,
yapay zekâ olmak üzere 11 farklı alanda ücretsiz teknoloji eğitimleri sunulmaktadır.
Değerli milletvekilleri, sportif faaliyetlerde de son dönemde, son yıllarda oldukça başarılı bir dönem
yaşıyoruz. Bakanlığımıza ait 43 adet stadyum projesinden 36 tanesinin yapımı tamamlanarak hizmete
açılmıştır, 7 tanesinin de yapımı devam etmektedir. Yapılan stadyum yatırımlarıyla, gençlerimizin
ihtiyaç duyduğu spor tesislerini ve şehirlerimizde sporun yaygınlaşmasını sağlamış olduk ve inanıyoruz
ki gelecek kuşaklarımızı daha sağlıklı, daha nitelikli bir hâle getirmek için güzel günleri hep beraber
inşa ediyoruz.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 yılı bütçesini hayata geçirirken bu yıl ilk kez farklı bir çalışmaya
imza attı. Ben bu noktada Sayın Bakanımızı ve Bakanlığımızın tüm bürokratlarını kutluyorum.
Katılımcı bütçe çalışmaları çerçevesinde başlatılan “Gençlerin Projesi, Gençlerin Bütçesi” isimli
çalışma Bakanlığın 2022 bütçesinin program bazlı bütçe kapsamındaki başlıkların gençlerle oluşturulan
bir platform vasıtasıyla değerlendirilerek ona göre, ihtiyaca göre, gençlerin ihtiyacına göre tekrardan
bir değerlendirme imkânı sunuyor. Bu noktada da Bakanlık düzeyinde ilk kez gerçekleştirilen bu
çalışmanın aynı zamanda Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde katılım ve
temsiliyet bağlamında örnek bir çalışma olacağına inanıyorum. Aralık ayı sonuna kadar devam edecek
olan görüş toplama döneminin nihayetinde inşallah, elde edilecek sonuçlar Bakanlığımızın bütçesini
şekillendirecek.
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Bakanlığımızın destekleriyle yapılan, yürütülen bunca
proje ve çalışma var. Hepsini takdir ediyoruz. Biraz önce de ifade ettim, artık, mahallelerde Bakanlığımızın
basketbol sahaları, futbol sahaları, voleybol sahaları söz konusu. Mahallelere indirgenmiş bir bakış
açısıyla Bakanlığımız çalışmalarını yürütüyor. 81 il, 900 küsur ilçede hakikaten çok nitelikli Gençlik
ve Spor Bakanlığımıza ait tesisleri görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz. Tamamını anlatmak
isterim ama burada emin olun ki saatler sürer. Gönüllülük kültürünü gerçekleştirmek için faaliyetler,
sporun gelişmesi için, sporcular için yapılan yatırım ve diğer çalışmalar, Deneyap atölyeleri, gençlik
merkezleri, öğrenci yurtları, burslar ve krediler ve sağlanan nice imkânlar. Bunların hepsinin temel ve
tek bir hedefi var, o da bu ülkenin genç nesillerini vatanına milletine faydalı, kendine güvenen, sanatta,
sporda, bilimde kendini geliştirmiş bireyler olarak yetiştirmektir. İnanıyoruz ki bizim gençliğimizi daha
nitelikli hâle getirmek adına, bahsettiğimiz hizmetleri ülkemizin her yerinde gençlerimize sunmak için
çalışacağız, didineceğiz. Çünkü biliyoruz ki kendisini geliştirememiş, gerçekleştirememiş gençlerimizi
umutsuzlukla, nefretle, kanla ve ihanetle beslemeye niyetli odaklar fazlasıyla mevcut. Akılla, bilimle,
ahlakla, inançla, imanla geleceği inşa edecek nesilleri yetiştireceğiz. Tek bir gencimizi bile kirli
düzenlere, kirli savaşlara, terör odaklarına, militanlığa ve bağnazlığa terk edecek değiliz.
Her konuşmamızda ifade ediyoruz, tekrar edelim: Biz gençlerimizi “A kuşağı” “B kuşağı” “X
kuşağı” “Z kuşağı” diye tanımlamıyoruz. Bizim için Türk gençliği vardır, bizim için TEKNOFEST
gençliği vardır. Onlara inanıyor, onlara güveniyor ve onları seviyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye’yi yine gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz.
CAVİT ARI (Antalya) – Z kuşağını yok sayıyorsun, sadece “TEKNOFEST” diyorsun.
AHMET KILIÇ (Bursa) – Biz tüm kuşakları kapsıyoruz; sadece Z kuşağını demiyoruz, tüm
kuşaklar bizim gençliğimizdir diyoruz.
Değerli Bakanım, Göçebe Olimpiyatları’nı inşallah 2022 yılında yapacağız ve bu, Türk dünyasıyla
bağlarımızı daha da sağlamlaştıracak bir organizasyon olacak. Bunun için tekrardan Bursa’mız adına,
İznik’imiz adına sizlere teşekkür ediyoruz ve inşallah Bursa’dan tüm dünyaya hakikaten gündemde
olacak bir organizasyonu gerçekleştireceğiz.
Yine Bursa’mızda son yıllarda yapmış olduğumuz yurt kapasitesi artırımıyla alakalı güzel
gelişmeler katettik. Şu an itibarıyla öğrenci yurtlarımızı gezdik, öğrencilerimizin memnuniyeti en üst
düzeyde. Biz bu noktada -inşallah- Bursa’yı bir örnek kent olarak göstermek adına, gençlerimizin her
türlü ihtiyacına gerek belediyelerimiz gerek kamu kurumlarımız fazlasıyla kafa yoruyor ve onların
ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına, onların hayatlarını kolaylaştırmak adına pek çok çalışmayı
hayata geçiriyoruz.
Ben bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılı bütçemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum, hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
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BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Çok teşekkür ediyorum Sayın Kılıç.
Değerli arkadaşlar, şimdi 4 isim okuyacağım, arkadaşlarımızın kendilerini hazırlamaları
bakımından.
Önce Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Mehmet Bekaroğlu’na söz vereceğim, 2’nci sırada
Milliyetçi Hareket Partisinden Sayın Saffet Sancaklı, 3’üncü sırada Türkiye İşçi Partisinden Sayın Barış
Atay Mengüllüoğlu, 4’üncü sırada HDP’den –hazırsa eğer- Sayın Kemal Bülbül. Diğer partilerden söz
talebi olmadığı için...
Buyurun Mehmet Bey, süreniz on dakika.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlar; hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Vallahi arkadaşlar, Bizans düşerken melaikelerin cinsiyetini tartışan rahiplere benziyoruz,
kızmayın ama böyle. Bakın, kendimi de kattım, onun için kızmayın. Bakın, dolar 12,5 lirayı aştı, yüzde
10. Bütçe görüşüyoruz, yok böyle bir bütçe değerli arkadaşlar. Gerçekten böyle bir bütçe yok, bitti.
Sayın Cumhurbaşkanı bağırıyor, işte diyor ki: “Saldırı var, ekonomik saldırı var.” Efendim “Satılmış
ekonomistler” filan. Yok kardeşim. Siz KÖİ diye bir şey icat ettiniz, kendi insanınıza dolar bazında
ihale veriyorsunuz, dolar bazından garanti veriyorsunuz, dolar bazında köprüye geçiş veriyorsunuz, bir
problem çıktığında da “Londra mahkemeleri problemleri çözmekle sorumludur.” diyorsunuz, ondan
sonra da efendim “Satılmış ekonomistler.” Yok değerli arkadaşlarım, bunların bizzat sorumlusu sizsiniz.
Değerli arkadaşlarım, Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesini konuşuyoruz. Arkadaşlarımız
anlattı, Anadolu’daki değişik illerde, ilçelerde spor merkezleri, salonlar, statlar, mahalle stadyumları,
köy stadyumları filan. Maşallah, beton, her taraf beton dolu ama gençlerimiz mutsuz Sayın Bakan,
gençlerimiz işsiz, gençlerimiz güvencesiz. Bakın, çalışmalar var, gençlerimizin yüzde 25’e yakını işsiz,
yüzde 28’i ne işte ne okulda. Bakın, “ev genci” diye bir şey çıktı, evet, Sayın Özdemir, “ev genci”
diye bir şey çıktı. Bak, “mutsuz” derken ezbere bir şey söylemedim ha, “mutsuz” derken araştırmalar
var, değişik bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmalar var, araştırmacılar yapmış ve gençlerimizin
dindarı da seküler de hepsi mutsuz.
Gençlerimiz gidiyor Sayın Bakanım, bin genç doktor her sene Türkiye’yi terk ediyor, bin genç
doktor. Çünkü sağlık sisteminde “sağlıkta dönüşüm” diye genç insanların emeklerini uluslararası
sermayeye bağladınız, insanlar mutsuz bir şekilde çekip gidiyor, tıp fakültesi okuyan gençlerimiz çekip
gidiyor.
Bakın, bu spor merkezlerinde sadece spor mu yapılıyor, yoksa başka pazarlamalar mı, bilmiyorum.
Dünyada en fazla uyuşturucu ele geçirilen ülkeler, İran ve Türkiye. “Bu işi en fazla biz ele geçiriyoruz,
bizde azdır.” demeyin; uyuşturucunun en çok bulunduğu, dağıtıldığı, sevk edildiği, kullanıldığı bir
ülke unvanı da bizde değerli arkadaşlarım. Gençlerimiz bağımlılık kıskacında, gençlerimiz kumar
kıskacında değerli arkadaşlarım, kumar; hem de kim yapıyor biliyor musunuz? Çok millî, yerli, işte,
millî kumar sistemimizi verdiğiniz, işte, yandaş medya kursun; millî, manevi medya kursun diye
Ziraat Bankasından 700 milyon dolar aldırdığınız Demirören’in marifetiyle… Kardeşim, 3 tane kumar
oyununu satın aldı adam; 50 tane, 100 tane, bir de “Misli.com” Kumar kumar oynuyor ya, bir de
mislisini oynatıyor, “Misli.com” Bunların hepsi milliyetçi, maneviyatçı Cumhur İttifakı zamanında
oluyor. Siz yapıyorsunuz bunları.
Gençlerimiz mutsuz, bu mutsuzluk raporlara yansıyor. Bakın, sizin örgütlerinize kadar da geldi.
Çocuk diyor ki: “Pudraşekeri kullanıyorum.” Bakanlarınızla boy boy resimler çektiriyorlar. Bunların
hepsi bu ülkede oluyor.
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Sayın Bakanım, bu Demirören borçlarını falan ödemiyor, ne oluyor ya? Bu milletin 700 milyon
dolarını götürdü. Azerbaycan’ın şeyini de aldınız buna, alındı. Ne oluyor? Bunu hiç kimse sormayacak
mı? Nerede, kimdir bu adam? Nasıl oluyor bu kadar parayı alıyor? Bir de çıkıyorsunuz “Dindar nesil
yetiştireceğiz.” Maalesef, öyle bir şey yok değerli arkadaşlarım.
Yine, araştırmalar var, gençlerimiz gerçekten deistliğe doğru gidiyorlar, terk ediyorlar değerli
arkadaşlar. Maalesef, bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var ama bu çalışmaları burada uzun uzun
anlatacak vakit yok ama bunun sebepleriyle ilgili araştırmalar yapılmış. Tabii, bütün sebepleri siyasi
iktidar değil yani dünyadaki gelişmeler, teknolojinin bu şekilde kullanılması, Türkiye’de iktidarın
değişmesi ve karşı tarafın geri çekilerek daha özgür bir ortamın oluşmasıyla gençlerin kendi kendilerini,
kendi düşüncelerini, inançlarını sorgulamaya başlamaları gibi ama en önemlisi de değerli arkadaşlarım,
araştırmacılar bunu bulmuşlar, en önemlisi de rol model konusunda gençler ciddi bakıyor dindarlığa
değerli arkadaşlarım; dindar iktidara bakıyor, size bakıyor. Sizi görüyor; ne derseniz görüyor, sizin
yaşadığınız hayatı görüyor; annesinin, babasının, siyasi kadroların nasıl yaşadıklarını görüyor, neler
yaptıklarını görüyor ve gençler uzaklaşıyor.
Bakın, -Kültürde konuştuk- bütün değerleri yıkıyorsunuz ama hiçbir şekilde yeni bir değer
oluşturamıyorsunuz. Bu gençleri tutabilecek bir şeyi hiçbir şekilde oluşturamıyorsunuz. Zaten
dünyada İslam’ın, İslamcılığın geldiği yerde, modernliğe karşı verdiği, veremediği, cevap da ortada…
Nereye gitti değerli arkadaşlarım? Silaha, teröre, IŞİD’e, DEAŞ’a gitti. Bu kötü örnekler de ortada ve
dolayısıyla gençlerimiz gerçekten mutsuzlar ve hiçbir şekilde dindar nesil mesil… Bakın, gençlerin
büyük çoğunluğunu kaybettiniz. Gençlerin yüzde 25’i bile size oy vermiyor.
Sayın Bakanım, tabii, bunları anlatırdık ama vaktimiz yok. Şimdi, sizinle ilgili birkaç bir şey
söyleyeceğim. Bir yurt tartışması oldu bu ülkede, siz de gençlik yurtlarından sorumlu Bakansınız.
Çıktınız, bu şeylere cevap verdiniz, yurt eleştirilerine karşı cevap verdiniz. İşin gerçeği şuydu: Yani
gerçekten, üniversitede olan öğrencilerin beşte 1’i kadar, üçte 1’i kadar yurt kapasitesinin oluşturulması
gerekiyor. Türkiye’de bu kadar gerek yok, 1,5 milyon ihtiyaç var. Tamam, siz ne kadar üretmişsiniz? 720
bin falan, 700 bin civarında. Tamam, bunu yavaş yavaş yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz, zaten gençlerin
bir kısmı işte bir süre sonra eve çıkacak filan. Tabii, büyüğünüzden, Sayın Cumhurbaşkanından -çünkü
her gün muhalefet liderine hakaret ediyor- çıktınız efendim, muhalefete verdiniz, veriştirdiniz. Efendim,
mavi vatanla bile eleştirdiniz. Ya, mavi vatanı inkâr eden anlayışla ne ilgisi var yurtları eleştirmeyle?
Niye? Dün bunun en güzel örneğini burada İçişleri Bakanı verdi. Kendisine sorular soracağız ya, gelir
gelmez burada bağırmaya başladı. “Ben terörle mücadele ediyorum, şöyle ediyorum.” Yahu “Sen
terörle mücadele etmiyorsun.” diye bir şey söylemiyoruz ki, başka bir konuyu konuşuyoruz burada, siz
de aynı şeyi yaptınız. Bu konuyu sormasınlar diye ağzınızdan geleni söylediniz.
Ya, bu bir şeyi de merak ediyorum, biraz evvel de arkadaşımız dedi, burs miktarı 450 liraya çıktı.
Yahu, bu, burs mu, kredi mi?
BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – 650 lira, 650 lira.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Burs ayrı bir şeydir, kredi ayrı bir şeydir değerli
arkadaşlarım. Yahu “Şu kadar insana burs veriyoruz.” Ya yapmayın, yapmayın, kredi veriyorsunuz,
kredi. Ya, burs da veriyorsunuz ama büyük çoğunluğu kredidir yani borç para veriyorsunuz. Ödemediği
zaman evine haciz gönderiyorsunuz, yaptığınız şey budur. Bunu doğru bir şekilde çocuklara söyleyin,
niye bunu şey yapmıyorsunuz? Ben anlamıyorum.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Hacizlik bir şey yok orada.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sürem doluyor değerli arkadaşlarım.
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Bir Spor Toto işinden söz edeceğim Sayın Bakanım. Sayıştay kapınıza dayandı -Sayıştay yok oldu
ama bir miktar var, denetçiler var- geldiler kapınıza, incelediler falan, Spor Toto’yla ilgili…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bunların hepsinin
cevabını vereceğim.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Vereceksiniz tabii, tabii canım vereceksiniz.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Bakanım…
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sayıştay kapınıza dayandı.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Geçen sene
konuştunuz, dinlemeden gittiniz.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Ya, vereceksiniz elbette Sayın Bakan.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Bakan, not alırsanız hepsinin
cevabını alacağız sizden.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Şimdi vereceksiniz, bilmiyorum, Başkan bilir.
Bakın, Sayıştay kapınıza geldi, size dedi ki: “Şu Spor Toto’yla ilgili birtakım işlemler var,
bunları inceleyebilmem için Yönetim Kurulunun isimlerini ve Yönetim Kurulu kararlarını istiyorum.”
Vermediniz Sayın Bakan.
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Bilinmiyor ki.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Biliniyor, biliniyor, vermediniz çünkü yasada değişiklikler
yapıldı değerli arkadaşlarım -uzun gitmiyorum- Spor Toto’dan çıkan KDV’yi kullanma yetkisi Spor
Toto’ya bırakıldı. Bakan Yönetim Kurulu Başkanı, diğerlerini bilmiyoruz. Kararlar alıyor ve burada
sanıyorum geçen sene bir 69 milyon TL gibi bir para kullanıldı -bu sene ne kadar kullanıldı bilmiyoruzbu parayı istediğiniz gibi dağıtıyorsunuz. Yandaş, size yakın olan belediyelere filan veriyorsunuz.
Burada tabii ihaleler nasıl ediliyor falan bilmiyorum, muhtemelen büyük çoğunluğu 21/b’dir. Burada
bu paraların nasıl harcandığının hesabını vermemek için birtakım notlar filan verdiniz. Size yazı yazdı
Sayıştay, dedi ki: “Bunlar değil, gerçek Yönetim Kurulunun adını ve şeyini istiyorum.” Niye sakladınız
Sayın Bakan? Yani niye sakladınız Sayın Bakan? Yani niye sakladınız Yönetim Kurulunun kararlarını?
Niçin sakladınız? Nerelere bu parayı harcadınız? Nasıl harcadınız, ben milletvekili olarak benim adıma
Sayıştay sizi denetliyor, siz milletin parasını…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, Sayın Bekaroğlu, tamamlar mısınız
lütfen.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Bitiriyorum.
Siz milletin parasını kullanıyorsunuz Sayıştay da sizi denetliyor, bunları vermek zorundasınız.
Niçin vermiyorsunuz? Bütün bakanlıklar…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – “Vermiyoruz.” diye
bir şey yok, veriyoruz her şeyi.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Vermediniz işte, Sayıştay raporlarında var ya, “Veriyorum.”
diyorsun, vermedin.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Bekaroğlu.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Vermediniz, vermediniz, ezbere söylemiyorum.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Her sene böyle
konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz, sonra gidiyorsunuz.
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OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Bekaroğlu, süreniz tamamlandı.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Vereceksin, bunların hesabını da vereceksin, Sayıştaya da
vereceksin; kaçamazsın. Yani bir kör kuruşun, bu milletin kör kuruşun hesabını vereceksiniz.
(Mikrofon Başkan tarafından kapatıldı)
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – İki yılda bir
konuşuyorsun, sonra gidiyorsun konuşuyorsun ama cevabını vereceğim, bekleyin.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Akşamı bekleyin,
akşamı bekleyin.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Cevabı bekleyin ama.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Bakanım, bunların cevaplarını
akşam alacağız inşallah.
(Gürültüler)
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Bekaroğlu, süreniz tamamlandı.
Teşekkür ediyorum…
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Kaç milyon dolar saçtı? Bunları niçin yaptınız, bütün
bunların hesabını vereceksiniz.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Konuşacağız, sizin
cevabınızı da vereceğim ama bekleyeceksiniz.
(Gürültüler)
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum.
Evet, söz sırası Milliyetçi Hareket Partisinden Sayın Saffet Sancaklı’da.
Sayın Sancaklı, buyurun lütfen.
Süreniz on dakika.
(Gürültüler)
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Arkadaşlar, hatibe söz verdim, lütfen.
Sayın Sancaklı, buyurun lütfen.
SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Bakanım, Bakan Yardımcılarım, değerli bürokratlar; hoş geldiniz siz de. Hem sizi hem
değerli milletvekili arkadaşlarımı, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bir iki konudan bahsetmek istiyorum ben. Birincisi: Bu aşağı yukarı Covid’den önce başladığımız
ama Covid’den dolayı geciktiğimiz spor kulüpleri ve federasyonlar yasası. Bunu daha önce de Genel
Kurul Salonu’nda da konuşmuştuk geçen sene bütçede de ama birtakım aksaklıklar oldu ve bir türlü
Genel Kurul Salonu’na gelemedi ama en son şu anda bazı kulüplerin kulüp başkanlarının, yöneticilerinin
fikirleri vardı, orada bazı eleştirileri vardı, hukuki bazı şeyler vardı; onlar da hepsi konuşuldu, sonuna
geldi. Burada arkadaşlardan ricam şu: Bu siyasetüstü bir konudur; spor, siyasetüstü bir konudur. Hiçbir
parti gözetmeksizin bu kanunun oy birliğiyle çıkmasını hepinizden rica ediyorum.
Şu kanunda bir iki tane şey söyleyeyim, en çok beni ilgilendiren bölümünü söyleyeyim: Bildiğiniz
gibi ben de uzun yıllar futbol oynadım, sonradan da 2 defa 2 kulüpte kulüp başkanlığı yaptım. Yani
masanın her iki tarafında bulunduğum için konuları en ince ayrıntısına kadar biliyorum. Şu anda
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-bugün kasım ayındayız- 2021 Mayıs itibarıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un
borcu 18,2 milyar TL idi. O zamanki kuru göz önünde bulundurursak, arada yapılan transferleri işte bu
harcanan paralar da bunun içinde yok çünkü mayıstan sonra yapıldı transferler. Aşağı yukarı maşallah,
kulüplerimiz de sekizer onar tane oyuncudan aşağı almadı. Bütün bunları koyarsak, kuru da içine
koyarsak tahmin ediyorum 18 milyar TL, bugün ortalama -şimdi, yanlış da bir şey söylemeyeyim ama25 milyar TL civarına geldi. Şimdi, geçen gün Beşiktaş-Trabzonspor maçı vardı, derbi maçı. Ben de
stada gittim, uzun zamandır maç seyretmemiştim. Beşiktaş Kulübü yöneticisine dedim: “Ne kadar faiz
ödüyorsunuz yıllık?” Bana şunu söyledi: “Şu an itibarıyla 600 milyon TL yıllık faiz ödüyoruz biz
Beşiktaş olarak.” Yani ayda 50 milyon TL. Şimdi, sadece bir kulübümüz ayda 600 milyon TL ödüyorsa
-ki bu borçların çoğu zaten euro olduğu için, dolar olduğu için yabancı oyunculara- bu artarak devam
edecek yani 25 milyar TL’nin -TL olarak konuşalım- yüzde yirmi desen yıllık faizi, 5 milyar TL yapar.
5 milyar TL faizi bu kulüplerin ödemesi mümkün değildir. Peki, bu hâle kim getirdi bu kulüpleri? İşte,
yönetenleri getirdi. Neden? Bunun da en büyük nedeni, adam geliyor kulüp başkanı oluyor veya yönetici
oluyor. Diyelim, kulübün 10 milyon TL borcu var; geliyor, iki üç sene yöneticilik yapıyor, ayrılırken
100 milyon TL borcu var kulübün. Kanunen hiçbir sorumluluğu yok. “Ben yoruldum artık, çok hizmet
ettim, biraz da aileme zaman harcayayım.” diyor, çekiyor, gidiyor; aradaki 90 milyon TL’nin hesabını
kimse kimseye soramıyor kanunen. İşte, bu yasada benim en çok önemsediğim konuların başında gelen
kulüp başkanları ve yöneticiler bulundukları dönemdeki borçlardan şahsi sorumlu olacaklar. Yani bugün
yabancı bir oyuncuyla en son, bir buçuk sene önce bir büyük kulübümüz 20 küsur milyon euroluk bir
anlaşma yaptı. Birkaç maç oynadı, geri gitti. O kulübün değerli bir yöneticisi basına şöyle söyledi:
“Galatasaraylılardan özür dilerim, hata etmişiz.” Yok arkadaş, öyle özür dilemeyle kurtulamazsın.
Ödeyeceksin 20 milyon euroyu cebinden, ödemiyorsan kanuni cezan neyse onu çekeceksin. Bir tanesi
bu, çok önemli.
İkincisi, bu federasyonları… Genelde en büyük eleştirim şuydu: Sporu sporun dışındakiler
yönetiyor yani futbolda şöyle söyleyeyim ben size: Bin tane Türk futbolunu yöneten adam varsa
içlerinde şu bir iki yıldır benim zorlamamla 3-5 millî sporcu girebildi aralarına, yüzde 99,9’u sporun
dışından olan insanlar, özellikle futbolda. Diğer federasyonlarda da aynı sıkıntı vardı. Bu yeni yasada
şu olacak: Yönetim kurulunda en az o branşta millî olmuş 2 kişi yani o branşta millî olmuş; halterse
halter, futbolsa futbol, basketbolsa basketbol, eskrimse eskrim. Onun için bunu da çok önemsiyorum.
Üçüncüsü, ciddi manada denetim artacak. Yani kimin canı ne kadar istiyorsa para harcamayacak.
Bunun dışında tabii kulüplerin şirketleşmesi, bu derneklerden kurtulması tarzı birçok şey var. Bunda da
hukuki şeyler var, onlara da hukukçular bakıyor zaten. Ama genel olarak bir şey daha var; belli suçlar
yazıldı, en başında da ihaleye fesat karıştırma suçu. Bu suçları işleyenler de hiçbir spor dalında, hiçbir
federasyonda yöneticilik yapamayacaklar. Yani şunu söylemek istiyorum: Bu yasayı hep beraber oy
birliğiyle, Allah’ın izniyle bütçeden sonra çıkarırsak Türk sporunun bulunan mevcut problemlerinin
yüzde 50’si otomatikman yok olmuş olacak. Ondan sonra yavaş yavaş bazı şeyleri daha ekleyerek
Türk sporunun önünü açmamız gerekiyor. Bence bu yasa Türk sporunun elli senesinin önünü açacaktır.
O yüzden bunun ayrıntılarını bütçede de konuşacağız tabii. Hepinizden yardım istiyorum. Sayın
Bakanımız da bununla ilgili ekibiyle beraber çok büyük çalışma yaptı. On beş yıldır bu yasa hazırlanıyor,
hazırlanıyor, bir türlü Meclise gelemedi. Bu sefer geldi. Hem kendisine hem ekip arkadaşlarına da çok
teşekkür ediyorum.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Biz de size teşekkür
ediyoruz.
SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) - Sağ olun Sayın Bakanım.
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Beraber çalıştık, diğer bütün partilere de vermiştik zaten şeyleri. Bu, siyasetüstü olduğu için oy
birliğiyle çıkmalı yani herkes bu işe “evet” demeli. Eleştirisi olan vardır bazı maddelerde, olabilir,
değiştirilebilir, düzeltilebilir ama bunu hep beraber çıkarırsak o kulüp başkanları “hayır” diyecek
partinin genel başkanına gidip “Efendim, bak, zaten biz istemiyorduk, teşekkür ederim, ‘hayır’ dediniz”
deyip tekrardan bir kaos yaratmasınlar çünkü bazı kulüp başkanları Ankara’da gezmeye çalışıyorlar bu
konuyla ilgili ama onlara kötü bir haberim var, Allah’ın izniyle bu yasa bütçeden sonra çıkacak.
Şimdi çok önemli bir konudan daha bahsetmek istiyorum, bunu bahsetmiştim ben Genel Kurul
Salonu’nda. Şimdi, Sayın Bakan, Spor Bakanı kim olursa olsun, Hükûmet kim olursa olsun belli rutin
işler yapılıyor ve gerçekten de özellikle son on-on beş yıldır dünya çapında tesisleşmelerimiz yapıldı.
Fakat bizim çözmemiz gereken başka bir konu var; en son verilere göre, Türkiye’nin yüzde 34’ü
obeziteyle boğuşuyor, yüzde 31,5’i de aşırı kiloyla yani bizim Türkiye’deki nüfusun yüzde 65’i obezite
ve aşırı kiloyla uğraşıyor. Bizim bunu çözmemiz lazım. Bunun en büyük nedeni -tabii ki beslenme,
hayat tarzı, birçok şey var, bu yeni bilgisayarlarla, bu bilgisayarların çıkması, yeni bir dünyaya
gidiyoruz, hepsi güzel ama- en büyük sorunu bizim Türkiye Cumhuriyeti’mizde maalesef ve maalesef
spor kültürümüz yok. İşte, bizim, hep beraber bu Mecliste “Bu spor kültürünü nasıl yapabiliriz, nasıl
uygulayabiliriz ve nasıl sağlıklı bir toplum hâline gelebiliriz?” diye kafa yormamız lazım.
Bununla ilgili bizim bir projemiz var, bunu da daha önce anlatmıştım, kısaca anlatayım, belki bir
iki dakika uzayabilir Başkanım, şimdiden özür dilerim, vakit problemi var herhâlde.
Şimdi, şöyle bir proje bu: Bir spor yapıyoruz, diyelim ki ben yapıyorum ama benim teyzem
yapmıyor, amcam yapmıyor, halam yapmıyor veya kardeşim yapmıyor veya siz biriniz spor
yapıyorsunuz, eşiniz yapmıyor, diğeri yapmıyor, belki çocuğunuz yapmıyor; bir türlü böyle bizim
bir spor kültürümüz yok, oturtamıyoruz bunu veya bir salona yazılıyorsunuz, 3 defa 5 defa 10 defa
gidiyorsunuz, sıkılıp bırakıyorsunuz. Hadi, sokakta yürüseniz, o da ciddi bir spor ama bizim hep
mazeretlerimiz var. “Hava soğuk” işte “Hava karardı” “Dışarıda o var, bu var.” hep bir mazeretimiz var
yani bizim. Şimdi, bizim bu mazereti ortadan kaldırmamız için ve spor kültürünü oluşturmamız için
şöyle yapmamız gerekiyor: Burada Sayın Spor Bakanımızın, Spor Bakanlığımızın daha doğrusu ve
Millî Eğitim Bakanlığımızın beraber yürüteceği bir proje bu. İçine Sağlık Bakanlığı da kısmen girmiş
olabilir. Proje de -ben bu projeyi kafamdan uydurmadım, dünyada gördüğüm örneklerden uyarlayarak
yaptım- şu: İlkokula başlayan bir çocuk 6 yaşında boyuna, kilosuna, ailedeki sportif yapısına göre
kendisine bir spor branşı verilecek. Aynı zamanda, bir sanatsal branş verilecek. Yani diyelim ki çocuk
tipine göre güreşçi, basketçi, futbolcu, halterci, neyse, kemik yapısına göre bu ölçümler, yetenek
ölçümü yapıldıktan sonra kendisine bir spor branşı verilecek, bir de sanatsal bir şey verecek ister bir
çalgı çalabilir, tiyatro oynayabilir, sinema yapabilir, folklor oynayabilir.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Sancaklı, Baki Bey’den iki dakika
daha ilave süre veriyorum.
Buyurun lütfen.
SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) - Teşekkür ederim.
Şimdi bu bize neyi getirecek? Çocuk 6 yaşında spor ve sanata başladığı zaman, bu okullar arasında
hafta içi -tabii, şu andaki beden eğitimi dersleri de müsait değil, sayısı da müsait değil, hocaları da
müsait değil- ona göre beden eğitimi derslerinin sayısı artırılarak sanatsal müzik, tiyatro dersleri
artırılarak okulda haftada en az beş saat spor ve sanat yapacak bu çocuklar, hafta sonu da okullar arası
müsabakalar oynayacaklar.
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Şimdi, bu çocuklar böyle başladığı zaman, liseyi bitirmiş bir çocuk, 18 yaşına gelmiş bir çocuk on
iki sene spor ve sanat yapmış olacak, on sekiz yıllık hayatının on iki senesinde. Beş sene de üniversite
koyun, 23 yaşına bu çocuk geldiğinde on altı, on yedi, on sekiz sene spor ve sanat yapmış olacak. Yirmi
sene içerisinde biz yeni bir sağlıklı toplum yaratacağız. Şu anda Sağlık Bakanlığımız bütçelerin 2’ncisi,
tahmin ediyorum, para harcama açısından. Her yerde hastane var, her hastanede de kuyruk var, her
hastane de ağzına kadar dolu. Bunun en büyük nedeni, işte, bu sağlıksız toplum. Peki, 23 yaşına kadar
spor ve sanat yapmış bir çocuk bundan sonraki hayatında spor yapmaya devam eder mi? Kesinlikle
devam eder, alışkanlık olacak çünkü. Bundan sonraki hayatında, bu kadar spor yapan bir insan bu kadar
hastalanır mı? Mümkün değil. Bu kadar hastalanmadığına göre, bu kadar hastaneye, bu kadar ilaca,
bu kadar bütçeye gerek kalmaz, en az yüzde 50 oranında bu azalır. Oradaki bütçeyi tekrar spora ve
eğitime harcarsanız, yirmi sene içerisinde Türkiye’de yeni bir sağlıklı, spor yapan, sanat yapan, sağlam
kafası olan -efendime söyleyeyim- uyuşturucudan uzaklaşmış, alkolden uzaklaşmış, kötülüklerden
uzaklaşmış yeni bir nesil yaratırız. Böylece şu biraz evvel konuşmamın başında söylediğim yüzde 65
hem obezite hem aşırı kilo problemimizi ve bunun getirdiği ve getireceği bütün sağlık problemlerinden
kurtulmuş oluruz.
Son bir dakikam daha var mı Sayın Başkanım? Bitiriyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Şu anda süre bitti ama Baki Bey işaret
ediyor, kendi süresinden üç dakikası kaldı, o üç dakikayı da size veriyorum.
Buyurun.
SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Baki Bey. Aşağıdan çimdik falan atmıyorum
yani gönüllü verdi, sağ olsun.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Tabii, siyasetüstü bir konu olduğu için
salondaki arkadaşlar da o toleransı gösterecekler.
SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) – Yok, siyaset konuşmuyorum zaten.
Ne olacak o zaman Türkiye’de? Bir nesil gelecek. Yirmi sene içerisinde yeni bir nesil yaratabiliriz
o zaman biz.
Peki, bunun başka ne avantajları var? Bugün aşağı yukarı 30 milyon gencimiz var bizim. Bunun
18 milyonu, yanılmıyorsam, ilköğretim öğrencisi, çocuk ve genç. Biz Millî Futbol Takımı’mızda bile,
diğer branşlarda bile, maalesef ve maalesef, yabancıları bazen devşirip, Türk forması giydirip bunları
yarıştırıyoruz. Futbol takımlarımızda maçtan önce -Allah’tan şimdi 3 yerli kuralı geldi de- İstiklal
Marşı söyleyecek adam yok maç başlarken. Peki, o zaman, milyonlarca çocuk spor yaptığı, sanat
yaptığı, devamlı okullar arası yarışmalar yaptığı anda bu çocukların en yetenekli olanları zaten millî
takımlara gidecek, bu çocukların en yetenekli olanları sanatçı olacak, bu çocukların en yeteneklileri
zaten en zirveye çıkacak. Hani diyoruz ya biz “Altyapıda eksiklerimiz var, sıkıntılarımız var. Kulüplerin
altyapıları yetersiz.” Kulüplerin altyapısına hiç gerek kalmadan bile bu sistemde istediğimiz kadar
oyuncu yetişecek.
Bir şey daha var, atanamayan öğretmenlerimiz var. Peki, bu kadar çocuğa kim verecek bu
dersleri? Şu anda en son rakam -yanlış hatırlamıyorsam- BESYO mezunu 52 bin tane öğretmen
var. İşte, bu okullardaki o beden eğitimi derslerinde bunları öğretecek olanlar da bu işin okulunu
okumuş, akademisini bitirmiş 52 bin öğretmenimizdir. O zaman, bu anlattığım projede -tabii, bunu
daha sonra daha geniş anlatacağım- bu yaptığımız projede sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir nesil, kötü
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alışkanlıklardan kurtulmuş, spor ve sanat yapan bir nesil yetişecek. Onun için, bizim milletvekilleri
olarak, Meclis olarak sadece günlük işleyişlere değil de Türkiye’mizin uzun vadede elli yıllık, yüz yıllık
planlarını da yapmamız gerekiyor. Buna da imkânımız var, devletimizin de buna imkânları var.
Ben hem bana fazladan söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum hem de beni dinlediğiniz için
teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.
Bütçemiz de hayırlı uğurlu olsun.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ederim Sayın Sancaklı.
Söz sırası, Türkiye İşçi Partisinden Sayın Barış Atay Mengüllüoğlu’nda.
Buyurun.
Süreniz beş dakika.
BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU (Hatay) – Teşekkür ederim.
Bilen bilir, bilmeyen için söylüyorum: Benim mesleğim esasen oyunculuk. Oynadığım bir tiyatro
oyununda da dikkatimi çekti, bir diyalog vardı. Karakterlerden birisi mensubu olduğu devletin ve
devletlerüstü oluşumun ne kadar ulvi, ne kadar yüce, ne kadar başarılı işler yaptığını anlatırken diğer
karakter de “Asıl işiniz nedir?” diye soruyor. Aslında Gençlik ve Spor Bakanlığı için çok uzun süredir
denk düşen bir söylem. Gerçekten sizin asıl işinizin ne olduğuna dair çok büyük soru işaretleri var
çünkü gençlikle ilgili soruları sormaya kalksak her biri başka bir bakanlığın bünyesine geliyor. Net
olan, işte, spor alanı, Saffet Sancaklı biraz önce bayağı güzel açıkladı. Yani, zannederiz ki iktidar
biziz, muhalefet sizsiniz, aslında yapmak istemişsiniz de biz hepsine karşı çıkmışız. Bakın, sadece
şu an devlet okullarının yüzde 70’inde beden eğitimi dersi yok, siz kaldırdınız, ödenek yok. BESYO
mezunlarının iş bulamadığı doğru çünkü atama yapmıyorsunuz, bu insanlar boşuna mezun oluyorlar
orada. Bir spor kültürümüz yok, doğru çünkü spor kültürüne alıştıracak bir iktidar perspektifi de yok.
Çünkü eğitimi de özelleştirdiniz çünkü sporu da özelleştirdiniz, insanlar spor yaptırmak için kurslara
gönderiyor çocuklarını. Siz bu parayı nereye harcıyorsunuz? Mesela TÜGVA’ya, TÜRGEV’e, Ensar
Vakfına, İlim Yayma Cemiyetine ayda 36 milyon lira destek veriyorsunuz Bakanlığınızdan, yıllık
hesabını siz yapabilirsiniz bence. O yüzden -KYK’ye geleceğim zaten- ben merak ediyorum. Gerçekten
işiniz ne? Şöyle bir baktım: Aramızda genç arkadaşlarımız var, onları tenzih ediyorum. Gençlik ve Spor
Bakanlığı olarak hedeflediğiniz gençliğin durumu, Bakanlığınızın bürokratlarının yaş ortalamasından
belli arkadaşlar. Gerçekten, yani şurada, “2 takım çıkarıp maç yapalım.” desek on beş dakikayı
çıkaramazsınız, çok ciddi söylüyorum.
Neyse KYK yurtları, oradan bağırılıyor, “650 lira veriliyormuş.” Vallahi, yani şunu söylemekten
utanır insan ya, “650 lira veriyoruz.” diye söylemeye imtina eder insan. 650 lirayla ilgili bir şey
söyleyeyim. Biraz önce arkadaşım söyledi. Markete gitmiş, 15’li yumurta almış. Bir de sizin bir
milletvekiliniz söyledi ya, “Ya, 1 kilo almayın domatesi, 2 tane alın, biberi 3 tane alın.” Kendisi almaz
ama. 5 tane biber, 15’li yumurta, 28 lira para vermiş. Bakın, bizim zamanımızda -çok eski bir zaman
değil, sizin iktidara geldiğiniz dönemler- üniversitede en ucuz yemek menemendi; domates, biber ve
yumurta. Bugün 3 öğün menemen yese bir öğrenci arkadaşlarıyla beraber, günde minimum 30 lira
koyar, ayda 900 lira. Sizin verdiğiniz yardım 650 lira, pardon borç, çünkü sonra üstüne çöküyorsunuz
onun. 650 lirayı bir de faiziyle geri alıyorsunuz o çocuklardan. Yaratmaya çalıştığınız gençlik tam
olarak bu.
Tanırsınız, İsveç Adalet Bakanı var Abdulhamit Gül(!) dün öğrencilerle, gençlerle bir Meclis
simülasyonu yapmış, sözlerinden direkt aktarıyorum: “Demokrasi tahammül kültürüdür. Muhalefet
elbette ki eleştirecek. Hayat farklı düşüncelerle zenginleşir. Eleştirmekten çekinmeyin gençler. Size
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cetvelle şablon çizmeye çalışanlara elinizin tersiyle itin, aklınızı kiraya vermeyin, yaşam şeklinize
kimseler müdahale edemez, statükoya teslim olmayın.” Boğaziçili üniversite öğrencilerinin onlarcasını
sadece rektör atamasını kabul etmedikleri için gözaltına alıp tutuklattınız, “terörist” diye yaftaladınız,
kendi aklınızdan örgütler uydurdunuz. Şimdi, ikisi Berke ile Perit hâlâ tutuklu, hâlâ tutuklu. Eleştiri
kültürü önemli, öyle mi? Gençler eleştirmeli, gençler muhalefet etmeli, kimsenin yaşam şekline
karışmıyorsunuz, statükoya teslim olmayan gençler istiyorsunuz vesaire vesaire.
Arkadaşlar, bakın, bu iş, spor da bir bilim. Sonuç itibarıyla, aklınıza eseni yaparak sporu geliştirme
şansınız da olmaz, bir gençlik yaratma şansınız da olmaz. Ben bunu sadece, sizinle aram iyi değil, “sizin
yaptığınızı beğenmiyorum” diye söylemiyorum; yanlış yapıyorsunuz. Evet, doğru; sağlıkla ilgisi var
bunun, eğitimle ilgisi var. Ya, koca bir Bakanlıkta bürokratlar olarak oturup şu kitapçığı basmışsınız.
Kitapçığın içinde övündüğünüz tek şey tesis yapmak. Gençlik ve Spor Bakanlığı inşaatla övünür mü
ya? Gerçekten hiç sormuyor musunuz bu soruyu kendinize? Kaç tane stadyum yaptığınızın, kaç tane
tesis yaptığınızın ne önemi var? Mahalleye inmiş basketbol kortları. Bizim zamanımızda basketbol
kortuyla futbol sahası yoktu, biz futbol da oynuyorduk, basketbol da oynuyorduk.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, Sayın Atay, tamamlar mısınız lütfen.
BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU (Hatay) – “Şimdi, her yerde kort var.” diyorsunuz, bin katı
insan uyuşturucu kullanıyor mahallelerde, Gençlik ve Spor Bakanlığının umurunda değil mi kaç kişinin
uyuşturucu kullandığı? Uyuşturucuya ne kadar kolay ulaştığı hiç umurunuzda değil mi? Yaptığınız
basketbol kortunu ne yapayım ya ben mahallede?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Süreniz tamamlandı, teşekkür ediyorum.
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Uyuşturucu satılıyor. Pazar yeri, pazar yeri…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, söz sırası Halkların Demokratik
Partisinden Sayın Kemal Bülbül’de.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Madalya kazanan
sporcuları biraz tebrik et.
BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU (Hatay) – Söylediklerime niye itiraz etmiyorsun?
(Gürültüler)
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, Sayın Bülbül, buyurun lütfen.
Süreniz yedi dakika…
Arkadaşlar… Sayın Atay, hatibe söz verdim.
Sayın Atay, lütfen…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Ön yargıları yıkın.
BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU (Hatay) – Ne ön yargısı arkadaşım, ne ön yargısı ya, kimin ön
yargısı?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Bakanım, daha sonra; notlarınızı
alın, cevaplarınızı alacağız.
Sayın Bülbül’e söz verdim.
Buyurun Sayın Bülbül.
KEMAL BÜLBÜL (Antalya) – Teşekkür ediyorum.
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Sayın Bakan, gençlik ve sporun Bakanlığınızda yürütülebilir, yaşanabilir, uygulanabilir, hem
gençliğe dair hem spora dair politikaları ve uygulamaları konusunda ciddi bir gelgit olduğu, ciddi
türbülanslar yaşandığı görülüyor anlatımlarımızdan ve verdiğiniz kitapçıktan. Zaten Türkiye’de
sistemin oluşturduğu algıdan kaynaklı olarak “spor” denildiğinde akla futbol geliyor; bu, futbolu
yadırgadığımızdan değil, ben de futbolu severek izliyorum ve hatta zaman zaman da oynamaya
çalışıyorum ancak futbol üzerinden kurulan tahakküm, sporu erkek egemen bir hâle getirip yalıtılmış
ve sınırlandırılmış bir şekle sokuyor; birincisi bu.
İkincisi: Neredeyse, bütün basının hafta boyunca tüm zamanını ayırdığı ve tartıştığı bir konu:
“Aman, top çizgiye mi değdi, ayağına mı değdi? Ayağının ucu yukarı mı gitti, aşağıya mı?” Ya,
Türkiye’nin sorunları bu kadar tartışılsaydı vallahi, Türkiye’de sorun kalmazdı yani böyle bir anlayış
olabilir mi?
Ve yine, Sayın Bakan, geçen yıl Türkiye’de oynanması gereken, UEFA tarafından Türkiye’ye
verilen Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye’den alınıp Portekiz’e götürülmesi ciddi bir handikaptır; bu
konuda ne yaptınız, neden böyle oldu? Hâl böyleyken geçen hafta Mecliste bir yasa kabul ettik -edildi
daha doğrusu- mesela Katar’a Dünya Kupası’nı düzenleme konusunda dâhil olmak ve deneyimleri
sunmak gibi bir garabet. Şimdi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini elimizden almışlar ama biz Katar’a
futbol katkısında bulunmaya gideceğiz, böylesine ilginç bir şey. Ve yine, futbola dair şu anda yaşanan
skandallar, futbol üzerinden âdeta ırkçılığa varan, âdeta çatışmaya varan, ekranlarda futbol hakkında
kışkırtıcı bireyler var nefret suçu işleyen. Mesela takımlara karşı, spora karşı, taraftarlara karşı, nefret
suçu işleyen kişiler var ve o kadar rahat ki bunlar, hiçbir şey, hiçbir işlem de yapılmıyor haklarında;
bununla ilgili ciddi bir çalışma yapılması gerektiği kanısındayım.
Toplumun spor yapabilmesi için sporun biraz amatör algısının olması gerekiyor. Biraz önce
söylendiği gibi mahallede yolda, yolakta, sokakta sporun ulaşılabilir bir şey olması gerekiyor. Mesela,
ben, Ankara Dikmen’deyim ve spor yapılabilir bir yere ulaşmak için cidden çaba sarf ediyorum;
gidiyorsunuz yürüyecek alan yok. Bunda, sizin Bakanlığınız ile yerel yönetimler arasında bir
koordinasyon olmamasının sebebi de var burada. Hangi belediye olursa olsun, hangi partili olursa olsun
o belediye ile Bakanlığınız arasında ortak, uygulanabilir birtakım şeylerin olması lazım.
Bakanlığınız tarafından yürütülen çalışmalardan söz ettiniz, gençlik merkezindeki faaliyetlerden.
Şimdi, bu faaliyetlerde ayrıştırıcı bir şey var mı? Herkes buraya dâhil olabiliyor mu? Gençlerin
Türkiye’de çok kültürlülüğe ulaşması… Mesela, Türk gençler, Kürt gençler, Süryani, Arap, Rum
vesaire, farklı inanç gruplarından, Sünni, Alevi, inançsızı ve benzeri bu çocuklar, gençler orada
kendilerini rahatlıkla ifade edebilirler mi? Kendi kültürlerine dair dillerine, etnik yapılarına, otantik
yapılarına dair birtakım şeyler edinebilirler mi, yoksa bir statüko mu var, yoksa bir reddiyecilik, yoksa
orada da bir tekçilik mi var?
Sayın Bakanım geçen yıl bir şey söylemiştiniz: “Size eşofman göndereceğim.” gönderdiniz,
teşekkürler de yani rica ederim, o eşofmanı kim dikmiş Allah aşkına? Siz hassas davrandınız eyvallah
fakat o eşofmanı kim yaptıysa tekrar bir sorun bakalım yani çok alelade böyle, baştan savma bir şeydi
ama ben kullanıyorum doğrusu.
Tabii, bu arada Bakanlığınızı ilgilendiren gençlik ve işsizlik, gençlik ve spor, gençlik ve kültür,
gençlik ve sağlık… Ve bu arada, yani üç ayda yüzde 40 ve yüzde 50 civarında yoksullaşmış bir
ülke olarak dolardaki yükseliş, ekonomideki altüst oluş nedeniyle yoksullaşmış bir ülke olarak bu
yoksulluğun gençlere yansıması nedir? Kendi çocuğumdan örnek vereyim Sayın Bakan, benim
çocuğum az rastlanır mühendisliklerden bir tanesini bitirdi, metalurji ve malzeme mühendisi; 3 dil
biliyor, devletin bir kurumu kendi CV’sinden talip oldu ve çocuğumu görüşmeye çağırdı -lütfen iyi
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dinleyin burayı- görüştüler ve görüşme de çok iyi geçti. “Baba, görüşme çok iyi geçti.” dedi. Sonra ben
HDP vekiliyim diye kurum çocuğumun işini reddetti. Kınıyorum bunu; bu ırkçılıktır, bu tekçiliktir ve
bu bir gencin emeğine, bir gencin üretimine, bir gencin potansiyeline vurulmuş bir darbedir. Benimki
bir tane örnek, bununla ilgili yüzlerce örnek sayılabilir ve bu asla kabul edilebilir bir şey değil.
Yine, okullarda uygulanan eğitim politikası, okullarda uygulanan spor politikası, eğitimin
içerisinde bulunan spor… Eskiden beden eğitimi ve oyun vardı, şu anda nasıl uygulanıyor bilmiyorum
ama bildiğim kadarıyla bu hiçleştirildi. Oysa bakınız, Türkiye’de halk arasında oynanan geleneksel
oyunlar yok oluyor Sayın Bakan; yazıktır, günahtır, ayıptır, bunları derleyelim. Bakın, bu olimpik
oyunların çoğu halktan derlenmiş oyunlardan ortaya çıkmıştır; okçuluğundan tutun da sopayla oynanan
oyunlardan tutun da topla oynanan… Mesela biz Kürtçe “…”(*) derdik; beyzbolun ta kendisi, biz
bunu oynardık ta çocukken, beyzbol falan da bilmezdik. Ha, şimdi, bu oyunu niye derleyip de şey
yapmıyorlar? Kürtçe “…”(**) oyununu araştırın, lütfen derleyin bunu. Başka birçok oyun, başka birçok
örnek söylenebilir. Buna ilişkin bir ayrım yapmaksızın bu konuda ciddi bir çalışmanın, derlemenin
yapılması… Ama gençliğe de bütün ülkeye…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Bülbül, lütfen tamamlar mısınız?
KEMAL BÜLBÜL (Antalya) – Tamamlıyorum, teşekkür ederim.
Bu arada üniversite gençliği, beyin göçü, genç ihtiyarlar, üniversite gençliğine yapılan zulüm,
üniversite gençliğinin kayyum protestosunda ortaya çıkan durum, barınamıyoruz eylemleri ve benzeri
ama toplamda gençlik ve spor politikasında ciddi bir eksiklik, ciddi bir yanlışlık, ciddi bir yetmezlik
var. Eksikliğin, yanlışlığın ve yetmezliğin giderilmesi dileğiyle; kolay gelsin.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum.
Evet, söz sırası İYİ Parti’den Sayın Naci Cinisli’de.
Sayın Cinisli, buyurun, lütfen süreniz beş dakika.
MUHAMMET NACİ CİNİSLİ (Erzurum) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sayın Bakan, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kıymetli
bürokratları, değerli basın mensupları; sizleri saygıyla selamlarım.
Sözlerimin başında Sayın Bakan’ın beni de azarlamamasını, bana da bağırıp çağırmamasını,
Meclis ahenginin de bozulmamasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ederim.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Vekillerden beklediğinizi de söyleyin, vekillerden de şunu bekleriz
deyin. Bakan Bey konuşurken mi konuşsunlar?
MUHAMMET NACİ CİNİSLİ (Erzurum) – Sayın Bakan, kamuoyunda daha çok Spor Bakanlığı
olarak bilinen Bakanlığınızın gençliğe karşı sorumlu olduğu da unutulmamalı. Ülkemiz tarih boyunca
yaşadığı olaylarla çok değerli tecrübeler edindi. Nitelikli yetişmiş genç insan kaynağının önemini
hepimiz biliyoruz. Devletimiz ve milletimiz de bu önemin idrakiyle fedakarlıklar yaparak eğitimli
nesiller yetiştirmek için büyük çabalar sarf ettiler. Böylesine ağır sorumluluğu bulunan görevlerinizde
size ve heyetinize başarılar dilerim.
Ülkemiz Balkan Savaşlarında, Birinci Dünya Savaşı’nda bir neslini kaybetti. 12 Eylül 1980 öncesi
ve sonrası ülkemiz 2’nci defa nesil kaybetti. Yine, yirmi senelik AK PARTİ iktidarında da yanlış
ekonomi ve eğitim politikaları, gençlerimizin temel kariyer planlamasındaki hatalardan dolayı 3’üncü
defa ülkemiz bir nesil kaybetti, kaybediyor. AK PARTİ iktidarının gençlerimize özür borcu vardır,
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ülkemize de bir nesil borcu vardır. Ülkemiz gençliği, günümüz gerekleriyle uyumlu, geleceğin meydan
okumalarına karşı hazırlıklı, millî değerlerimize duyarlı, yenilikçi ve rekabetçi bir düzeyde ele alınmalı.
Geleceğimizin inşası üzerine ciddiyetle düşünülmesi, kalkınmacı planların acilen yapılması gereklidir.
Gençlik konusu devlet politikası oluşturulmasını haiz öneme sahip temel bir meseledir.
Nüfus artış oranımız giderek düşüyor. Siparişle veri yayınlayan TÜİK’in rakamlarında bile 2019
yılındaki nüfus artış oranımız binde 14 iken 2020 yılındaki nüfus artış oranımız binde 5’e düşmüş,
2015 yılında 100 gençten 64’ü kendini mutlu olarak tanımlarken 2020’de 100 gençten 47’si mutlu
olduğunu söyler duruma gelmiştir. Bugünkü ekonomik şartlarda bu oranı merak ediyorum. Milletimiz
ve gençlerimiz, kaliteli bir hizmeti, vizyoner, adaletli, vatansever, demokrat, rekabetçi bir yönetimi
hak ediyor. AK PARTİ’nin bölücülüğe varan ayrımcılığı yüzünden gençlerimizin vatandaşlık hisleri
zedeleniyor Sayın Bakan.
Değerli milletvekilleri, Değerli Bakanım; ülkemizin farklı farklı şehirlerinde görkemli stadyumları
görünce şehrim Erzurum adına kıskanıyor ve çok üzülüyorum. Centilmen taraftarıyla üst düzey futbol
müsabakalarının içinde her zaman olan Erzurum’umuza modern bir stadyum neden layık görülmez.
Alt liglerde olan şehirlerde bile böylesine güzel stadyumlar varken Erzurum’a yapılmamasında da ben
art niyet ararım. Anlaşılan AK PARTİ Erzurum milletvekillerinden de size bu konuda yeteri kadar
talep gelmiyor. Pek çok yatırımın yapılmadığı gibi modern bir stadyumun da yapılmaması AK PARTİ
iktidarınca Erzurum’a önem verilmediğinin en önemli kanıtıdır.
SALİH CORA (Trabzon) – Erzurum, sporun kamp merkezi oldu.
MUHAMMET NACİ CİNİSLİ (Erzurum) – Memleketim Erzurum’da şehir merkezlerindeki
kapalı spor salonları yıkıldıktan sonra gençlerin altyapı antrenmanları için kullanabilecekleri yeterlilikte
kapalı bir salon da kalmadı Sayın Trabzon Milletvekili.
Bakanlığın, ülkemizin birçok ilinde uyguladığı Sporcu Fabrikası Projesi neden Erzurum için
düşünülmez? Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne birçok futbol, atletizm, yüzme takımı hem yurt
içinden hem yurt dışından geliyorlar. Erzurum’da spor turizminin çeşitlenmesi ve artması ana hedef
olmalı. Bu hedefin geliştirilmesi için modern tesislere ihtiyaç duyuluyor. Seçim dönemlerinde sözleri
verilen kapalı spor salonunun yapılması için bütçeye ödenek konulmalı. Bu sayede basketbol, voleybol,
futsal, hentbol gibi takım sporlarının Erzurum’da kamp yapması sağlanır, spor turizminde çeşitlilik
oluşturulur. Kış sporlarında ülkemizin ve Erzurum’un markalaşması sağlanmalıdır. Erzurum’da mutlaka
Alp disiplini, snowboard, kayakla atlama dallarında uluslararası yarışmalar düzenli olarak yapılmalı.
Kayakla atlama demişken, 2 defa yıkılıp 3 defa yapılan atlama kulesinin pisti atlamaya müsait midir,
onu da merak ediyorum.
Engelli çocuklarımız dâhil olmak üzere, değişik spor dallarında yetenekli köy çocuklarımızın
üst düzey sporcu olarak yetiştirilmesi için verdiğim kanun teklifinin 2019 yılı Aralık ayından beri
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda bekletildiğini dikkatlerinize sunarım. 2011 Kış
Oyunları için Erzurum’da yapılan buz sporları tesisleri tam kapasite çalışmıyor. Tesislerin verimli
çalışabilmesi için personel ve antrenör artırılmalı. Hemşehrilerimin bu tesislerden yararlanması için
düzenli aralıklarla halk günü etkinlikleri yapılmalı.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Cinisli, lütfen tamamlar mısınız.
MUHAMMET NACİ CİNİSLİ (Erzurum) – Bu durumun sporcu yetişmesinde önemli bir faktör
olacağını ifade eder; sizi, değerli milletvekillerini ve heyetinizi saygıyla selamlarım.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Kuşoğlu, buyurun lütfen, süreniz
on dakika.
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BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanım,
Değerli Bakan Yardımcıları, değerli gençler, değerli bürokratlar ve basın mensupları; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Sayın Bakanım, yemekten sonra görüştüğümüzde “Çok güzel bir iş yapıyorsunuz, şanslısınız o
bakımdan.” dedim. Hakikaten çok güzel bir iş; gençlerle beraber olmak, gençleri mutlu etmek çok
güzel bir iş. Çok güzel tarafları vardır, müthiş bir hazzı vardır, mutluluğu vardır, o bakımdan şanslısınız
ancak zor bir dönemdesiniz aynı zamanda da. Sıkıntılı bir dönemde, ekonominin, Türkiye’nin krizde
olduğu bir dönemdeyiz. Genç nüfusumuz çok fazla ancak ekonomik kriz büyük sıkıntılar getiriyor; tabii
ki böyle bir dönemde, bu sıkıntılar içerisinde gençliği, sporu idare etmek gerçekten zor bir iş. Sabah
başladığımızda 11 küsur olan dolar şimdi 13’lere geliyor. Tabii ki sporun da profesyonel tarafları var,
gençliği yönlendirmenin de aynı şekilde; uluslararası düzeyi korumanın, fiyat istikrarını sağlamanın
sporda da çok büyük zorlukları var, sıkıntıları var. Ekonomik kriz en fazla gençleri etkiliyor, sıkıntılar
doğuruyor, bundan sonra çok daha fazla sıkıntılar söz konusu olacak. Türkiye’nin Avrupa’nın Çin’i
olması mümkün değil. Gençliğin buna önemli itirazları olacak, sıkıntılar doğuracaktır. Bunu tabii ki
sizin benimsemeniz mümkün değil, benimsediğinizi düşünmüyorum ama bu sorunlarla, sıkıntılarla da
siz uğraşacaksınız.
Sporun bir temaşa yönü var. Bireysel, fiziksel, sağlık yönü dışında, bir de temaşa yönü var. Biraz
önce arkadaşlarımız anlattı, özellikle futbolun temaşa yönü çok önemli.
Futbol kulüplerimizin durumu çok büyük sıkıntıda. Kulüpler çok büyük borçlar içerisinde. Daha
önceki yıllarda da bu konuya değinmiştim, kulüp yöneticilerine muhakkak sorumluluk vermeniz
lazım, sorumluluk getirmeniz lazım. Önüne gelen, parası olan ya da para kazanmak isteyen, bu
konuları istismar etmek isteyen kulüp yöneticisi oluyor; istismar da ediyorlar. Onun haricinde de spor
kulüplerinin çok iyi denetlenmesi lazım. Bu denetim hakkıyla, bihakkın yerine getirilmediği için spor
kulüplerinde çok büyük sorunlar var. Mali tabloları gerçeği yansıtmıyor çoğunun, sıkıntılı. O konuda
bir düzenleme muhakkak yapmanız lazım.
Sayın Bakan, bu konularla ilgili çok konuşacak arkadaşımız vardır, ben şu Sayıştay raporlarına
girmek istiyorum, kesin hesaba giren arkadaşlarımız oldu. Sayıştay raporları geçen dönem de
bugünkü sunumunuzda da önemli yer tutmadı, pek girmediniz ama Sayıştayın önemli bulguları var,
değerlendirmeleri var.
Bakın, Bakanlığınızla ilgili olarak bir tane çok önemli bir denetim görüşü ve ikinci, tali olarak da 6
tane bulgusu var. Bu bulgulardan bir tanesi çok çok önemli, tam ve doğru olarak muhasebeleştirilmeyen
Bakanlık özel gelirlerinin… Biliyorsunuz, Bakanlığınızın gelirleri var, 3289 sayılı Kanun’un ek
14’üncü maddesine göre özel gelirleriniz var. Gençlik ve Spor Bakanlığının teşkilatı olan yerlerde,
gayrimenkulü olan yerlerde bu gayrimenkullere bağlı olarak birçok yeri kiraya veriyorsunuz.
Bilmiyorum ne kadardır? Bunların sayısını, envanterini net olarak çıkarabildiniz mi? Geçen yıllar
Sayıştay bunu hep eleştiriyordu, net envanter çıkmadığı için emlaklerinizle ilgili olarak eleştirilerde
bulunuyordu. Bu emlakleri, taşınmazları kiraya vererek çeşitli şekillerde gelir elde ediyorsunuz. Bu
gelirlerle ilgili olarak Sayıştayın eleştirileri var, çok da detaylı olarak belirtmiş. Genel Müdürlük,
Strateji Geliştirme Başkanlığı dolayısıyla tablo olarak vermiş, 2 milyar liralık bir farklılık var. Gençlik
ve Spor teşkilatı dolayısıyla da 2020 için 4 milyar liralık bir farklılık var.
Sayın Bakan, 2 milyar, 4 milyar, önemli rakamlar bunlar. Şimdi, bu rakamlarla ilgili
muhasebeleştirme geç yapılıyor, muhasebeleştirmeyi Maliye Bakanlığı yapıyor; oraya verdiğiniz,
Bakanlığınızın verdiği bilgilere göre muhasebeleştirmeyi Maliye yapıyor. Ancak bu bilgileri
vermiyorsunuz, vermemişsiniz, bunları Sayıştay tespit etmiş; 2 milyar, 4 milyar. Bunlarla ilgili olarak
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bazı nemalar söz konusu yani bu paralar bir yerde nemalanmış. Ne kadar nema elde edilmiş, bunu teftiş
heyetine sordunuz mu? Sorulması lazım. Ne kadar nema elde edilmiş? Hangi bankada durmuş? Bu
paralar ne olmuş? Ne kadar nema elde edilmiş? Toplam 6 milyar lira 2020 için çok önemli bir rakam.
Ne kadar nema elde edilmiş? Ayrıca, bu meblağlarla ilgili olarak Tek Hazine Kurumlar Hesabı dışında
bırakılmış. Biliyorsunuz, kamuya ait meblağlar Tek Hazine Kurumlar Hesabı’na gönderiliyor, oradan
bir nema elde ediliyor, yani siz istediğiniz bankada tutamıyorsunuz. Bunun da dışında bırakmışsınız, bu
da kanuna göre 5018’e aykırı bir durum. Onun haricinde, birtakım ödemelerde bulunmuşsunuz bunlarla.
Ne ödemeleri? Mesela, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden devralınan taşınmazla ilgili 25 milyon
lira ödenmiş, Futbol Federasyonuna tahsis edilmiş taşınmazla ilgili olarak, tesislerin bedeline ilişkin
olarak 175 milyon lira ödenmiş, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından çeşitli il müdürlükleriyle
imzalanan protokoller uyarınca reklam bedeli adı altında 491 milyon lira ödenmiş. Sayın Bakan, bunlar
önemli meblağlar, özel sektör için de kamu için de önemli meblağlar. Özel sektörde yönetici olsanız
bunları yapanları cezalandırırsınız. Muhasebe kayıtları dışında, sizin bilginizin dışında, yönetimin
bilgisi dışında bunların tutulması mümkün olmaz. Kamuda hiç olmaması gerekir, kamuda bunlar çok
detaylı olarak düzenlenmiş konular. Olmaması lazım, böyle bir durumun söz konusu olmaması lazım.
Bu konuyla ilgili bilgi verebilirseniz memnun olurum. Aslında baştan ilk sunumunuzda bilgi vermeniz
gerekiyordu ama geçtik onu, son bölümde bilgi verebilirseniz memnun olacağız.
Ayrıca öğrenci yurdu olarak kullanıma elverişli olmayan binaların kullanımına devam edilmesi.
Şimdi, çok iyi birinci sınıf, beş yıldızlı otel ayarında yerlerimiz olabilir ama Sayıştayın bir tespiti
var: Fiilî ve fiziki incelemelerde Yangından Korunma Yönetmeliği’ne uymayan, Bina Deprem
Yönetmeliği’ne uymayan, Planlı Alanlar İmar Yönetmenliği’ne uymayan yerler kiralanmış. Buralar
öğrenci yurdu olarak düzenlenmiş, gerekli düzenlemeler de yapılmamış yönetmeliklere uygun olan
düzenlemeler de yapılmamış. Bunlar Allah korusun sorun, sıkıntı çıkarabilir.
Şartlar oluşmadığı hâlde pazarlık usulü ihale yapılması. Yani bu 21/b, bu iktidarın en önemli
özelliği İhale Kanunu’nu istismar etmesi; bütün bakanlıklarda var, sizde de var maşallah. 21/b’yle
pazarlık usulü yani ihaleye herkesi çağırmıyorsunuz istediklerinizi çağırarak ihale yapıyorsunuz.
Sayıştay tarafından bu da tenkit ediliyor, önemli bir konudur.
Yine Sayıştayın diğer bulguları var, sürem yetmediği için çok detaylı olarak girmeyeceğim ama
faaliyet raporlarının süresinde yayımlanmaması da önemli bir konu. Bu Sayıştay raporlarıyla ilgili bilgi
verebilirseniz memnun olacağız, zaten bugün yapmamız gereken işlerden bir tanesi de o. Esasında tabii
ki bütçeniz, bütçenizdeki projeler ve onlara ayrılan paraları konuşacağız ama 2020’yle ilgili olarak
yaptığınız harcamaları da konuşmamız gerekir. 2020’deki bu Sayıştay tespitlerini özellikle konuşmamız
lazım Sayın Bakanım.
Sayın Bakanım, geçen yıl son bölümdeki konuşmanızda dediniz ki: “Ya bir muhalefet milletvekili
de bir teşekkür etsin, takdir etsin.” Yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyoruz, takdir ediyoruz, mutlu
oluyoruz, bunu samimi olarak söylüyorum çünkü yaptığınız işler bizim geleceğimiz. Bunlardan mutlu
oluruz ama burada bulunmamızın sebebi bu tenkitleri yapmak, hesap vermenizi sağlamak. Öncelikle bu
Sayıştay raporlarıyla ilgili bilgi vermeniz durumunda, bilgilerin de net, açık, şeffaf olması durumunda
tabii ki takdirlerimizi, teşekkürlerimizi de sunmak isteriz; son bölümde de onu yaparız; sizden bu
bilgileri bekliyoruz.
Bütçelerinizin hayırlı olmasını diliyorum, başarılar diliyorum.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ederim Sayın Kuşoğlu.
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Değerli arkadaşlar, birazdan söz vereceğim 5 kişinin ismini okuyorum hazırlanmaları açısından.
Adalet ve Kalkınma Partisinden Sayın Bekir Kuvvet Erim, Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Lale
Karabıyık, İYİ Parti’den Sayın Metanet Çulhaoğlu, Halkların Demokratik Partisinden Sayın Ruştu
Tiryaki, Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Yıldırım Kaya.
Şimdi söz sırası Bekir Kuvvet Erim’de.
Sayın Erim, buyurun lütfen.
Süreniz on dakika.
BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) - Teşekkür ederim Başkanım.
Sayın Başkan, kıymetli Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri, kıymetli vekillerimiz, Sayın Bakanım,
Bakan Yardımcılarım, kıymetli bürokratlar ve çok kıymetli basın mensupları; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Son on dokuz 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 ve sporcularımızı da hep ön planda tuttuk.
Gençlik ve spor alanındaki atılımlarımız, hizmet ve faaliyetlerimiz neticesinde gençlerimizi ve
sporcularımızı her şeyin çok hızlı değiştiği bir geleceğe hazırlamak için bütün imkânlarımızı seferber
ettik. Gençlerimizin güçlü, güvenli, ülkesinin hukukuna, itibarına ve evrensel insani değerlere sahip
çıkan nesiller olmasını her zaman istedik, istiyoruz. Gençlerimizi gelişen ve değişen dünyada fırsat
eşitliği ilkesi doğrultusunda yeni imkânlarla buluşturuyor ve daha donanımlı hale getiriyoruz. Bu
noktada her gencimize kucak açan gençlik merkezlerimiz, onları hak ettiği her türlü konfor, teknolojik
altyapı ve imkânlara erişebilmesi için ücretsiz hizmet vermektedir. Hem fiziksel hem de dijital olarak
gençlik merkezleri akademimizde ve kulüplerimizde bu yıl toplam 344 bin faaliyet gerçekleştirmiş, 2,5
milyon gencimiz bu faaliyetlere katılmıştır.
Bakanlığımıza ait 43 stadyum projesinden 36 tanesinin yapımı tamamlanarak hizmete açılmış, 7
tanesi yapım aşamasındadır. Olimpik branşların en önemlilerinden biri olan yüzmeye Bakanlığımızca
özel bir önem verilmektedir. Bu çerçevede Bakanlığımızın 126 havuzuna ilave olarak 59 ilimizde
kurulan 241 portatif havuz yapılmıştır. 2021 Ekim ayı itibarıyla 1 milyon 700 bin vatandaşımıza
ücretsiz yüzme eğitimi verilmiştir.
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.
Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarının en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak, milli, manevi,
sosyal, kültürel, bedensel, ruhsal, zihinsel ve akademik yönden gelişimlerine destek olmak, birlik
ve beraberlik duygularını pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek, bağımlılık, kötü
alışkanlıklar ve olumsuz davranışlardan korumak amacıyla tamamen gönüllülük esasına göre eğitim,
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Dünya üzerinde yatak, elektrik, su ısınma,
internet, temizlik, sabah/akşam yemek, güvenlik, spor ve sosyal faaliyetler imkânını tek kalemde
öğrenciye sağlayan ikinci bir devlet yurdu altyapısı bulunmamaktadır.
Sayın Bakanım, kıymetli milletvekilleri; bu yıl 164 uluslararası spor organizasyonunu ülkemizde
gerçekleştirdik. İstanbul’da Formula 1, Gaziantep’te Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Finali, Erzurum’da
Atletizm Balkan Relay Cup, Antalya’da Okçuluk Avrupa Şampiyonası, Kahramanmaraş’ta Bisiklet
Grand Prix’i, 5 ilimizde Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi branşların en prestijli organizasyonlarına
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ev sahipliği yaptık. Bitlis’te, Muş’ta, Kars’ta, Hakkâri’de, kış turizmini geliştirmek için kayak pistleri,
tesisler inşa ettik. Tüm halkımızın faydalanacağı en modern telesiyejler, teleferikleri, kış sporları için
de teknolojik imkânları hizmete aldık. Su sporlarında, ekstrem sporlarda da bölgemizi dünyanın en iyi
destinasyonlarından biri yapacağız. Zap Suyu’nda rafting, Hani’de yamaç paraşütü turnuvaları, Van
Gölü’nde su sporları etkinlikleri düzenledik. Önümüzdeki yıl Konya’da da 5’inci İslami Dayanışma
Oyunlarına, Bursa’da Dünya Göçebe Oyunlarına ev sahipliği yapacağız; hem ülkemize gelecek
sporseverlere unutamayacakları anılar kazandıracak hem de cennet bölgelerimizi dünyaya tanıtacak
ve kültürel ve turistik özelliklerimizi de ön plana çıkaracağız. Ülkemizi spor turizmi konusunda
büyütmenin mücadelesini verirken en önemli paydaşlarımız sporcularımız eşliğinde yurt dışında da
hedeflediğimiz seviyelere ulaşma yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Japonya’nın Tokyo şehrinde
23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunlarına 50 kadın
ve 58 erkek sporcu olmak üzere toplam 108 sporcuyla katılım sağlanmıştır. Ay yıldızlı sporcularımız 2
altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere kazandığı 13 madalyayla milletimizi gururlandırmıştır. Tokyo
2021 ülkemizin Londra 1948’de kazandığı 12 madalyanın üzerine çıkarak 13 madalyayla en çok
sayıda madalyayı en fazla spor branşında kazandığı olimpiyat oyunları olmuştur. Ben buradan tüm
sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum, ülkemizi temsil eden her bir sporcumuza bundan sonraki
mücadelelerinde üstün başarılar diliyorum.
Yine önümüzdeki yıl sporla dolu geçecek bir yıl olacak. Çin’de 24’üncü Kış Olimpiyatları,
Finlandiya’da 15’inci Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, Slovakya’da 16’ncı Avrupa Olimpik
Gençlik Yaz Festivali, Cezayir’de 19’uncu Akdeniz Oyunları’na katılacak, bu önemli platformlarda
ülkemizi temsil edecek sporcularımız başarıyla ülkemizi tekrar gururlandıracak.
Sayın Bakanım, kıymetli milletvekilleri; son olarak Aydın’ımızda 2019 yılında hizmete açılan
Nazilli ilçesi yarı olimpik yüzme havuzunun çevre düzenlemesiyle birlikte o alana bir go-kart pisti
yapıyoruz. 6 yaşından başlamak üzere çocuklarımız da bu sporun tadını orada çıkaracak inşallah,
hız tutkunu gençlerimiz güvenli bir şekilde orada eğlenecekler. Yine, Yenipazar ilçemiz Karaçakal
Mahallesi’nde yer alan 91 metrekare alan içerisine pit, pist yolu, portatif tribün, otopark, bekçi kulübesi
ve motosiklet garajı bulunan motokros ve otokros pisti çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Bakanım,
otomobil ve motosiklet tutkunları yer olmadığı için kara yolunda sporlarını 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
sağlayacağız. Bu tür spor projelerini her ilimizde faaliyete geçirmek için çalışmalarımız gerektiğini
bir kez daha söylemek istiyorum ve ayrıca bu projelerimiz için desteklerini esirgemediği için Sayın
Bakanımıza da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.
Cumhuriyetin, demokrasinin ve 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 ve üretken, analiz kabiliyeti olan özgüven 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 vermeden, Saffet Vekilimizin -kendisi burada yok ama- spor yasasıyla ilgili
projesine ve spor ve sanat yapan sağlıklı toplum amaçlı projesine sonuna kadar katılıyorum.
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Sözlerime son verirken Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2022 yılı bütçesinin gençlerimize,
sporcularımıza, devletimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER - Evet, teşekkür ederim. Sayın Erim.
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Lale Karabıyık’ta.
Sayın Karabıyık, buyurun lütfen.
Süreniz beş dakika.
LALE KARABIYIK (Bursa) - Teşekkürler.
Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli Komisyon üyeleri, değerli bürokratlar, sevgili gençler; tabii,
Bakanlığımız çalışmalar yapıyordur, bütçeniz de var ve kamu yatırımları tabii ki yapılmak durumunda
ama ne yaparsanız yapın Sayın Bakan, iki önemli konu var ki orada sorun varsa diğerleri hiçbir zaman
görülmez ve sorunlar yumağı olarak da Gençlik ve Spor Bakanlığı gerçekten eleştirilir. Bunlardan bir
tanesi yurt sorunu, bir tanesi de burs sorunu. Bu sorunlar çözülmeden diğerleri gerçekten gözle de
görülmeyebilir.
Şimdi, önce şunu söyleyeyim: Devlet yurtlarının evet sayısını iktidarınız döneminde artırdınız
ama şunu da ifade edelim, 2012’de 191 olan devlet yurdu sayısı 2021’de 773’e çıkmış, kapasite de
tabii 185 binden 695 bine çıkmış ama düşünün ki -yani açılan yeni üniversiteler de var 2006’dan bu
yana- örgün öğrenci sayısı 2002’den sonra 2 katına çıkıyor ve şu anda sadece yüzde 18,3’üne cevap
verebiliyor bu yurtlar. Diğer taraftan, şöyle bir durum oluyor: 2006’dan bu yana özellikle devlet
yurtlarının eksikliği sebebiyle özel öğrenci yurtlarında artış oluyor. Yani 2006’da 2.735 olan özel
öğrenci yurt sayısı 2021’de 4.406’ya çıkmış, kapasitesi de 2 katına artmış. Burada iki durum var. Maddi
durumu iyi olan öğrencilerin ailelerinin gönderdiği özel yurtlar var, diğeri de yoksul olan ailelerin
çocuklarını gönderdiği vakıf yurtları var çünkü neden bu rakamı verdik? En büyük pay bu artışta vakıf
ve derneklere ait yurt sayılarının artışı. Yani 2006’da 1.723 olan vakıf ve derneklere ait yurt sayısı,
şu anda 2021 itibarıyla 3.331’e çıkmış değerli Komisyon üyeleri. İşte bu eksiklik de bu şekilde vakıf
yurtları tarafından giderilmeye çalışılmış ama bunun doğru bir yöntem olmadığını ifade etmek isterim.
Diğer taraftan, vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğretim
yurtlarında barınan öğrencilere 2017 yılında Beslenme ve Barınma Yardımına Dair bir Yönetmelik
geçmişti ve 750 liradan bin liraya çıkmış olan bir barınma ve beslenme yardımı yapılıyor. Şimdi, Sayın
Bakan, bu yıl buraya ne kadar verildi? Peki, devlet yurtlarındaki diğer çocukların suçu ne? Onların da
maddi sorunları var. Bunları vakıflara yönlendirmek yerine genel olarak bir iyileştirme yapılmış olsaydı
bu belki daha farklı olumlu sonuçlar getirebilirdi.
Burs sorununa baktığımızda; ben geçen yıl bütçede de şunu söylemiştim: Yaptığınız artış yeterli
değil. Sadece 2016 yılında yüzde 21’lik bir burs artışı yapılmıştı KYK’de ama geçen yılı unutmayalım,
Covid süreci olan bir yıl; yoksulluk var, işsizlik var, ücretsiz izin aylığıyla gelir elde edenler var, kısa
çalışma ödeneğiyle gelirleri kısıtlanmış olanlar var ve yüksek, yüksek, yüksek enflasyon var. Çocuklar
gerçekten mağdur, ikinci iş yapmaya çalışıyorlar. İşte, birisi çalıştığı yerden yurduna dönerken vefat
ettiği haberi geldi, yaşamını yitirdi. İşte, bütün bu sebeplerle bu bursların yetersiz olduğunu, öğrencileri
rahatlatacak bir burs artışının zaruri olduğunu ifade etmek isterim Sayın Bakan; bu önemli. Burs ve yurt
sorunu çözülmeden diğerleri gözle görülmeyecektir.
Sayıştay raporunuza baktığımızda bu Spor Toto Süper Lig kulüplerine kiralanan stadyumlardan
2019 yılı içinde elde edilmesi gereken kiraların dörtte 1’i, beşte 1’i gibi kiralar elde edilmiş, büyük bir
çoğunluğu elde edilememiş; tahsilat ve tahakkuk sorunu var anladığım kadarıyla. Bunun sebebi önemli
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tabii. Diğer taraftan, yine Sayıştay raporunda şu not düşülmüş… Yurtlar konusunda bir planlama hatası
var sanırım. Bakın, 24 adet kullanışlı yurt binasından 11’i sözleşmesi bittiği için kapatılıyor ama diğer
taraftan, kullanıma elverişli olmayan 169 adet bina bir ila beş yıl arasında sözleşmesi yenilenerek
devam ettiriliyor yani burada bir sıkıntı var, bir yanlışlık var; bunu da ifade etmek istiyorum.
Diğer taraftan, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde Sayın YÖK Başkanına da ifade ettim ama
buradaki çözümü siz Gençlik ve Spor Bakanı olarak birlikte yürütmek durumundasınız diye düşünürüm;
o da şu: Gördüğümüz gibi, üniversitelerde kontenjan fazlası kaldı, tercihler yapılmadı ve bir taraftan
da biz şunu biliyoruz ki işsizlik var ve “ev genci” dediğimiz bir kavram oluştu. Üniversitelerin
kontenjanlarındaki artıştan sınava giren öğrenci sayısı daha fazla olduğu hâlde boş kontenjan kalıyor
çünkü gerçekten… Evet, üniversite yapılsın ama üniversiteler içi boş olarak yapılıyor yani “bir dekan,
bir mekân” anlayışıyla ve meslek envanteri yapılmadan açılan bölüm ve fakülteler sebebiyle bugün
işsizliğin biraz daha had safhada olduğunu ya da mezunların alanında iş yapamadığını ya da eleman
arayanların bu bağlamda bulamadığını biliyoruz.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Karabıyık…
LALE KARABIYIK (Bursa) – Son cümlemi söylüyorum.
Sayın Bakan, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığının ve YÖK’ün birlikte bir çalışma yaparak
bu kontenjanları ihtiyaca göre meslek envanterini çıkartarak belirlemesi gerekiyor ve bunun, işsizlik
sorununun çözülmesine biraz daha yardımcı olacak diye düşünüyorum.
Teşekkürler Sayın Başkan.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum.
Söz sırası İYİ Partiden Metanet Çulhaoğlu’nda.
Süreniz beş dakika.
Buyurun lütfen.
MEHMET METANET ÇULHAOĞLU (Adana) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Bakanım, Bakan Yardımcıları, değerli milletvekili arkadaşlarım, Bakanlık bürokratları ve
çok kıymetli basın mensupları; heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bütçenin hayırlı olmasını temenni
ediyorum.
Ekonomik olanakları yetersiz öğrencilerin eğitim alma haklarını kullanmalarını sağlamak, sosyal
devlet olmanın ve toplumsal adalet ve fırsat eşitliği ilkelerinin temel gereklerindendir. Bunun için,
talep eden tüm öğrencilere her kademede ama özellikle orta ve yükseköğretimde yurt olanağı sunmak
sosyal devletin temel sorumluluğudur. AK PARTİ’nin planlama konusunda sınıfta kaldığı yaşanan
olumsuzluklarla ortaya çıkmaktadır. Örnek olarak: 2001 yılında 93 olan üniversite sayısı 2020 yılı
itibarıyla 203 olmuş, öğrenci sayısı ise 1 milyon 882 binden 8 milyon 241 bine çıkmıştır. Artan öğrenci
sayısı kadar yurt ve yatak sayısı arttı mı? Hayır. Bugün ülkemizde Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı
yurtların toplam kapasitesi 780 bindir, Millî Eğitim Bakanlığının 2020-21 verilerine göre Türkiye’de
özel yurtların toplam kapasitesi de 442 bin kişi. Yani öğrenci sayısı 8 milyon, Kredi Yurtlar Kurumu ve
özel yurtların yatak sayısı toplam 1 milyon 220 bin iken, “Yurt sorunu yok.” demekle sorunu çözmüş mü
oluyorsunuz? Pes doğrusu! Bu da demek oluyor ki her 11 öğrencimizden yalnızca 1’i devlet yurtlarına
yerleşebiliyor. Yurt sorunu için “Öyle söylendiği gibi bir büyük sorun yok.” diyen AK PARTİ’nin,
bu olumsuzluğa karşı devletimizin yanlarında olmasını isteyen öğrencileri terörist ilan ederek konuyu
örtme çabası planlama hatasının üzerini örtmeye yetmemiştir. Bu olacak şey midir Allah aşkına? AK
PARTİ iktidarı, Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarında yer bulamayan, kirasını ödeyebileceği bir ev
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bulmaktan umudunu kesen öğrenci kitlesini bilinçli bir şekilde TÜRGEV TÜGVA, Ensar Vakfı, İlim
Yayma Cemiyeti ve benzeri tarikat-cemaat yurtlarına doğru âdeta itmektedir. Öğrenciler siyasi iktidarla
içli dışlı olan çeşitli dinî grup ve cemaat yurtlarına mecbur bırakan bu sistemden acilen kurtarılmalıdır.
AK PARTİ’nin ve Toplu Konut İdaresinin önceliği, ülkemizde ve başka ülkelerde lüks konut yapmak
değil, öğrencilerin barınma ve yurt sorununa acilen çözüm bulmak olmalıdır.
Öğrencilerimizin insanca yaşayabilecekleri beslenme, barınma ve spor hakları hem anayasal hem
kurumsal bir sorumluluktur. Bunların hiçbiri bugün iktidarın açıkladığı gibi bir lütuf değildir.
Sayın Bakan, iktidarınızda amatör spor kulüplerine yeterli destek verilmekte mi? Bu konuda
görüşmeler yaptığım amatör spor kulüpleri “Birçok yanlış ve eksiklikler var.” demekteler. Ben
seslerini duyurmak istiyorum. Birçok amatör spor kulübü yıldızlar kategorisinden başlayarak
altyapılarının genişletilmeyişinden ve gerekli imkânların sağlanmamasından şikâyet etmekteler.
Bakanlığınızın yeterli desteği yapmadığından dolayı bugün Adana’mızda faaliyet gösteren amatör
spor kulüplerimizden başarılı olanlar, Türkiye şampiyonalarına katılabilmek için diğer şehirlerdeki
grup maçlarına gitmelerinin neredeyse imkânsız hâle gelmesinden söz etmekteler. “Adana’mızda
çeşitli maddi zorluklar içinde sağlıklı nesiller ve sporcu yetiştirmeye çalışan, Türk sporunun temel taşı
olan biz amatör spor kulüpleri yok denecek kadar az teşvik edilmekteyiz.” demekteler. “Spor yapmak
için sahası dâhi olmayan amatör spor kulüplerinin bulunduğu şehrimizde, bu çağda böyle bir sorun
olmamalıdır.” demekteler Sayın Bakan, dikkatlerinize sunuyorum. Bu kulüplerimiz, ilgili belediyeler,
Millî Emlak Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla Bakanlığınızın görüşmesini ve
ilçelerimizde spor sahası yapmak için arazi tahsisi yapılmasının sağlanmasını istemekteler. “Sürekli
yerli ve millilikten bahseden iktidarımız yurt dışına çıkan milyonlarca euronun bir kısmını kendi
altyapılarımızdan yetiştireceğimiz sporcularla karşılayabileceğimizi bir türlü anlayamadı.” demekteler,
bunu da dikkatlerinize sunuyorum. “Ayrıca çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişmelerini desteklemek
adına, onları mutlaka bir spor dalına yönlendirmek de sizin Bakanlığınızın görevi.” demekteler Sayın
Bakan.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, Sayın Çulhaoğlu tamamlar mısınız
lütfen.
MEHMET METANET ÇULHAOĞLU (Adana) – Tamamlıyorum Başkan.
Amatör spor dallarında çalışma yapan kulüplere desteğin artırılmasını kulüplerimiz adına talep
ediyorum.
Bütçenin hayırlı olmasını temenni ediyor, heyetinize saygılar sunuyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, teşekkür ediyorum.
Şimdi, söz sırası Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Yıldırım Kaya’da.
Ondan sonraki söz sıralarını okuyorum. HDP’den Sayın Garo Paylan, İYİ Parti’den Sayın Aylin
Cesur, MHP’den Sayın Tamer Osmanağaoğlu, AK PARTİ’den Sayın Semiha Ekinci, Cumhuriyet Halk
Partisinden Sayın Gökan Zeybek, Milliyetçi Hareket Partisinden Sayın Ahmet Erbaş.
Sayın Yıldırım Kaya, buyurun lütfen.
Süreniz beş dakika.
YILDIRIM KAYA (Ankara) – Teşekkürler Başkan.
Sayın Bakan, değerli bürokratlar; hepinize çalışmalarınızdan dolayı başarılar diliyorum.
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Çok üzücü bir haber aldık. Sabah toplantıya başladık, Bakanlığın bütçesi 27 milyar 782 milyon
948 bin liraydı; yani 2 milyar 525 milyon dolardı ama şimdi ben konuşmaya başladığımda bu bütçenin
geldiği rakam 2 milyar 104 milyon dolara düştü, aradaki fark 421 milyon dolar. Şimdi, bu Bakanlık
nasıl gençlerin sorununu çözecek, nasıl yurt sorununu çözecek, nasıl talep ettiği rakamların karşılığını
bulacak doğrusu merak ediyorum. Hızla eriyen bir siyasal iktidar var; dolar yükseliyor, siyasal iktidar
eriyor. Gelin, hep birlikte bu konuyu konuşalım. Bu sorun, Türkiye’nin temel sorunu oldu; iki saat
içerisinde bir Bakanlığın bütçesi 421 milyon dolar kaybetmişse biz neyin eleştirisini yapacağız?
Çok açık: Öğrencilerimiz parklarda yatar, yurt sorunundan dolayı çaresiz olur, bunun abartıldığı
söylenir ama biz biliyoruz ki Gençlik ve Spor Bakanlığında cemaat-vakıf yurtlarına ayrılan pay 436
milyon 380 bin lira. Kime ayrılmış? Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA) ayrılmış, Türkiye Gençlik
ve Eğitim Hizmetleri Vakfına (TÜRGEV) ayrılmış, Ensar Vakfına ayrılmış, İlim Yayma Cemiyetine.
Bunlara, bu vakıflara Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrenci başına geçen yıl 615 lira veriliyormuş,
bu yıl 770 liraya yükseltilmiş. Dört vakfa aylık olarak 36 milyon 365 bin lira kaynak aktarılması yıl
sonunda ayrılacak, aktarılacak kaynağın da 436 milyon 380 bin lira olduğunu göstermektedir.
Sayın Bakan, vakıf yurtlarına Bakanlığınız tarafından ne kadar ekonomik destek ve bina tahsisi
yapıldı? KYK yurdu çıkmayan öğrencilerin barınma sorununu çözmek için Bakanlığınızın ekonomik
desteği oldu mu? Bakanlığınız üniversite öğrencilerinin yurt sorununu ne kadar zamanda, nasıl
çözecek? Üniversite öğrencilerinin KYK bursları nedeniyle evlerine icra geldiğini biliyorsunuz. Adalet
ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan talimat veriyor “Faizleri düşürün.”
diye acaba “Şu öğrencilerin kredi borçlarının faizini silin.” diye bir talimat verecek mi doğrusu merak
ediyoruz.
Spor Toto Süper Lig kulüplerine kiralanan stadyumların 2019 yılı içinde toplam 18 milyon 804
bin 470 lira kira bedeli. Bunun sadece 3 milyon 583 bin 280 lirasını almışsınız; 15 milyon lirayı neden
almadınız, neyi bekliyorsunuz?
Mülkiyeti Bakanlığa ait olan yerler var. Mülkiyeti Bakanlığa ait olan ama kullanıma elverişli
olmayan 169 adet bina ve blok var. E, hâlâ bunlara neden kira ödüyoruz, kimin için bunları yapıyoruz?
Bunların tamamı Sayıştay raporlarında, size de söylendi ve soruldu ama her nedense Sayıştay
raporlarının ortaya çıkarttığı bilgi ve belgelere çok fazla itibar edilmiyor.
Son olarak, Sayın Bakan, size şunu sormak istiyorum: Kırşehir Hükûmet Konağı var; bu
hükûmet konağı 2017 yılında depreme dayanıklı değil diye yıkıldı. İçişleri Bakanlığı buraya hükûmet
konağı yapacaktı fakat daha sonra ne olduysa hükûmet konağı yapmaktan vazgeçti; sizin istememiş
olmanıza rağmen size devrettiler, siz de şimdi oraya gençlik merkezi ve kız öğrenci yurdu yapmaya
çalışıyorsunuz. Size söyleyeyim: Başarılı bir işiniz var; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde okuyan
öğrencilerin yurt sorunu yok, hatta ihtiyaç fazlası, kampüs kenarında yurt var. Buna rağmen, siz neden
bir kentin hükûmet konağının yerine, ihtiyaç olmamasına rağmen yurt yapıyorsunuz? Bu yurdun
sözleşmesini de TÜGVA’yla yaptığınız doğru mudur? Burasının bir gençlik merkezi ve kız öğrenci
yurdu olarak TÜGVA’ya verileceği söylenmektedir.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, Sayın Kaya, tamamlar mısınız
lütfen?
YILDIRIM KAYA (Ankara) – Bu konuda Kırşehir halkının ve bölge esnafının derdi, tüm siyasi
partilerin talebi buraya hükûmet konağı yapılması olmasına rağmen neden bunda ısrar ediyorsunuz?
Sanırım bu sorulara yanıt verirsiniz.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ederim Sayın Kaya.
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YILDIRIM KAYA (Ankara) – Ben teşekkür ederim.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Hiç değişmeyecek
misiniz ya? Hem “Yurt yapmıyorsunuz.” diyorsunuz hem “Yanlış yere yapıyorsunuz.” diyorsunuz.
YILDIRIM KAYA (Ankara) – Yanlış yere yurt yapıyorsunuz! Yanlış yere yurt yapıyorsunuz!
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Aynı şey…
YILDIRIM KAYA (Ankara) – “Yurt yapmayın.” Demiyoruz! Yanlış yere yurt yapıyorsunuz!
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Kaya, tamamlandı sözünüz.
Sayın Bakanım, buna akşam cevabınız olacaktır mutlaka.
YILDIRIM KAYA (Ankara) – Ama Sayın Bakan… Şimdi, Ahi Evran Üniversitesi yerleşkesi…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Kaya, tamamlandı süreniz.
YILDIRIM KAYA (Ankara) – Ama Sayın Bakan yanıt verince ben ne yapayım? Sayın Başkan,
Bakan konuşunca mecburen cevap vereceğiz.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Sayın Paylan’a söz vereceğim.
Lütfen…
Sayın Paylan buyurun, süreniz on dakika.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli vekil arkadaşlarım, Sayın Bakan, sayın bürokratlar, basının değerli emekçileri ve bu
salonda bize hizmet eden değerli emekçiler; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakan, artık 4’üncü bütçeniz, tecrübeli bir bakansınız ve 4’üncü bütçenizde önemli bir hamle
yaptınız Sayın Bakan. Bakın, bütçeniz burada, ben kalem kalem inceledim; Gençlik ve Spor Bakanlığı
bütçesi, bize sundunuz 15 Ekim tarihinde. Bundan iki gün önce çok önemli bir hamle yaptınız ama
biraz geç bir hamle oldu diye düşünüyorum. “Twitter” sayfanızdan “Gençlerin bütçesini gençlerle
yapıyoruz.” diye bir çağrı yaptınız. Ya, Sayın Bakan bize bütçeyi sundunuz, bakın burada bütçeniz;
kalemleri belli, programları belli. Şimdi, gençlerin bütçesini nasıl gençlerle yapıyorsunuz?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Program bazlı bütçe
mi?
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Program bazlı, programlar da var burada. Programlar açıklanmış
Sayın Bakan, programlar açıklanmış.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Ankete baktınız mı?
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ankete de baktım. Ankete baktım. Gençler size ne diyecek
bu ankette? Bakın, bu anketi ağustos ayında yapacaktınız, Meclise sunmadan önce de bunların
sonuçlarını alacaktınız, gençlerin tercihlerini. Siz biraz gençlerden kopuksunuz, gençlerin taleplerini
duymuyorsunuz ama belki bu ankette çıkmaz gençlerin sonucu da.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Ben sizin gibi
anketler…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Yüz yüze anket yapmanız lazım. Yüz yüze anket yapmanız lazım
Sayın Bakan. Böyle anket… Bakın, anket de yetersiz. Tamam, iyi bir girişim. Bakın, ben sizi tebrik
ediyorum diyorum. (Gürültüler) Bakın, ben sizi tebrik ediyorum diyorum ama geç kaldınız diyorum.
Bu anketi ağustos ayında yapmanız lazım, bu bir. İkincisi, yüz yüze yapmanız lazımdı. Sayın Bakan,
mesela bu anketi şurada yapmayı düşünür müydünüz?
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – 2021’e girerken…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hayır, hayır, bakın, şurada, anketi şu Boğaziçi Üniversitesi’nin
kapısında yapmayı düşünür müydünüz gençlerle mesela Sayın Bakan?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Gençler burada.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Yüzlerce çevik polis üniversiteyi işgal etmiş durumda, gençleri
darp ediyor, yerlerde sürüklüyor; oradaki gençlerle yapmak ister miydiniz mesela? “Gençler ne ister?”
diye sorar mısınız mesela gençlere? Gençler önce özgür olmak ister, siz de genç oldunuz, ben de
genç oldum. Eminim ki üniversite yıllarında bazı şeylere itiraz ediyordunuz. Öyle değil mi? Protesto
ediyordunuz. Belki YÖK’ü protesto etmişsinizdir geçmişte “Baskı var, istibdat var.” demiştiniz. Belki
başörtüsü yasağını protesto etmiştiniz. Ben başörtülü arkadaşlarımla beraber protesto etmiştim, cop da
yedim başörtüsü eylemlerinde. Özgür olmak ister önce gençler. Ülkemizde gençler özgür mü? Özgür
diyebiliyor musunuz?
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Diyoruz.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bir “tweet” atan bir genci gece yatağından Süleyman Soylu
alıyor. Ona bir genç “tweet” atıyor diye “Onu yatağından almayın.” dediniz mi? Bak, kelepçe takılıyor
üniversitelere Sayın Bakan, kelepçe. Bakın, kelepçe takılıyor üniversitelere. Ya, “Üniversiteye kelepçe
takılır mı?” diyebildiniz mi Süleyman Soylu’ya Sayın Bakan?
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Terörle nasıl mücadele edeceğiz?
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bakın, bütçenizi savunamamışsınız Sayın Bakan. Şimdi, gençlere
anket yaptınız da ben sizin bütçenize baktım. Bütçenizde gençlerin en önemli sorunu ne Sayın Bakan,
ne diyor gençler? “Barınamıyorum.” diyor, “Sokaklardayız.” diyor. Bak, battaniyeyle parkta yatırdınız
gençleri.
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Doğru değil.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Parklarda yatırdınız gençleri. Ne diyor? “Barınamıyoruz.” diyor.
Bütçenizde geçen yıl 1 milyar 469 milyon lira yatırım bütçesi var; Hazirana kadar 429 milyonunu
harcayabilmişsiniz. Neden öyle?
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Beş yıldızlı odalarda kim yatıyor?
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Yıl sonuna kadar bu bütçeyi harcayacak mısınız? Bu bir. İkincisi,
gelecek yılki yatırım bütçeniz de yalnızca 1 milyar 700 milyon TL; bugünkü parayla Sayın Bakan,
zaten dolar bazında da eridiği için o rakam artık çok daha cüzi bir rakama tekabül ediyor. Türkiye’deki
yurt sorununu çözebilecek misiniz bu bütçeyle? En azından 15 milyar TL’ye ihtiyacınız var Sayın
Bakan, yurt sorununu çözmek için, bence 20 milyar TL bugünkü dolar kuruyla. Sayın Bakan, bakın
bütçeniz nerede? Bakın, bütçe sıralamasına bakın, sonlarda. Gençliğe ve spora ne önem veriliyor?
1’inci bakanlık güvenlik bakanlığı, tabii, Süleyman Soylu parsayı kapmış çünkü istibdat kuracak,
baskı kuracak gençlere, gençleri yerde sürükleyecek Süleyman Soylu. 2’nci bakanlık, faiz bakanlığı.
Faize karşıydınız ya, 5 lira verginin 1 lirası faize gidiyor; daha sonra efendim, israf geliyor, lüks
Mercedeslerle geziyorsunuz şatafat içinde, yandaşlara para aktarıyorsunuz. Gençliğe ne var? 27 milyar
TL’cik. Yurt sorununu çözmek var mı bütçede? Hayır, yok. Ama siz bütçenizi savunamamışsınız.
Gençlere ne soruyorsunuz ya? “Yurt sorunu çözeceğim.” diyebiliyor musunuz bu bütçede? Yok, kaynak
yok. “Kredi ve Yurtlar Kurumuna borçlu 5 milyon gencin sorununu çözeceğim.” diyebiliyor musunuz?
Diyemezsiniz çünkü kaynağınız yok. Ya, topu topu 7 milyar TL’cik ya! Yandaşlara 80 milyar TL bu
bütçeden aktarılıyor. Ya, şu 80 milyarın 7 milyar TL’siyle 5 milyon gencin sorununu çözsem diye Sayın
Cumhurbaşkanıyla konuşmayı düşündünüz mü ya? “Kredi ve Yurtlar Kurumuna borçlu gençlerimizin
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derdini çözelim, onlara yüzde 20 faiz yüklemeyelim.” diyebildiniz mi? Sayın Cumhurbaşkanı faize
gelince “Nas.” diyor, “Günah.” diyor. Gençten, gariban gençten faiz almak günah değil mi Sayın
Bakan, onlara nas işlemiyor mu acaba? Onlara borç değil de burs versek ne olacak ya; şu bütçeye 20
milyar TL daha kaynak koysak... Bak, önerge vereceğim, destekleyin; gelin, 20 milyar TL daha bütçe
koyalım, gençlerin borcunu... “Borç vermeyelim, burs verelim.” diyebiliyor musunuz Sayın Bakan?
Sayın Bakan, siz Spor Toto Genel Müdürüydünüz, vallahi o zamanlarda kumar bu kadar azgın
değildi. Herkes kumara dalmış durumda, herkes. Ben size yıllardır çağrı yapıyorum ama kumar
lobisini geçemediniz Sayın Bakan. Ya her gün, efendim, yok kumar reklamı, o reklam, misli.com,
bilmem ne reklamlarıyla televizyonlar inliyor. Ya dedim ki: “Bari prime timelarda bu reklamları
göstermeyin.” Olmuyor. Maçların bütün arası kumar reklamı; kumar da kumar, kumar da kumar. Hani
kumara karşıydınız Sayın Bakan? “Ben kumara karşıyım.” diyebiliyor musunuz? “Gençlerimiz kumara
bağımlı.” diyebiliyor musunuz? “Bunun için şu tedbirleri aldım.” diye şu sunuşunuzda tek bir cümle
var mı? Çünkü Spor Toto Genel Müdürüydünüz, kumarın büyümesinde sakınca görmüyorsunuz belki
bilmiyorum ama doğru değil Sayın Bakan, kötü alışkanlıktır, yanlıştır. Gidin şu iddaa bayilerinin önüne,
lise öğrencileri dolu ya! Yazık günah değil mi Sayın Bakan ya? Bak, “Faize karşıyım.” diyorsunuz,
faizi yükseltiyorsunuz, gençlerden faiz alıyorsunuz; “Kumara karşıyım.” diyorsunuz, gençlere kumar
oynatıyorsunuz, bunu durduramıyorsunuz; “Uyuşturucuya karşıyım.” diyorsunuz, gelin Diyarbakır
caddelerine, her gence uyuşturucu satılıyor orada, polis izliyor yalnızca, gençler uyuşturucu kullansın...
Buna “dur” diyemiyorsunuz. “Faiz haram.” diyorsunuz, “Kumar haram.” diyorsunuz, “Uyuşturucu
haram.” diyorsunuz ama bunların hepsi sizin iktidarınızda şu anda en yaygın dönemini yaşıyor -yazıktır
günahtır gençlerimize- bunları durdurmak için de bir yol, eylem planı koymadınız.
Bakın, ben amatör spor kulüplerinde yöneticilik yapmış bir kişiyim. Kötü alışkanlıkların hepsinin
panzehri amatör spor kulüplerinden geçiyor. Ben yüzlerce çocuğu kurtardım o amatör spor kulüplerinde,
siz de bu konuda daha çok çaba göstermelisiniz. Bütçenizde amatör spor kulüplerine destek olacak
kaynak yok Sayın Bakan. Bak, burada bütçeniz; nerede program? Gençler “Amatör spor kulüplerine
destek verin.” dese amatör spor kulüplerine koyacak kaynağınız var mı acaba Sayın Bakan? Yok.
Gençlerin bütçesini savunamamışsınız, sporun bütçesini savunamamışsınız. Varsa yoksa Süleyman
Soylu, istibdat kuracak, polis atayacak. Bak, kapıda bir sürü polis gencimiz var, öğretmenlik mezunu,
mühendislik mezunu; hepsi polis oluyor, niye? Çünkü yalnızca polis atanıyor, öğretmen atanamıyor,
mühendis atanamıyor, spora destek verilemiyor. Ya “Olimpiyatlarda altın madalya aldık.” diyorsunuz,
Allah’ınızı severseniz Sayın Bakan, mesele 2 kişiye özel yatırım yapıp altın madalya almak değildir,
sporu bir kültür hâline getirmektir. Şu anda 84 milyon yurttaşımızdan kaçı spor yapıyor ya Allah’ınızı
severseniz?
SALİH CORA (Trabzon) – Lisanslı sporcu sayımız arttı, her alanda arttı.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bakın, gidin Avrupa ülkelerine, toplumun tamamı az veya çok spor
yapar; spor kültürdür bir yaşlıdan gence geçen. Baba çocuğunu alıp basketbol okuluna götürür, sporu
temelden aşılar. Siz ne yapıyorsunuz? Hâlâ “sınav sistemi” altında gençler eziliyor, yetenekli çocuklar
hâlâ bu sınav sistemi yüzünden maalesef spordan kopuyorlar. Buna dair ne yaptınız Sayın Bakan,
yetenekli gençlerle? Sırf yetenekli değil ya, herkes illaki olimpiyatta altın madalya almak zorunda
değil ki, spor kültürünü kazanması lazım, yetenekli veya yeteneksiz. O çocuklar amatör kulüplerinde
duramıyorlar, niye? Sınav var çünkü, anneleri sınava alıp götürüyorlar. Şunu değiştirecek ne yaptınız
Sayın Bakan ya? Çocukları yarış atı gibi yetiştirme kültüründen ne zaman vazgeçeceğiz Sayın Bakan?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – O kadar konuştum,
hiçbirini dinlemediniz mi ya!
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GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ben dinledim sizi Sayın Bakan.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Dinlememişsiniz.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Bakan, ben sizi çok iyi dinledim ama bütçenizde kaynak
yok, kaynak yok; hem vizyon yok hem kaynak yok.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Gençlere hiçbir
zaman “Kaynak yok.” diyemeyiz.
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Sizi destekliyor...
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Bakan, ben sizi desteklemek için söylüyorum, daha çok
para olsun diyorum ben.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Tiryaki, araya girmeyin!
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Gençler için hiçbir
mazeret yok.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Yok. Sayın Bakan, 20 milyar lazım barınma sorununu çözmek
için, bütçende kaynak yok, kaynak yok.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Paylan, tamamlar mısınız, süreniz
az kaldı.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ama sataşma oldu Sayın Başkanım.
Sayın Bakan, bir konu daha var: Sayın Garbis Zakaryan, rahmetli Garpis Zakaryan, millî
boksörümüz, Ermeni kimlikli millî boksörümüz; kendisi Cemal Kamacı’yı yetiştirmişti. Cemal Kamacı
adına bir boks salonu yaptınız, ne güzel. Garbis Zakaryan’la ilgili geçen yıl taahhütte bulundunuz,
geçen yıl cenazesinde beraberdik. “Onun ismini bir spor salonunda yaşatacağız.” demiştiniz, şu ana
kadar maalesef onu duymadık, bu müjdeyi sizden duymadık. Bu anlamda, bu müjdeyi duymak istiyoruz
Sayın Bakan sizden. Millî sporcumuz Garbis Zakaryan ismi de tüm millî sporcularımız gibi bir spor
salonunda yaşasın diyorum.
Bu anlamda, gençlerin bütçesi -belki sert konuştum ama yanlış anlamayın, sizi desteklemek
için konuştum- daha çok bütçe olsun, daha çok spora kaynak ayıralım, gençlere kaynak ayıralım.
Gençlerimiz kumardan, uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan uzaklaşsın diye bunları söylüyorum;
gençlerin barınma sorunu çözülsün diye bunları istiyorum. Akşam önerge vereceğiz bütün bunların
artması için Sayın Bakan, siz önergemize destek vereceksiniz biliyorum ama bakalım, AK PARTİ’li,
MHP’li arkadaşlarımız ne yapacak, bunu da göreceğiz.
Teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Söz sırası İYİ Parti’den Sayın Aylin
Cesur’da.
Sayın Cesur, buyurun lütfen.
Süreniz beş dakika.
AYLİN CESUR (Isparta) – Teşekkür ederim.
Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, Bakanlığın ve kurumlarımızın değerli
temsilcileri, basınımızın değerli mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Gençlik ve Spor Bakanlığı olunca konumuz, hâliyle gençler adına biz de bu konuşmaları yapıyoruz.
Ben de gençler adına bir sunum yapmaya çalışacağım.
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Şimdi, gençlerimiz size “Oy moy yok!” demişlerdi biliyorsunuz ve onun üzerinden oldukça uzun
zaman geçmesine rağmen onların sesini duyduğunuza dair belirgin bir emare göremedik maalesef Sayın
Bakan. Anlamamış olma ihtimaline karşı, ben de onlar adına onların bazı istediklerini size aktarmaya
çalışacağım.
Gençlerimiz özellikle son beş yıldır kendilerini terk edilmiş hissediyorlar, hangi platformda
onlarla konuşursanız konuşun bu çıkıyor sonuçta. Bir zamanlar lise ve üniversiteye giriş sınavlarına
odaklı, dershanelerde geçen hayata bir tepki vardı, buna çalınan sınav soruları eklendi daha sonra, sonra
soruları da çalmaya gerek kalmadı, mülakat sisteminizle puanı düşük de olsa istediğinizi alır oldunuz ve
hak edeni de eler oldunuz maalesef. Gençlerimiz, devlet planlaması yapılmadan, gereğinden çok daha
fazla açtığınız üniversitelerin kontenjanlarından, bölümlerinden mezun olduktan sonra iş bulamadıkları
için, atanamadıkları için mesleklerini yapamaz hâle geldiler. Şimdi de işsizliğin yanında, iş bulsa dahi,
yoksulluğa mahkûm olacakları bir geleceğin onları beklediklerini düşünüyorlar ve işte bundan dolayı,
aslında bütün bu saydıklarımdan dolayı o “Oy moy yok!” söylemi çıktı onlardan.
Ülkemizdeki duruma baktığımızda, ücretli çalışanların yüzde 50’si asgari ücret alıyorken pek çok
üniversite diplomalı ve asgari ücrete yakın ücretlerle çok uzun çalışma saatlerinde çalışıyor gençler,
bundan dolayı şikâyetçiler. Sonuç da nereye gelmiş biliyor musunuz? Ülkeden kaçmak, gitmek
istiyorlar, çok üzülüyorum, geri gelmemek üzere gitmek istiyorlar üstelik de buna üniversite okuyan
da okumayan da dâhil.
Şimdi, aslında, özetle, şahsınızın değil ama iktidarınızın son yirmi yılda getirdiği noktada koca
bir nesle borcu var Sayın Bakan. Ve gençlerimiz derdini bir şekilde dile getirdiğinde soruşturmalar
başlıyor, Emniyetten çağrılıyorlar, en son yurt bulamadıklarında “terörist” ilan edildiler. Ben, gelin,
evlatlarımız onlar bizim, onlar bizim geleceğimiz diyorum. Şikâyet falan ediyorlar diye derhâl onlara
bir damga falan yapıştırmayalım; dinleyelim onları, kulaklarımızı açarak dinleyelim.
Bakın, ben de devlet yurtlarında okuyarak tıp fakültesi bitirdim. O yurtta kalmanın ve yurt
bulamamanın sokakta kalmakla eş değer olduğunu, nefes dahi alınamayacağını yaşayarak geldik.
Şimdi, o nedenle, yurt sorunu var bugün ama neden var diye baktığımızda, yurt sayısını çok artırmış
olmanıza rağmen öğrenci sayısıyla eşit oranda artmadığı için, 2016’dan bu yana neredeyse hiç yeni
yurt yapılmaması gibi bir durumla da karşı karşıya olunca… Şu anki durum, 773 tane yurt var ve
2021’de devlet yurdu kapasitesi 695 bin kişiye gerilemiş. Ancak Türkiye’de şu anda örgün eğitimde 3
milyon 801 bin öğrenci var. Şimdi, bunların geri kalanları ne yapacaklar? Özel yurtlar var. Özel yurtlara
baktığımızda, 4.406 tane özel yurt var, bunların toplam kapasitesi 442 bin. Yani bunlar da karşılamıyor.
Dolayısıyla şu anda devlet yurtları öğrenci sayısının beşte 1’ini ancak karşılar vaziyette.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Öğrencinin 2 milyonu
yaşadığı yerde…
AYLİN CESUR (Isparta) - Özür diliyorum. Siz cevap verirken süremden…
Şimdi, bu çocukların da 2 tane sorunları var. Genel olarak çok pahalı özel yurtlar -tercih etmek
zorunda kalanlar- veya bazı vakıf ve cemaatlere terk edilmiş yurt işi, bir yerlere gelip baktığımız
zaman. Gençlerimiz ideolojik endoktrinasyona maruz kalmak istemedikleri zaman, işte, yurtsuzluğa
terk edilmiş oluyorlar ve hani bu “Evlerinde okuyorlar, ondan dolayı.” deyip bunun içinden çıkamayız,
ciddi bir yurt sorunuyla karşı karşıya kaldık ve “Biz, bunu, yurt işini serbest piyasaya terk ettik.”
de diyemeyiz, diyemezsiniz çünkü baktığımızda “İlim Yayma Cemiyeti’nin 107, TÜRGEV’in 18,
TÜGVA’nın 38, Ensar Vakfının 60 tane yurdu var.” diye bilgilere ulaşıyoruz. Sadece bu 223 yurt için
devlet tarafından, devlet bütçesinden, bizim vergilerimizden, milletin vergilerinden, o gençlerin onları
geçindirmek, okutmak için uğraşan anne babalarının vergilerinden 173 milyon 704 bin lira aktarılacak
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bu sene. Şimdi, soru şu ve basit: Devlet neden yurdu kendisi yapmıyor da bu yapılanmaları finanse
ediyor? Bu soruya cevap bekliyoruz Sayın Bakan sizden. Şimdi sonuçta kiralamak zorunda kalıyor
öğrenci, apartlar ve kiralar nedeniyle o şehirlerdeki diğer insanlar da mağdur oluyor, öğrencilerin
olduğu yerlerde kiralar artıyor. Şimdi yurtlarda iletişim altyapıları eksik. Mesela Konya’da Mevlâna
Üniversitesi 3 bin kişilik kız öğrenci yurdundan belinden dışarıya kadar sarkarak telefonla konuşmak
ve internetten yararlanmaya çalışıyor gençler; bana yeni iletildi, bunu size aktarmış olayım.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Cesur, tamamlar mısınız lütfen.
AYLİN CESUR (Isparta) - İnternet yavaş ve bu çağda 16 gigabayt kotaya da mahkûm edilmişler,
bir hafta dahi yetmiyor. Yemekhane fiyatlarına bakıldığında, kredilerinin 650 lira olduğuna bakıldığında
bunu karşılayamıyor. Köylerimizde -Isparta kendi seçim bölgemde- halı saha talepleri var, internet
altyapısı talepleri var gençler için. Bunları karşılamanızı ve soru önergelerimize cevap vermenizi
bekliyoruz.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ederim Sayın Cesur, süreniz
tamamlandı.
AYLİN CESUR (Isparta) – Benim sürem çok az, Bakanımız ve sizden de istirham ederek…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – İlave süre veremiyorum, lütfen sözünüzü
tamamlayın.
AYLİN CESUR (Isparta) – Isparta’nın Akpınar köyü için, Afşar köyü için, Çaltı köyü için,
Hacılar köyü için verdiğim önergelere de “Değerlendireceğiz halı saha taleplerini.” dediniz, onu
değerlendirmenizi bekliyoruz. Arak köyü, Salur köyü için verdiğim önergelere cevap alamadım henüz,
gençlerimiz deşarj olmak için spor yapmak istiyorlar. Bunları değerlendirmenizi rica ediyoruz.
Sağ olun.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum.
Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisinden Sayın Tamer Osmanağaoğlu’nda.
Sayın Osmanağaoğlu, buyurun lütfen.
Süreniz beş dakika.
TAMER OSMANAĞAOĞLU (İzmir) – Teşekkürler Sayın Başkan
Sayın Bakan, Kıymetli Komisyon üyeleri, Bakanlığımızın değerli bürokratları, saygıdeğer basın
mensupları; hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum.
Spor, insan fiziği üzerinde sağladığı faydanın yanında spor alanında gelişmiş ülkeler için
ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar da sağlayan, gelişmişlik düzeyinin belirleyicileri arasında yer
alan bir daldır. Uzun vadede kalkınmaya sağladığı katkıları tartışılmaz olan sporda sürdürülebilir
başarı sergilenmesi için kısa, orta ve uzun vadeli programların önemli olduğu da muhakkaktır. Bu
kapsamda Bakanlığınızın sürdürdüğü çalışmaların uzun vadede de başarıya ulaşması temennilerimiz
arasında yer almaktadır. Özellikle ilköğretim ve lise çağlarında evlatlarımızın spora karşı ilgilerinin
artmasını sağlayacak, onların fiziksel gelişimine katkı sunacak uygulamaların başında okullarımızda
verilen beden eğitimi dersleri gelmektedir. Okullardaki beden eğitimi ders saatlerinin az olması ve
azaltılmasının beden eğitimi öğretmeni atamalarını da olumsuz yönde etkilediği de bir gerçektir.
Bu sebeple hem öğrencilerimiz hem de beden eğitimi öğretmenlerimizin ders saatlerinin artırılması
önemlidir. Bu minvalde daha fazla beden eğitimi öğretmenlerimizin atanmasını sağlayacak adımların
atılmasında aktif bir rol alacağınızdan hiç şüphemiz bulunmamaktadır.
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Sayın Bakan, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda çok önemli başarılar elde etmemiz, elde edilen
başarıların farklı branşlardan olması sevindiricidir. Kadın sporcularımızın çokluğu, aldıkları 5
madalyayla göğüslerimizi kabartmaları, sporcularımızın toplamda 13 madalyayla ülkemize dönmesi
mutluluk vericidir. Yine 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemize kazandırdıkları 15 madalyayla
her gün bir ayrı gurur ve sevinç yaşamamıza sebep olan paralimpik sporcularımıza ise özel olarak
şükranlarımı sunuyorum.
Diğer yandan, üniversite eğitimleri için şehir dışına giden evlatlarımızın barınma sorununun
çözümü için Bakanlığınızın ve devletimizin tüm kurumlarının tam bir koordinasyon içinde çalışarak
öğrencilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçmek adına gösterdiğiniz çabaya buradaki her
milletvekilinin şahit olduğunu düşünüyorum ancak ilimizde çok az da olsa yurtlara yerleşemeyen veya
barınma sorununu çözemeyen öğrencilerimizin olduğu da göz önünde bulundurulduğunda hâlen yurt
sayımızın yeterli olmadığı görülecektir. Bu sebeple önümüzdeki süreçte yatak sayısını ve yurt sayılarını
artıracak çalışmalarınıza devam edeceğinizi umuyorum.
Sayın Bakan, bu vesileyle seçim bölgem İzmir’de gerçekleştirdiğim temaslar sırasında tarafıma
iletilen bazı hususlara da dikkatinizi çekmek istiyorum. Beydağ ilçemize bağlı Erikli Mahallemizde
yaşayan gençlerimizin faydalanabilecekleri, halı saha ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri
bir merkeze ihtiyaç duyulmaktadır. Aliağa ilçemize bağlı Güzelhisar Mahallemiz sanayi bölgesi olması
ve ilçe merkezine yakınlığı nedeniyle hızla büyüyen ve nüfusu artan bir mahallemizdir. Güzelhisar
Mahallemizde yaşayan gençlerimizin sağlıklı, zinde ve sosyal bir yaşam için halı saha ve gençlik
merkezi ihtiyacı olduğu bilinmektedir. Yine Aliağa ilçemize bağlı Yenimahalle 33 bin kişilik nüfusuyla
Aliağa ilçemizin en büyük mahallesidir. Eğitim hayatının oldukça hareketli olduğu mahallemizde
öğrencilerimizin barınma sorununu ortadan kaldıracak yurt hizmetinin hayata geçirilmesiyle ilgili
vatandaşlarımızın büyük bir beklentisi vardır.
Sayın Bakan, söz konusu hususlarla ilgili gerekli çalışmaların ivedilikle yapılmasına vesile
olacağınızdan da hiç şüphemiz yoktur.
Sözlerime son verirken Sayın Liderimiz Devlet Bahçeli’nin Türk gençliğine olan güvenimizi ifade
eden şu ifadelerini paylaşmakta fayda görüyorum: “Bu gençlikle aşılmaz engeller aşılır. Bu gençlikle
zulmetin perdeleri yırtılıp atılır. Bu gençlikle zaferlerimizin ümit çeşmesi sonsuza kadar akar durur.”
Bu duygu ve düşüncelerle Bakanlığımızın bütçesinin devletimize ve milletimize hayırlı olmasını
diliyorum.
Teşekkür ediyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, söz sırası Adalet ve Kalkınma
Partisinden Sayın Semiha Ekinci’de.
Süreniz beş dakika.
Sayın Ekinci, buyurun lütfen.
SEMİHA EKİNCİ (Sivas) – Teşekkür ediyorum Kıymetli Başkanım.
Kıymetli Bakanım, kıymetli milletvekillerimiz, Bakan Yardımcılarımız, bürokratlarımız; hepinizi
saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum.
Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2022 yılı bütçesinin hayırlara vesile olması temennisiyle AK
PARTİ hükûmetlerimiz döneminde gençlik ve spor alanında sultan şehrim Sivas’a yapılan yatırımların
-Kıymetli Bakanım, unuttuğum mutlaka olacaktır- sadece bir kısmının isimlerini sayacağım. Çünkü
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sadece Sivas’ımıza değil, 81 ilimize hizmet eden bir Bakanlık ve dokunan bir Bakanlık olarak da
şimdiden hemşehrilerim adına yaptığınız ve yapacağınız çalışmalara da peşinen teşekkür etmek
istiyorum.
Kıymetli Bakanım, sultan şehrimiz Sivas’ımızda yapılan spor yatırımlarımız da atletizm
pisti, merkez yüzme havuzumuz, Sivas Sporcu Eğitim Merkezi, Bahattin Ayan Futbol Sahası, 4
Eylül Stadyumu’muz -ki 27.500 kişilik yiğidoların göz bebeği Sivassporumuzun maçlarını yaptığı
stadyumumuz- Taha Akgül Spor Salonu’muz, 4 Eylül Spor Sitemiz; spor sahası iki tane, Muhsin
Yazıcıoğlu Futbol Sahaları, 4 Eylül Spor Kompleksi, tenis kortu, Sivas Gençlik Merkezleri, Karşıyaka
Spor Salonu, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu, Seyrantepe Antrenman Salonu, Rıza Çalımbay Spor
Salonu, 4 Eylül Spor Kompleksi Tenis Kortu, Akıncılar ilçemizde kapalı halı saha futbol sahası, Divriği
ilçemizde kapalı halı saha futbol sahası, Gemerek ilçemizde spor salonu, Gölova ilçemizde sentetik
halı saha, Gürün ilçemizde futbol sahası, kapalı spor havuzu, kapalı yüzme havuzu, İmranlı ilçemizde
açık futbol sahası, Kangal ilçemizde kapalı spor salonu, Koyulhisar’da kapalı spor salonu, halı saha,
Suşehri’nde futbol sahası, gençlik merkezî; inşallah, on ikinci ayda da yüzme havuzumuzu hizmete
alacağız sizlerin destekleriyle. Yıldızeli ilçemizde futbol sahası, halı saha, Zara ilçemizde gençlik
merkezî, futbol sahası, kapalı spor salonu ve Spor Toto teşkilatımızın destekleriyle de sultan şehrimize
birçok hizmet yapıldı. Ben buradan Spor Toto Başkanımıza da peşinen teşekkür ediyorum. Merkezde
spor eğitim merkezlerinin bakım ve onarımı, Sivas Gençlik Merkezi’nin bakım ve onarımı, merkez ve
ilçelerde 5 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, Sivas Gençlik Merkezi ve Sivas Okullar Bölgesi
Gençlik Merkezlerinin bakım ve onarımı, merkeze bağlı Güney köyü Kurtlapa, Çallı, Yakupoğlan,
Gümüşdere, Alahacı, Gaziköy, Kayadibi, Olukman, Ovacık Köyü, Hafik ilçe merkezlerine, Kangal
Çetinkaya köyümüze, İmranlı ilçesi Türkkeşlik köyümüze, Suşehri ilçesi Çataloluk köyümüze, Gürün
ilçesi Yolgeçen köyüne birer adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yani sadece ilimize, ilçelerimize
değil, köylerimize kadar hizmet yapmışız. Merkez Yapı Mahallesi’ne geleneksel spor tesisleri, spor
salonlarının bakım onarımları ve en önemlisi Sivas’ın yıldızı Yıldız Dağı Kayak Spor Merkezleri. 4
Eylül Spor Salonu’nun bakım onarımı, Gemerek spor salonunun bakım, onarımı… İlçelerdekilerini
saymaya zamanım yetmeyecek, süre bitti ama ilçelerde de yine birçok hizmetimiz var. Bunun yanında
da özellikle yurt konusunda 2.400 olan yurt kapasitemiz 18.980’e çıkarılmış ve bu yurtlarımızın da
tamamı nitelikli odalardan oluşup sultan şehrimizde Cumhuriyet Üniversitemizi tercih eden tüm
gençlerimizi, bir kişiyi dahi dışarıda bırakmadan yurtlara yerleştirdik.
Kıymetli Bakanım, ben de hafta sonları fırsat buldukça gençlerimizle birlikte oluyorum.
Gençlerimiz sizi Sivas’ta, sultan şehrimizde görmek istiyorlar, hem kazandırdığınız eserler hem sizin
gençlere vermiş olduğunuz pozitif enerjiden faydalanmak istiyorlar ve size de çok çok selamları var,
bu arada iletmiş olayım.
Bunun yanında, Sivas’ımıza Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hizmetleri de yatırımları da devam
ediyor. Hem Sivas Belediyemize hem ilçe belediyelerimize ve gençlerimize vermiş olduğunuz destekten
dolayı ben tekrar teşekkür ediyorum.
Tokyo Olimpiyatları’ndaki başarılardan dolayı ve sizin de her başarılı sporcunun yanında,
yakınında olmanızdan dolayı ekibinizle birlikte sizi de tebrik ediyorum.
Tekrar, 2022 yılı bütçemiz hayırlara vesile olsun. Başarıyla daha nice yıllara diyoruz. 2023, 2053,
2071 gençliğimiz ve sizler sayesinde inşa olacaktır diyor, tüm ekibinizle birlikte Kıymetli Komisyon
üyelerimizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, teşekkür ederim Sayın Ekinci.
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Gökan Zeybek’te.
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Sayın Zeybek, süreniz beş dakikadır.
Buyurun.
GÖKAN ZEYBEK (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Bakan, değerli bürokratlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Tabii, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçeyi görüşüyoruz. Bütçenin Meclise sevki ile bugün
Bakanlığın bütçesini Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığımız görüşme arasında geçen bu zaman
dilimi içinde net Türk lirası yabancı bütün paralar karşısında yüzde 28 değer kaybetti. Zaten görünen o
ki sanki bu bütçe Mecliste Genel Kuruldan çıktığında hemen çok kısa süre içinde yeni bir ek bütçeye
ihtiyaç duyulacak gibi gözüküyor.
Şimdi, Sayın Başkanım, Sayın Bakan olimpiyatlarla ilgili bir değerlendirme yaptı. 1948 yılından
sonra yapılan tüm olimpiyatlarda şampiyon olan sporcuları tek tek takip eden birisi olarak, bilen birisi
olarak bir kere 1948 yılında Türkiye 7 altın, 12 toplam madalyayla kadınların katılmadığı ve çok az
branşta yapılan olimpiyatlarda dünya 7’ncisiydi. Olimpiyatlarda toplam alınan madalya değil, altın
madalyalar üzerinden bir değerlendirme yapılır ve ülkelerin sıralaması bunun üzerinden yapılır. Sayın
Bakanımız da çok iyi bilir ki Tokyo Olimpiyatları dolayısıyla “bireysel dövüş sporları” dediğimiz
karate, bu olimpiyat dolayısıyla turnuvalara dâhil edildi. 2024 Paris Olimpiyatları’nda karate sporu
yer almayacak. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Türkiye’deki lisanslı spor yapanların yüzde 49’u Asya
dövüş sporları üzerinde artık oluşmaya başladı. Yani bizim geleneksel olarak burada üzerinde durmamız
gereken nokta şu: Arkadaşlar, güreş havuzunu kaybediyoruz. Türk güreşi doğal yetiştirme havuzlarını
kaybediyor, gençlerimiz ve çocuklarımız güreş sporundan giderek uzaklaşıyorlar.
Bakın, buradan size söylüyorum: Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, 30’lu yaşın üzerindeler; bunlar da
olimpiyatlarda bir daha yarışırlar inşallah ama onlardan sonra bizim olimpiyatlarda altın madalya için
mindere çıkaracağımız sporcu kim olacak? Bunu Sayın Bakanın ve bürokratların düşünmesi gerekir.
Keşke gurur abidemiz Hamza Yerlikaya güreşte elde ettiği başarıyı daha sonraki dönemde olumsuz
birtakım değerlendirmelerle kendi üzerinden, güreş camiası üzerinden yaratılan algıyı bozmasaydı da
gençlerimiz için güreşte bir fenomen, güreşte bir model olmaya devam etseydi.
Sayın Bakanım, bakın, Naim Süleymanoğlu’yu kaybettik. Naim Süleymanoğlu’nun kemikleri
sızlıyor. Halterde Türkiye olimpiyatlarda nal topladı nal. Türkiye olimpiyatlarda halter sporunda
erkeklerde kota alacak sporcu yetiştiremedi. Şimdi, niye bu noktaya geldik biz? Şu olimpiyatları
değerlendirdiğimizde, okçuluk, yüzme, jimnastik, voleybol; peki, bu 4 tane federasyonun genel
yönetimine bakalım, kimlerin federasyon başkanı olduğuna bakalım, bunların sporcu kimliğinden
gelen özellikleriyle kurumlarını ve federasyonu nasıl iyi yönettiklerine bakalım. Sonra da sizin
federasyon seçimlerinde bire bir il müdürlerinizle, Bakanlığa bağlı olan genel müdürlükteki çalışan
bürokratlarla, bütün federasyonlarda müdahil oldunuz. Nerede özerk federasyonlar, nerede bağımsız
federasyonlar? Sayın Sancaklı söyledi, ihaleye fesat karıştıranların federasyonlarda görev almasını
engelleyen bir düzenleme geliyor. Yüzde yüz katılıyorum. Ya, Türkiye’de “5’li çete” diye tarif ettiğimiz
müteahhitlerden bir tanesi şu anda Türkiye’de Futbol Federasyonunun başında. Hangi güç getirdi onu
oraya, hangi güç getirdi Futbol Federasyonunun başına? Yani neresinden bakarsak bakalım, Türkiye’de
Federasyon üzerinde Bakanlığınızın ve bürokrasinizin öyle ciddi bir ağırlığı var ki şurada Bakanlığınızın
bürokratları dizilmiş, Türkiye’de milyonlarca sporcuyu içinde barındıran amatör federasyonları temsil
eden kişiyi 1’inci sıraya oturtmayı akıl edemiyorsunuz. Olur mu böyle bir şey? Mehmet Baykan’ın
oturması gereken yer Bakanın sağ tarafıdır, orada olması gerekir. Milyonlarca lisanslı sporcu, amatörler
hizmet veriyor. Bunu da eleştirmek istiyorum.
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Şimdi gelelim bir başka konuya değerli arkadaşlar: Türkiye’deki futbol üzerinden yapılan İddaa
ile beIN SPORTS, İddaa ve Riva’daki VAR sistemi arasında çok kirli ilişkiler var. Türkiye’de eskiden
Spor Toto 0, 1, 2 oynatırdı, şimdi 0, 1, 2 yok; dakika, skor, geri kalan zamanla ilgili bahisler açılıyor.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Zeybek, tamamlar mısınız lütfen.
GÖKAN ZEYBEK (İstanbul) – Geriye kalan zamanla ilgili bu yapılanmanın mutlaka ortaya
çıkarılması lazım. O nedenle VAR odası ile İddaa siteleri arasında çok organik bağ var.
Son olarak şunu söylüyorum: On iki yıldır Spor Toto kulüplere 35, 45, 55, 66 bin TL veriyor maç
başına. Ya, on iki yıldır aynı rakamla siz kulüplere İddaa’dan para ödüyorsunuz ya; yazıktır, günahtır,
bunun bir an önce değiştirilmesi lazım. Yani 10 kat değer kaybetti Türk lirası dolar bazında, kulüplere
verdiğiniz rakam on iki yıldır değişmedi.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum Sayın Zeybek.
Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisinden Sayın Ahmet Erbaş’ta.
Sayın Erbaş, süreniz beş dakika.
Buyurun lütfen.
AHMET ERBAŞ (Kütahya) – Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum.
Değerli Komisyon üyeleri, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar; hoş geldiniz.
Sayın Bakanım, son Kütahya ziyaretinizde söz verdiğiniz tesisler ve akabinde başlatılan yatırım
hamleleriyle şehrimiz spor ve gençlik adına büyük bir heyecana kavuşmuştur. Bu tesisler tabii ki
yeterli değildir fakat hizmete açılacak yeni tesislerimizle gençlerimizin içinden yeni Halil Aktaşlar,
Hacer Yılmazlar, Orhan Baştürkler, Menekşe Nur Fıratların çıkacağından eminiz. Bu yıl olimpik ve
paralimpikte kazanılan 28 madalya, ülkemiz ve bizler için gurur nişanesi olmuştur. Bu konuda emeği
geçen başta şahsınız olmak üzere, tüm Bakanlığınıza ve Federasyon yetkililerine teşekkür ederim.
Ancak müsaade edersiniz ki ay yıldızlı bayrağımızı göndere çeken sporcularımıza, bunları yetiştiren
değerli hocalara ve kıymetli ailelerine ayrıca bir teşekkürü sunmak bir borçtur üzerimize. Evet, ben de
bir Türk vatandaşı olarak bu gençlerin seremonilerini gururla takip ediyor, Kütahyalı sporcularımızın
da bu gurur tablosu içinde daha sık görülmesi için mücadele ediyorum. Yapımına start verdiğimiz
tesislerimiz bittiğinde biliyorum ki Kütahya’mızdan da nice Buse Nazlar çıkacaktır.
Sayın Bakanım, özellikle 2022 ve 2023 yılında federasyonlar tarafından yapılacak birçok
organizasyona ev sahipliği yapmak istiyoruz. Kütahya’mızın tanıtılmaya ve tanınmaya ihtiyacı vardır.
Bu tip sportif etkinliklerin bir şehrin tanınmasında ne kadar etkili olduğunun farkındayız.
Sayın Bakanım, bütün illerde olduğu gibi, Kütahya’mız da futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor. Kaç
bin kişilik olacağını Bakanlığınızın takdirine bırakmak şartıyla bu bütçede, inşallah, Kütahya’mıza bir
stat müjdesi alırız. Bu konuda vereceğiniz müjdeye şimdiden şehrim adına teşekkür ediyorum.
Sayın Bakanım, Kütahya’da yılda iki büyük devlet töreni yapılmaktadır. Bunların biri, 1071 yılında
tapusunu aldığımız ülkemizi, yurdumuzu yüz yıl önce işgal etmek isteyenlere “Defol, git!” dediğimiz
Dumlupınar törenleridir. Bu bayrak dalgalansın diye, vatanımız bölünmesin diye binlerce şehidimizin
yattığı yerdir. Kısaca, kurtuluşun adıdır Dumlupınar. 30 Ağustos 2022 yılı Meydan Savaşı’mızın
100’üncü yılıdır. Bu kutlamalar, malum, biliyorsunuz, Bakanlık tarafından yapılmaktadır. Şimdiye
kadar yaptığınız etkinliklere ve çalışmalara teşekkür ederim. İnşallah, Türkiye Cumhuriyeti’mizin
100’üncü kuruluş yılına bu yılki 30 Ağustos programıyla Dumlupınar’dan başlayacağız. Şimdiden
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gerekli hazırlıklar için talimatları verirseniz 2023’teki törenlerin ilk provalarını bu yıl Dumlupınar’da
görkemli bir şekilde yaparız. Böyle bir törene de şehrimiz olarak ihtiyacımız var; vatanımız, milletimiz
olarak da ihtiyacımız vardır. Şimdiden, bu konuda atacağınız her adım için teşekkürlerimi sunuyorum.
Sayın Bakanım, şehrimizde 2 üniversite var, 50 bine yakın öğrencimiz var. Şehrimizde çok ciddi
bir yurt problemi yok, bu konuda size teşekkür ederim. Bu gençler gayrete, başarıya aç ve açık bir
gençlik. Sizlerin bu konuda yapacağınız her türlü gayrete, mücadeleye şimdiden teşekkür ediyorum.
İnşallah, sizin bu gayret ve mücadeleci azminize uygun yerelde de yöneticilerimiz olur, hep birlikte
daha nice bütçeler geçiririz.
Şimdiden bütçemiz hayırlı uğurlu olsun.
Saygılarımla.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ederim Sayın Erbaş.
Değerli arkadaşlar, görüşmelere on dakika ara vereceğim.
Aradan hemen sonra konuşma sırasını paylaşmak istiyorum: İlk sırada AK PARTİ’den Ekrem
Çelebi, Halkların Demokratik Partisinden Ruştu Tiryaki, Cumhuriyet Halk Partisinden Suat Özcan,
Cumhuriyet Halk Partisinden Mustafa Adıgüzel, AK PARTİ’den Salih Cora şeklinde olacak.
Şimdi, on dakika ara veriyorum.
Salonu havalandıralım lütfen.
Kapanma Saati: 16.51
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 17.06
BAŞKAN: Cevdet YILMAZ (Bingöl)
BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)
SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)
KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Değerli arkadaşlar, 21’nci Birleşimin
Üçüncü Oturumunu açıyorum.
Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bütçe görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Söz taleplerini karşılamaya devam edeceğim.
Sayın Ekrem Çelebi, açılışı sizinle yapacağımı anons etmiştim.
Buyurun, süreniz on dakika; sizi dinliyoruz.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Bakanım, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, değerli milletvekilleri, çok
değerli basın mensupları; ben de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2022 yılı bütçesinin hayırlara vesile
olmasını diliyor, bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum.
Sayın Bakanım, sabah sunmuş olduğunuz o gerçekten çok güzel sunum için ben hakikaten
teşekkür ediyorum. Özellikle genç bir Bakanımızın, daha önce de yine aynı Bakanlık bünyesinde
görev yapmanızdan dolayı, hem genç olmanız hem de bütün aktiviteleri daha önce de bildiğiniz için
ve geldiğiniz günden beri de hem Bakanlık hem de Türkiye’nin 81 ili, onlar da yetmiyor, ilçeleri,
beldeleri, köylerine kadar tek tek gezmenizden dolayı da ben, şahsınızda özellikle Gençlik ve Spor
Bakanlığının da genel müdürlükleri, daire başkanlıkları, Bakan Yardımcılarımız da dâhil olmak üzere
herkese teşekkür ediyorum.
Ben, kendi ilimle ilgili de bir teşekkür sunmak istiyorum: 2018’den bugüne kadar sizi iki kere
Ağrı’ya davet ettik ve ikisinde de geldiniz. Bizim özellikle Ağrı Dağı’nın eteğine kadar sizleri
götürmemiz, Ağrı Dağı’nın da tırmanışa açılmasından dolayı bize verdiğiniz katkı, akabinde yine bizim
özellikle Murat ve Diyadin kanyonlarında, burada yapılan raftinglerden dolayı bize vermiş olduğunuz
destek… Biliyorsunuz, daha önce bizim özellikle bu bölgelerde daha çok terörden kaynaklanan
sıkıntılar vardı ama hamdolsun sizlerin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, devletimizin gayretiyle o
bölgede İHA’larımızla, SİHA’larımızla, askerimizle, polisimizle gerçekten şu anda terörün esamesi
kalmadı. Tabii, biraz önce de özellikle İçişleri Bakanlığımız bünyesinde yani Sayın Bakanımızın da ismi
zikredilerek dolayısıyla bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Ben bunu da kesinlikle doğru bulmuyorum. Bu
devlet her dönem kendisini koruyacaktır.
Yine, sözlerime geçmeden önce, özellikle bir milletvekilimiz her konuşmasında “Baskı, istibdat,
özgür olmamak, gençleri özgür bırakmamak…” gibi kelimeler kullandılar. Gençlere kelepçelerin
takıldığı, üniversitelerdeki öğrencilerin tutuklandığı, gençlerin battaniyeyle parklarda yattığı, yurt
sorunu ve bunları sadece bir algı üzerinden yaptıklarını buradan da belirtmek istiyorum. Keşke,
arkadaşımız da burada olsaydı, öğlen arasının ilk açılışında -gençlerimiz burada anladığım kadarıylaSayın Bakanımız, Bakan Yardımcılarının yerlerine gençleri oturttu. Divan Başkanımıza da bir teklif
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sunduk, dedik ki: “Gençlerimiz buradayken aslında onlarla güzel bir fotoğraf çekilelim.” Başkan
Bey de: “Ara verdiğimizde güzel bir fotoğraf çekilelim.” dedi. Bu da şunu gösteriyor: Özellikle AK
PARTİ’nin gençlere vermiş olduğu önemini gösteriyor.
Yine, bununla birlikte en önemli konulardan bir tanesi de gençlerimizin seçme ve seçilme
yaşını 18’e indirmemiz. Dolayısıyla, bu, AK PARTİ hükûmetlerinin gençlere vermiş olduğu önemi
gösteriyor. Bununla birlikte, biz geldiğimiz günden bugüne kadar özellikle hem… Biraz önce de
yine bir milletvekilimiz bütçeyi eleştirdi. 2021-2022 yılı arasındaki bütçe oranının artışı yüzde 28,5.
Dolayısıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza vermiş olduğumuz önemden dolayıydı bunlar. Daha
önceki yıllarda, biliyorsunuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı sadece bir genel müdürlüktü ve AK PARTİ
iktidarları döneminde bizim verdiğimiz öneme binaen bu Bakanlık kuruldu.
Yine, Sayın Bakanım, ben hassaten teşekkür ediyorum -biraz önce arkadaşlar özellikle bir konuda
eleştirdiler- Tokyo’da yapmış olduğunuz çok başarılı çalışmalarınızdan dolayı. Burada isimlerini de
gururla özellikle söylemek istiyorum; Busenaz Sürmeneli gibi, güreş dalında Taha Akgül gibi, okçuluk
alanında Mete Gazoz gibi… Yine, benim de hemşehrilerim orada olduğu dönemde cep telefonuyla
aradınız, daha sonra da biz onları Ağrı’da ağırladık. Bu şunu gösteriyor: Bakan olabilirsiniz, Bakan
Yardımcısı, genel müdür, milletvekili, unvanınız ne olursa olsun, bunlar hiç önemli değil ama şudur;
sizin yüreğinizle gençlere vermiş olduğunuz önemi orada gördük. Gecenin bir yarısında o gençleri
yanınıza alıp gençlerle birlikte bizleri aramanız, inanın, insanın inanılmaz derecede hoşuna gidiyor.
Aynı şekilde gençler geldi, biz onları ailelerine götürdük. Burada sizleri bir Bakan olarak değil, bir
ağabey olarak, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir büyüğü olarak sizleri görüp de gerçekten sizleri
kendi bağırlarına basmaları bizim çok hoşumuza gitti, onu da özellikle belirtmek istiyorum.
Değerli milletvekilleri, bakın, Ağrı Dağı’nın eteğinde şimdiye kadar hiç olmayan bir şeydi tenis
kortları. Şu anda geldiğinizde gerçekten il merkezinde yarı olimpik, olimpik yüzme havuzlarından tutun
ilçelerimize kadar… Bu sene özellikle 2 tane büyük ilçemize yarı olimpik yüzme havuzları yapıyoruz,
bir tanesi Doğubeyazıt’a, bir tanesi de Patnos merkeze.
Yine, ben burada da Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum, bir teşekkürümü daha sunmak
istiyorum tenis kortlarının kurulmasına ilişkin. Bakın, şu anda Ağrı’da tenis kortlarımız var. Yıllarca
o bölgeler üzerinde terör odaklı algılar yapıldı ama şu anda devletimizin özellikle terörde göstermiş
olduğu başarılardan dolayı bizim çocuklarımızın elinde raketler ve tenis topu var orada, festivaller
yapılıyor ve buraya, özellikle Ağrı’ya gelmek isteyen milletvekillerimizi de gerçekten bekliyorum.
Yine, aynı şekilde, Doğu Ekspresi, şu anda özellikle bizim o bölgelerimize gidiyor. Doğu
Ekspresi’nde şu anda yer bulamıyorsunuz. Artık, hamdolsun, biz bu konuda gereğini de yaptık. Bizim
özellikle lokasyon Ağrı merkezi. Bir daha da tekrarlamak istiyorum, İshak Paşa Sarayı’mız, Ağrı
Dağı’mız, Diyadin kanyonumuz, Murat Nehri’miz; bu bölgeleri, özellikle Ağrı Dağı’nın eteğindeki,
kuş cennetindeki çiçek florasını görmenizi arzu ediyoruz.
Yine, geçen sene 2 bakanımız ve bir grup başkan vekilimizle gitmiş olduğumuz, daha önce terörün
kol gezdiği Diyadinin Mollakara köyünde, bakın, şu anda yaklaşık olarak 20 tona yakın altın, 3,5 ton
gümüş, 1.500 kişiyi istihdam edebilecek şekliyle inşallah önümüzdeki sene oraya temelimizi atacağız.
Gençlik merkezleri… 2002 yılında yalnızca Türkiye’de 9 adet gençlik merkezi vardı. Bakın, şu
anda bugün 81 ilde 385 tane gençlik merkezimiz var. Gençlik merkezimizde 2002 yılında 5.120 olan
üye sayımız bugün itibarıyla 2,5 milyona ulaşmıştır. Sayın Bakanımızın geçenlerde şöyle talimatları
oldu -yanlış hatırlamıyorsam- “Bundan sonraki süreçlerde nüfus yoğunluklarına göre bu gençlik
merkezleri 7/24 inşallah açık olacak.”
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Yine aynı şekilde, 2002 yılında yıl sonunda 77 il ve 59 ilçede toplam 190 yurtta 182.258 yatak
kapasitemiz vardı; Ekim 2021 tarihi itibarıyla da 81 il, 209 ilçe ve 5 adet de Kuzey Kıbrıs’ta olmak
üzere toplamda 778 yurtta 734.239 yatak kapasitesine ulaşılmıştır. Dolayısıyla, biraz önce bir
arkadaşımız burada, AK PARTİ hükûmetleri döneminde yurtların yetersiz olduğunu veya bu anlamda,
öğrenci sayısıyla birlikte… Devlet ölçüsünde neredeyse yüzde 301 oranında bir artış sağlanmış, bunu
da burada arz etmek istiyorum.
Yine 2021 yılında yurt içinde 976.465, yurt dışında da 23.567 öğrenciye kredi verildi. Yurt içinde
449.145 ve yurt dışında da 210 öğrenciye burs olmak üzere…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Çelebi, tamamlar mısınız lütfen.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Sayın Bakanım, ben 2022 yılı Bakanlık bütçenizin hayırlara vesile
olmasını diliyor, bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ederim.
Söz sırası Halkların Demokratik Partisinden Sayın Ruştu Tiryaki’de.
Sayın Tiryaki, buyurun lütfen.
Süreniz beş dakika.
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, Bakanlığın değerli bürokratları, Meclisimizin
çok kıymetli çalışanları ve basın mensupları; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Önce şunu söyleyeyim: Spor, gençliğin mutlu, sağlıklı olmasını sağlayacak temel yaşam
alanlarından, faaliyetlerden biri ve bu konuda yapılacak yatırımların her kuruşunu sonuna kadar
destekliyoruz. Grubumuz adına konuşma yapan bütün konuşmacılar da altını çizdi; kesinlikle
bütçenizin arttırılmasını, amatör sporlara daha fazla yatırım yapılmasını, her eğitim kurumuyla
protokoller yapılmasını, yaptığınız bu protokollerle yüzme havuzlarının belli günlerinin ilk ve ortaokul
öğrencilerine ayrılmasını istiyoruz; protokollerle bunu sağlayabilirsiniz, öncelikle bunun altını çizmek
isterim.
Zamanım kısa, o yüzden bir iki konuya kısaca değineceğim. Bir tanesi, Sayıştay raporları. Diyor ki
mesela Sayıştay raporlarında: “Tam ve doğru olarak muhasebeleştirilmeyen Bakanlık özel gelirleri mali
tablolarda eksik yer alıyor. Gelir kaydı yapılmayan tutarlar üzerinden harcamalarda bulunulmuştur.
Tek hazine kurumlar hesabına riayet edilmemiştir.” Yani muhasebe kayıtlarının düzgün tutulmadığı
özellikle belirtilmiş. “Öğrenci yurdu olarak kullanıma elverişli olmayan binalar ısrarla kullanılmaya
devam ediliyor.” diyor Sayıştay raporlarında. Yine “Bakanlığa ait stadyumlarda düzenlenen futbol
müsabakalarında bilet satış hasılatından ve kira sözleşmeleri gereği reklam gelirleri üzerinden alınması
gereken Bakanlık payları tahakkuk ve tahsil işlemleri gerçekleştirilmemiştir.” diyor. Yine, Bakanlığın
mülkiyetinde olan ama kullanımı spor kulüplerine kiraya verilen stadyumlardan bazılarının kira
bedellerinin de tahakkuk ve tahsil işlemleri yapılmamış; bütün bunlar Sayıştay raporlarında var.
Kredi Yurtlar Kurumuna dair de pek çok eleştiri var ama şunu söyleyeyim, diyorsunuz ki: “Beş
yıldızlı otel ayarında yurtlar yaptık. Yurt sayısını, işte, yüzde 500 artırdık, yüzde 700 artırdık.” Ama
sonuç itibarıyla, yükseköğretim öğrencilerinin her 9’undan 1’i yurt olanaklarından yararlanabiliyor.
Şimdi diyeceksiniz ki: “Çocukların büyük bir bölümü kendi kentlerinde, ailelerinin yanında okuyor.”
Doğru, bu bir gerçek ama öğrencilerin önemli bir bölümünün yurt sorunu yaşadığı çok açık. Bizi bir
tarafa bırakın, karşımızdaki iktidar ortağı milletvekillerine sorun; her birine yüzlerce telefon gelmiştir,
yurt bulamadığı için pek çok insan destek istemiştir. Buradalar, “Hayır, kimse aramadı.” diyebilirler.
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Bu, şöyle bir soruna yol açıyor aslında… Yurtlar sorunu neden önemli? Çok eleştiriyorsunuz, cemaati
çok eleştiriyorsunuz, “Çocuklarımızı cemaat yurtlarında, okullarında, dershanelerinde darbe yapacak
seviyeye getirdiler.” diyorsunuz ama şimdi yine yurt sorununu çözmeyerek çocukları başka cemaatlerin
kucağına bilerek ve isteyerek itmiş olacaksınız eğer bu sorunu çözmezseniz.
Şimdi, Türkiye İstatistik Kurumu, Yaşam Memnuniyeti istatistiklerini yayınlıyor uzunca bir
süredir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki sonuçlara göre, Türkiye nüfusunun yüzde 15,4’ü
gençlerden oluşuyor; gençlerde işsizlik oranı yüzde 25,3; genç kadınlardaki işsizlik oranı yüzde 30,3;
ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 28,3; genç kadınlarda oran yüzde 35,7’ye çıkıyor.
24 yaşına kadar olan gençler içerisinde bir şanslı azınlık olarak çalışabilen gençlerin çalıştıkları alanlar
hangi sektörler, biliyor musunuz? Yüzde 20,7’si tarımda, yüzde 51’i de hizmet sektöründe çalışıyor
yani iş bulabilen gençlerimizin neredeyse yüzde 75’i tarım ve hizmet sektöründe çalışabiliyor.
Yine, aynı TÜİK istatistiklerinde Yaşam Memnuniyeti istatistikleri yayınlanıyor. 2003 yılından bu
yana gençlerdeki yaşam memnuniyeti oranı ne kadar artmış? “Şunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık.”
diyorsunuz ya, 2003 yılında “Mutluyum.” diyen gençlerin oranı yüzde 47,57’ymiş. Şimdi ne kadar?
Yüzde 47. On dokuz yılda yeni bir genci mutlu edememişsiniz ama her 200 gençten en az 1’ini mutlu
etmeyi başarmışsınız.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Tiryaki, tamamlar mısınız lütfen.
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Çokça rakam var, başınızı bu rakamlarla ağrıtmak
istemem ama gerçekten gençler mutsuz; yapacağınız yatırımlarla umarım bunu çözersiniz diyorum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisinden
Sayın Suat Özcan’da.
Sayın Özcan, buyurun lütfen.
Süreniz beş dakika.
SUAT ÖZCAN (Muğla) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli bürokratlar; Sayıştay raporlarından
ben de 1 tane bir maddeyi, saptanmış olan şeyi söyleyeceğim: 2020 yılı içerisinde kapatılan toplam 24
adet yurt binasından 11’inin sözleşme süresinin dolması, 12’sinin Bakanlık tarafından yeni bir yurt binası
açılması ve yalnızca 1 binanın gerekli standartları sağlamaması nedeniyle kapatıldığı ortaya konmuştur.
“Sözleşmesi bittiği hâlde kira sözleşmesi bir ile beş yıl arasında yenilenen, kullanıma elverişli olmayan
169 adet bina olduğu da tespit edilmiştir.” deniyor. Şimdi, bunun yanı sıra, öğrencilerimize verilen
yurtlarda destek var. Sayın Bakan sunumda da ifade etti; sabah kahvaltısı için 6 lira, akşam yemeği
için 13 lira yardım yapıldığını söyledi. Bunun bir güncellemeye ihtiyacı var; bu hayat pahalılığı, gıda
sektörüne gelen zamlar sonucu öğrencilerimize, çocuklarımıza daha fazla destek vermemiz gerektiğini
ifade ediyorum.
Sayın Bakan, yine, yurt kapasitelerini Avrupa’daki birkaç ülkeyle karşılaştırdınız, “Buradaki
birçok ülkeden daha iyi durumdayız.” dediniz ama o ülkelerin spor bütçeleriyle karşılaştırmayı da
yapmamız gerekmez mi? Kişi başına düşen geliri ya da oradaki öğrencilerin yurt ihtiyacının ne kadar
olduğunu, talebin ne kadar olduğunu da bilmemiz gerekir diye düşünüyorum.
Amatör spor kulüpleri yurdumuzun genelinde olduğu gibi Muğla’mızda da çok sıkıntı içerisindeler;
deplasman maçlarından tutun lisans ücretlerine, transferlere kadar sıkıntı içerisindeler. Bu amatör
spor kulüplerine ekonomik destek vermek gerekiyor ya da Gençlik ve Spor Bakanlığının tesislerini
kiralamışlarsa o kiraların indirilmesi gibi bir destek verilebilir mi? Bunu bir düşünmenizi bekliyorum.
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Çok iyi niyetle kurulmuş olan güreş eğitim merkezleri bugün yeterince işlevsel mi? Uluslararası
güreş müsabakalarında acaba bu güreş eğitim merkezlerinden ne kadar çocuğumuz o seviyelerde temsil
noktasına geldi? Bunlarda da bir değerlendirme yapmak durumundayız, yoksa güreş eğitim merkezleri
de gençlik merkezlerine dönüşmüş durumda gibi değerlendirmek durumundayız.
Uluslararası yarışmalarda bireysel sporlardaki gelişmeler ve son olimpiyatlardaki madalyalar için
kutluyorum ancak takım sporlarında maalesef bunu göremiyoruz. Biraz önce Sayın Ağrı Milletvekilimiz
Ağrı’daki tenis kortlarından bahsetti, çok güzel ama bizim gençliğimizde Ağrı’dan atletler çıkardı,
atletizmde başarılar vardı ama son yıllarda bunu göremiyoruz. Yani takım sporlarında ve atletizmde,
güreşte yeniden eski başarılı günlere, yıllara dönmek gerekir.
Uluslararası yarışmaların -olimpiyat ya da dünya şampiyonaları-ülkemizde düzenlenmesi
konusunda çalışmalar mutlaka vardır ama bu konularda İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyükşehir
belediyelerimizle de bu yönde, önümüzdeki yıllardaki uluslararası yarışmaların ülkemizde düzenlenmesi
için iş birliği yapılması iyi olacaktır diyorum ve bu bütçenin gençliğe, sporumuza iyilikler, başarılar
getirmesini diliyorum.
Teşekkür ediyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, teşekkür ederim Sayın Özcan.
Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Mustafa Adıgüzel, Emine Hanım’dan iki dakika ilave
ediyoruz, yedi dakika süreniz var.
Buyurun lütfen.
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Sayın Bakan, Bakanlık bürokratları; hoş geldiniz. Bütçemiz
hayırlı olsun.
Kıymetli arkadaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi 27 milyar TL ancak bağlı kuruluş Spor
Toto’nun 2020 yılı hasılatı 70 milyar lira. Ya, bizim, Bakanlıktan önce bu Spor Toto’yu bir konuşmamız
lazım.
Biraz geriye giderek, şu andaki Spor Bakanının Bakan olmadan önce altı yıl yönettiği kuruma bir
bakalım. Bakan olduktan sonra, 2018 yılında iki yıl burası vekâleten yürütüldü, daha sonra bir atama
yapıldı. Ben de geçen yıl bir açıklama yapmıştım, dedim ki: “Sayın Bakan herhâlde Bakanlık bittikten
sonra bu Spor Toto’ya geri dönecek, o yüzden burayı vekâleten yürütüyor.” Yanlış bir değerlendirme
yapmışım, sonradan fark ettim; aslında Sayın Bakan Spor Toto’dan hiç ayrılmamış. Nasıl mı? Çıkarılan
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği’nin “Yönetim Kurulu” başlıklı
9’uncu maddesinde Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşacağı, Bakanın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu,
Bakan ve teşkilat başkanının doğal üye olduğu ve diğer 3 üyenin de Bakan tarafından iki yıl için
atanacağı yazılı fakat bu 3 üyenin kim olduğunu biz bilmiyoruz, Sayıştay da bilmiyor. Sayıştay sormuş,
cevap alamadığını söylemiş. Sayın Bakan itiraz ediyor ama 7, 8, 9, 11’inci sayfalarda aynen şu cümle
kullanılmış: “Kimlerin katıldığı belli olmayan ve bir tutanağa bağlı olmayan…” diyor. Kim diyor?
Sayıştay diyor. Yani hem üyeler belli değil hem de bir tutanağı yok. Devlette kayıtsız yönetim, kayıtsız
kurum olur mu? Burada ne yapılıyor da kim oldukları belli olmayan kurulun bir de tutanağı tutulmuyor,
karar kayıtları yok?
Şimdi, biz, tabii, bugüne kadar birçok bakanlığa, millet adına, mali tablosunu, işte “Burada
bir yolsuzluk var mı? Kayıt dışı paralar var mı?” diye soruyoruz. Biz bugün kayıt dışı parayı değil,
kayıt dışı bir kurumu soruyoruz, Spor Toto Teşkilat Başkanlığını soruyoruz. Konuştuğumuz şey az
şey değil arkadaşlar. Bakın, 2020 yılında Spor Toto Teşkilatının hasılatı 70 milyar, aynı 2020 yılında
Bakanlığın bütçesi 18 milyar; neredeyse 4 katı bir kaynaktan bahsediyoruz ve bu kaynak kayıtsız bir
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şekilde kullanılıyor. Âdeta Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Türk sporunun kara kutusudur ve Hükûmetin
örtülü ödeneği şeklinde kullanılıyor. Nasıl mı? Birçok özel ve tüzel kuruluşa para aktarımı yapılıyor
ve Sayıştay da bunları denetleyemediğini söylüyor. Ama bakın, bunun nedeni de Spor Toto Teşkilat
Başkanlığının 5018 sayılı Kanun’a tabi olmaması, aynı Varlık Fonu gibi Sayıştay tarafından yeterli
denetim yapılamaması. Mesela burada kimlere para aktarılıyor? Söyleyelim: Mesela bu toplum yararına
dernek kapsamında -Sayın Bakanın geçen de açıklamaları var- 90 milyon lira aktarılmış Eğitim,
Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından ve bunların özellikle TÜRGEV, TÜGVA,
İlim Yayma Cemiyeti gibi vakıflara aktarıldığını il bazında biliyorum, istersen bunlar da konuşulabilir.
Yine bu vakıf ve cemaat yurtlarına, bakın, biraz önce bir yardımdan bahsedildi, yemek yardımı,
19 TL. Şimdi, bu vakıf ve cemaatlerin yurtlarına bunlar yapılırken oraya bile ayrıcalık tanınıyor. Nasıl
mı? KYK yurtlarında yenilen yemek, öğünler öğrencilerin parmak izinden ayrı ayrı tespit edilip ödeme
yapılıyor ama bu cemaat yurtlarına bildirilen kişi başına ödeme yapılıyor yani KYK yurtlarında yemek
başına, cemaat yurtlarına kişi başına ödeme yapılıyor, Sayın Bakan bu konuda içtenlikle cevap vermiş,
soru önergemizde zaten bunun böyle olduğuna açıkça cevap vermiş bize.
Şimdi, geçmişte FETÖ’yle ilişkisi ispatlanan birçok kuruma da bu Spor Toto Teşkilat
Başkanlığından, o beraber yürünen zamanlarda ödemeler yapılmış. Mesela, o konularla ilgili bir
araştırma yapıldı mı? Merak ediyorum, mesela, ben geçen yıl da aynı soruyu sordum, birçok kurumdan,
devletin daha doğrusu her kurumundan FETÖ’cü çıktı fakat ben Spor Toto Teşkilat Başkanlığında
bir FETÖ’cü tespit edilip bir araştırma yapılıp yapılmadığını bilmiyorum yani bunu özellikle merak
ediyorum.
Şimdi, yıllardır yasa dışı bahis paraları kontrol altına alınamamış, 100-150 milyar TL’lerden
bahsediyoruz, devlet ve kulüpler muazzam bir gelirden oluyorlar. Bunların, mesela, kayıt altına alınması
için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ne yaptı? Şimdi, kayıt dışı bir para varsa orada teröre de bir kaynak
aktarılabileceğini bilmemiz lazım. Memleketimize karşı her türlü terör örgütünün kullanabileceği bir
meblağdan bahsediyoruz yani belediyelere aktarılıyor, eğitim kurumlarına aktarılıyor -ama tabii, bizim
belediyelerimize değil, iktidar belediyelerine aktarılıyor- buradaki Spor Toto Teşkilatından inanılmaz
derecede yüksek paralar kayıt dışı bir şekilde aktarılıyor. En son, yayıncı kuruluş beIN SPORTS’a
olan borcun bir kısmı, 300 milyon TL’sinin yine Spor Toto tarafından karşılanacağını Türkiye Futbol
Federasyonu Başkanı bizzat söyledi yani oraya bile bu kaynak aktarılıyor. Ben kimin parasıyla kimin
borcunu ödüyorsunuz merak ediyorum. O yüzden tekrar söylüyorum; bu Spor Toto Teşkilatı Türk
sporunun örtülü ödeneği hâline gelmiştir.
Spor sağlık için yapılır fakat biz maalesef bakıyoruz ki bu sporun Bakanlık bürokrasisi birtakım
çıkar grupları, dernekler, vakıflar ve cemaatler için yapıldığını görüyoruz. Mesela, Bakanlık Hukuk
İşleri Genel Müdürü aynı zamanda TFF PFDK Başkan Yardımcısı, Spor Toto Teşkilat Başkanı aynı
zamanda Futbol Federasyonu Denetleme Kurulu üyesi, Spor Genel Müdürü aynı zamanda TFF Başkan
Vekili yani öyle bir girift ilişkiler, birden çok görev almalar… Yani bu süreci nasıl yöneteceğiz bakalım.
Şimdi, süremin sonuna gelirken bazı konuları da sonraya bırakacağım ama bir konuyu söylemek
istiyorum. Bu kadar paralar, sağa sola, yandaşlara, kardeşlere ulufe gibi dağıtılırken garip gurebanın,
işçilerin, Sayın Bakan, paralarını ödemiyorsunuz. Bakın, 15 bin 4/D işçisi var Spor Bakanlığının
bünyesinde; yetki uyuşmazlığı nedeniyle maaş zamlarını alamadılar. 11 Ağustos’ta TÜRK-İŞ, HAK-İŞ
ve Çalışma Bakanlığı arasında imzalanan Çerçeve Protokol’ün 5’inci maddesi gereği “Ücret zamları
avans olarak ödenir.” denildiği hâlde, tüm bakanlıklarda, kamu kurumlarında ücret zamları avans olarak
ödendiği hâlde sadece tek bakanlıkta ödenmedi, işte, bu Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ben biliyorum,
onun cevabını da biliyorum. Benim açıklamam üzerine, bir gün sonra 10 bin işçiyle şerh konularak
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sözleşme imzalandı, kasım ayından sonra maaş artışları yapıldı ama unutmadım, mart ayı ile kasım ayı
parası ödenmedi. Bakın, o 10 bin lira, o işçiler için çok önemli, 10 bin lira çok önemli, sizin için fazla
olmayabilir. O yüzden, Erdoğan’ın Okçular Vakfına 3 milyon TL’yi nasıl rahat ödüyorsanız o işçilerin
de o garip gurebanın parasını da ödeyin diyorum.
Teşekkür ediyorum.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Garip gureba
üzerinden, gençler üzerinde istismarı bırakın!
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Hepsi burada Bakan, istediğimiz gibi konuşuruz. Ben sizi tam
elli dakika dinledim, cevap verecekseniz sonra cevap verin.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bunlar istismarla
olmaz.
Medyada görüyorum, cevabını da vereceğim ama dikkatli dinleyin çünkü dinlemiyorsunuz cevabı.
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Burası milletin Meclisidir ve burada milletvekilleri soru sorma
hakkına sahip.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, Sayın Adıgüzel, Bakan Bey de
cevabını verecek.
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Sayın Başkan…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Ne yapacak? Ya, Bakan Bey kötü bir şey
söylemiyor ki. “Burada olursanız cevabını vereceğim, dinleyin.” diyor.
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Bakın, bütün arkadaşlarım sürekli…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Buna niye itiraz ediyorsunuz anlamadım?
Beni dinler misiniz lütfen?
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Siz de bizi dinleyin lütfen.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Ben beş dakika sizi dinledim.
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Ben de onu elli dakika dinledim ama yedi dakika tahammül
edemiyor.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Ya, Sayın Adıgüzel, Bakan Bey de diyor
ki: “Ben cevabımı vereceğim, inşallah burada olursanız dinleyin.” diyor.
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Buradayım.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Tamam, o zaman sorun yok; Allah’ım, Ya
Rabb’im ya!
Sayın Bakanım, cevapları toptan alacağız.
Adalet ve Kalkınma Partisinden Sayın Salih Cora.
Süreniz on dakika.
Buyurun lütfen.
SALİH CORA (Trabzon) – Teşekkür ederim Değerli Başkanım.
Sayın Bakanım, Değerli Bakan Yardımcılarımız, Komisyonumuzun değerli üyeleri,
milletvekillerimiz, kıymetli bürokratlar, basınımızın güzide temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Öncelikle şunu ifade etmeliyim: Başkanım, esasında, Bakan Bey usule ilişkin -hani komisyon
üyeleri ifadede bulunur- çok haklı bir itirazda bulundu çünkü burada sabahtan akşama kadar yaklaşık
on saat Bakan Bey’e yönelik sorular, itirazlar, eleştiriler, görüş ve öneriler vesaire oluyor. Yalnız, bu
görüş ve önerileri, eleştirileri getiren milletvekilleri sosyal medyaya konuşuyorlar, ardından burayı terk
edip gidiyorlar. Oysa, milletvekili, hakiki manada topluma, millete yararlı olmak istiyorsa cevabını
da bekleyip cevabını da yine kamuoyuyla paylaşma imkânını sağlar. Bu, faydalı bir durum olur yani
bu herkes açısından faydalı olur. Komisyonu terk etmeden, müzakerelerin ardından Bakan Bey’in de
sorulara yönelik verdiği cevaplarını dinlemelerini tavsiye ediyoruz.
Değerli Bakanım, öncelikle, kapsamlı sunumunuzdan dolayı teşekkür ediyoruz. Hakikaten sunum
kitapçığınızdan da çok ciddi derecede istifade eyledik. Çok akıcı, bilgilendirici, çok yetkin bir sunum
kitapçığı hazırlandı; emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz.
Ayrıca, Değerli Bakanım -özellikle buradan ifade etmek isterim- naif kişiliği, mütevazı yapısı,
azimli, inançlı, kararlı, gayretli yapısıyla son yıllarda gerçekten de Türk sporunda, Gençlik ve Spor
Bakanlığı nezdinde çok önemli faaliyetlere imza atmaktadır; kendisini hususen tebrik etmek istiyorum,
başarılarının da devamını diliyorum.
Değerli arkadaşlar, ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Hakikaten, Türk sporunun bugün geldiği
noktayı anlayabilmek için AK PARTİ hükûmetlerinin son yirmi yılına bakmak yeterli olacaktır. Bunun
zirve noktasını da Tokyo Olimpiyatları oyunlarında alınan tarihî başarılar olarak değerlendirmemiz
gerekiyor. Geçmişte madalya deposu olarak nitelendirdiğimiz güreş, tekvando ve halter gibi
branşların dışında okçuluk, boks ve jimnastik gibi branşlarda da göstermiş olduğumuz başarı hepimizi
gururlandırdı. AK PARTİ olarak Türk sporunun gelişimi konusunda 2 temel unsur üzerinden ilerledik,
esasında Bakanımız da bunu sunumunda teferruatlı olarak belirtti. Gençlerimizin spor yapacakları
tesisleri hayata geçirmek için büyük tesisleşme hamlesi gerçekleştirdik yani hakikaten, baktığımızda,
sadece stadyumlardan hatırlarsak, tel örgülü stadyumlardan şu anda çok modern statlara geçiş yaptık.
Her türlü spor müsabakasının, organizasyonun gerçekleştirilebileceği,uluslararası organizasyonların
gerçekleştirilebileceği spor tesislerini hayata geçirdik. Statlardan tenis kortlarına, yüzme havuzlarından
bisiklet koridor yollarına kadar onlarca tesisi hizmete soktuk. Teker teker bunların hepsini buradan
sıralamamız mümkün değildir ama şunu ifade etmemiz gerekir ki sporda tesisleşme AK PARTİ
dönemindeki bizim en önemli mottolarımızdan birisiydi ve “sporun ana sponsoru devlettir” anlayışıyla
beraber hiçbir maddiyattan çekinmeden, bu konuda büyük fedakârlıklar yaparak, büyük bütçeler
ayırarak gerçekten sporda önemli bir tesisleşmeyi hayata geçirdik.
Tesisleşmenin yanında en önem verdiğimiz bir diğer konu da bu tesislerde yetişecek sporcuları
yetiştirmektir. Bunlar için de özel projeler hayata geçirdik, spor eğitim merkezleri, sporcu performans
merkezleri, Türkiye olimpiyat hazırlık merkezleriyle esasında sporcularımızın yetişmesine önemli
imkânlar sunduk yani sporcu eğitim merkezlerinde bir kişinin hem sporunu yapabiliyor olmasını hem
de eğitimini bir arada yapabilmesini çok önemli bir kazanım olarak değerlendirmemiz gerekiyor.
Aynı şekilde, sporculara başarılarından dolayı ödül verirken sporcularımıza, yine millî sporcularımıza
tam burs verilmesi “Eğitim mi, spor mu?” ikileminden sporcuları kurtarmamız önemli atılımlardan
biriydi. Ben önceki bütçe görüşmelerimizde de bunun üzerinde duruyordum. “Spor mu, eğitim mi?”
ikileminden sporcularımızı çıkarmamız gerekiyor. Çok şükür, geçen yıl Sayın Bakanımız bunu hayata
geçirdi, kendisine teşekkür ediyoruz.
Bir sporcuyu keşfetme, keşfedilmiş sporcuyu geliştirme ve olimpiyatlara giden tüm o taşlı yolları
onlar için temizleyecek tarihî başarıları bu adımlarla beraber gerçekleştirdik. Yani şöyle ifade etmemiz
gerekiyor: Bir tohumu taşın üzerine serperseniz o tohumu kuşlar yer ama tohum iyi bir toprağa düşerse
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oradan ürün çıkar, verimli topraklardan verimli ürünler çıkar. Ben Türkiye olimpiyat hazırlama
merkezlerini de bu manada bir tohuma benzetiyorum, oradan çok iyi sporcuların yetişmesine imkân
hazırlamış oluyoruz.
Değerli arkadaşlar, şunu da ifade etmek istiyorum ki, spor kulüpleri yasası -ben de aynı
kanaatteyim- özellikle, son yirmi yılda gerçekten spor medyasının en önemli gündem maddelerinden
biri spor kulüpleri yasası, bir de sporda şiddet yasası. Özellikle sporda şiddet yasasıyla alakalı olarak
önemli bir düzenleme gerçekleştirdik, 6222 sayılı Yasa’yı hayata geçirdik, sporun kanseri konumunda
olan spordaki şiddeti, spordaki terörü ortadan kaldıracak çok önemli hamleler gerçekleştirdik.
Şimdi, esasında, spor kulüpleri yasasıyla beraber biz toplumun tüm kesimlerini rahatsız eden ve
kulüplerimizi artık sürdürülemeyen borç batağına sürükleyen ve bununla boğuşan kulüplerimizi bu
bataklıktan kurtarmak için bir an önce spor kulüpleri yasasını çıkarmamız gerekiyor. Bu konuyu ben
de siyasetüstü değerlendiriyorum. Gelin, burada bütün siyasi partiler, hep birlikte bu yasanın altına
imza atalım, bir an önce biz de yasama olarak sorumluluğumuzu yerine getirelim. Sürekli Hükûmetten,
bakanlıklardan elbette taleplerde bulunuluyor ama bizim de yasama olarak sorumluluklarımız var, yasa
çıkarma yetkisi bizdedir, bu yasayı bizim çıkarabilecek gücümüz vardır. Bu yasanın çıkmasıyla beraber,
esasında, şunu ifade etmek isterim ki artık kulüplerimiz ayağını yorganına göre uzatacaktır, hesapsız
kitapsız dönemler sona erecektir, kurumsallaşma güçlenecektir, hesap verilebilir, şeffaf yönetimler
oluşmuş olacaktır. Bu konuda, Sayın Bakanımızın duruşunu da biliyoruz. Bize düşen, yasama olarak
bu konuda kararlı irademizi ortaya koymaktır.
Değerli arkadaşlar, muhalefet partisi milletvekillerimiz zaman zaman konuşmalarında gençlikle
alakalı hususlara değindiler. Gençlikle alakalı olarak ben şunu ifade etmek isterim ki bizim gençliğimiz
her şeyden evvel… TEKNOFEST’lerde harikalar yaratan gençlik bizim gençliğimizdir, olimpiyatlarda
büyük başarılar ortaya koyanlar bizim gençliğimizdir. Bizim gençliğimiz, İHA’ları, SİHA’ları üreten
bir gençliktir. 15 Temmuzda meydanlara inen gençlik, bizim gençliğimizdir. Bir merhamet abidesi
olan Yasin Börü de yine hainlere geçit vermeyen Eren de bizim gençliğimizdir. Biz, gençliğe her
alanda önem veriyoruz. Her şeyden evvel, AK PARTİ siyasette gençleri siyasetin bir nesnesi olmaktan
çıkarmış, öznesi hâline getirmiştir; seçilme yaşını özellikle 18’e indirmesi, bütün kurum ve kuruluşlarda
ve siyaset makamında da gençlere değer vermesi bizim bakış açımızı ortaya koyuyor. Gençlerimizi biz
şu anda spor tesislerimizde, gençlik merkezlerimizde, üniversitelerimizde, millet kütüphanelerinde her
türlü imkândan, hiçbir maddi beklenti olmaksızın, hatta bedava imkânlarla, ücretsiz olanaklarla beraber
istifade ettiriyoruz.
Değerli arkadaşlar, gençlik merkezi sayısını 388’e çıkardık. “Ha, bu çıktı da ne oldu?” diye
düşünebilirsiniz ama şunu söyleyeyim ki buraya gençlerimiz ilgi gösteriyor. Şu anda 2 milyon
600 bin üyesi olan gençlik merkezlerimiz var. Burada her türlü kültürel, sanat, sosyal faaliyetler
gerçekleşebilmektedir. Bunların önemli faaliyetler olarak kayda geçmesini arzu ediyoruz.
Gençlerimizin en önemli sorunlarından birisi, özellikle gençlerimizin üniversitelerdeki harçların
kaldırılması yönünde talebiydi; bu tarihe karıştı. Tabii, bunu dile getirmiyor olabilirsiniz ama bu
artık AK PARTİ döneminde ortadan kaldırılmış ve gençlerimizin bu konudaki haklı talepleri yerine
getirilmiştir. Avrupa’da birçok üniversitede paralı, ücretli, kayıt ücretleri olmasına rağmen Türkiye’de
üniversitelerimiz bedavadır. Şimdi yurt sayısını eleştiriyorlar…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Cora, tamamlar mısınız lütfen.
SALİH CORA (Trabzon) – Başkanım, Cemal Bey beş dakikasını bana verdi ama hepsini
kullanmayabilirim.
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OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, daha önce işaret etti ama gerek
olursa diye ben anons etmedim.
Evet, kaç dakika kullanacaksınız?
SALİH CORA (Trabzon) – Tamamlıyorum, yurtlarla alakalı birkaç hususa değineceğim.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – İki dakika veriyorum o zaman.
SALİH CORA (Trabzon) – Şimdi, değerli arkadaşlar, şunu ifade etmek isterim: Yine, bizim
gençlerimize, öğrencilerimize üniversitelerde çok güzel imkânlar oluşturduk. Öğrencilerimize kredi ve
burs desteğini 650 TL’ye çıkardık. En yüksek miktarda, en fazla kişiye burs veren kuruluş Gençlik ve
Spor Bakanlığıdır, bu önemli bir durumdur yani aynı zamanda, öğrencilerimizin -en önemli- bir nevi
sponsoru konumundadır, destekçisi konumundadır.
Yine en çok eleştiri gelen hususlardan biri yurtlardaki barınma sorunuyla ilgili eleştirilerdir.
Ben bunların hiçbirine katılmıyorum; araştırmadan, incelemeden yapılan söylemler olarak
değerlendiriyorum. Yurt sayısı 190’dan 779’a çıktı, yurt kapasitemiz ise 742 bine kadar ulaşmıştır.
Yurtlar, artık, otel konforunda, bunu söylemeye gerek yok. Siz her ne kadar ranzalı fotoğrafları
göstermişseniz de istisnai, bazı yurtlarda olabilir, dönüşüm içerisindedir ama artık, otel konforunda,
tek kişilik,
-bazalar- odalar mevcuttur ve bu da esasında yurtlarımızın tercih edilmesine sebebiyet
veriyor. Teveccüh vardır, doluluk oranı yüksektir. Arkadaşlar, bu yıl yurda yerleştirme oranımız yüzde
83’tür ve bu yoğun teveccüh karşısında, ilk başlarda bir sıkışıklık, bu arzı karşılayamama gibi bir
durum gözükse de mobilize bir kitle var; zamanla bu hemen kendini yeniledi, yurtlara yerleştirmeyle
ilgili hiçbir problem yaşanmadı. Yurtlarımızın ücretleri 275 TL ile 450 TL arasında -bundan bahsettiler,
doğrudur ama beslenme yardımından bahsedilmedi- beslenme yardımından da sabit 570 TL olarak
tüm öğrencilerimiz istisnasız yararlanmaktadır. Burada, hem “Yurt yapın.” diye, “Yurt yok.” diye
eleştiriyorsunuz ama bir taraftan da “Betona yatırım yapıyorsunuz.” diye eleştiri getiriyorsunuz; bu,
mefhumumuhalifte çelişkiye düşmektir. Yurt yapmanın betona yatırım olarak değerlendirilmemesi
gerekiyor.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum Sayın Cora.
SALİH CORA (Trabzon) - Son olarak ifade etmek isterim: Değerli Bakanım, çalışmalarınızı
takdir ediyoruz. Sizleri, Bakan Yardımcılarımızı, çok kıymetli Genel Müdürlerimizi, bürokratlarınızı
gayretlerinden dolayı tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz.
Bütçeniz hayırlı ve uğurlu olsun.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ederim.
Şimdi söz vereceğim isimleri sizlerle paylaşıyorum: Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Abdüllatif
Şener, Milliyetçi Hareket Partisinden Sayın İsmail Faruk Aksu, AK PARTİ’den Sayın İbrahim Aydemir,
Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Fikret Şahin, Halkların Demokratik Partisinden Sayın Şevin
Coşkun. Bu 5 kişiye bundan sonraki süreçte söz vereceğim.
Sayın Şener, buyurun lütfen.
Süreniz on dakika.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan ve ekibi;
hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Sayın Bakan, her sene, Bakanlığının bütçesini sunmak için buraya geliyor ve bütçe müzakereleri
saatlerce sürüyor. Her zaman da pozitif etki alıyorum ben güler yüzüyle, sakin konuşmasıyla. Gerçi
bugün bazen kızıyor ama onu da belki tolere edebiliriz diye düşünüyorum. Ancak bütçesine bakıyoruz,
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27 milyar Türk lirası, gerçekten çok küçük bir bütçe. Gençlik ve Spor Bakanlığının ihtiyacını karşılamak
için bu 27 milyar Türk liralık bütçe hangi sorunu çözer, bu sorunları ne kadar çözer; o, tartışılması
gereken bir konudur. Bakın, bugün kur, birden yine fırladı, her gün yukarı çıkıyor; gün boyu hangi saat
baktıysam bir aşağı bir yukarı ya iniyor ya çıkıyor ama netice itibarıyla 1 dolar 12,5 lira olmuş vaziyette
yani yılbaşından bugüne kadarki artışa bakarsanız; kur 5 lira artmış, 7 küsur lira olan kur 12,5 lira
olmuş. “Bunlar rakamdan ibaret, olduysa ne oldu?” diyemeyiz. Neden? Çünkü bu on bir ay içerisinde
-bu 500 kuruşluk- 5 liralık kur artışı, Türkiye’nin dış borcunu 2 trilyon 230 milyar Türk lirası artırıyor,
kamu borçlarını ise 900 milyar Türk lirası artırıyor durduğu yerde; borç miktarı değişmiyor, yeni borç
almıyorsunuz, aynı dış borçlar kur artışıyla 900 milyar lira artıyor. Hangi borçlar? Kamu borçları,
devletin borçları. Şimdi burada neyi konuşuyoruz? Konuştuğumuz bütçe Gençlik ve Spor Bakanlığının
bütçesi ve 27 milyar Türk liralık bir bütçe, bu kur artışının bile yanında çok küçük kalan bir bütçe. O
bakımdan, önemli sorunların olduğunu görüyoruz. Sonra bu 27 milyar Türk lirasına bakıyoruz; bunun 9
milyarı borç verme -yani herhâlde öğrenci kredileri vesaire gibi verilen borçlar- ve 15 milyar lirası cari
transferler -yani yatırım dışı yapılan karşılıksız ödemeler, başka kurumların cari harcamalara yönelik
ihtiyaçlarını karşılamak için verilen karşılıksız ödemeler- topladığınız zaman 25 milyar yapıyor borç
vermeler ve cari transferler; geriye kalıyor Bakanlığa 2 milyar lira para. O, 2 milyara da bakıyorum;
zaten 600 milyon lirası personel masrafları, SGK -bilmem işte- Bakanlık binasının birtakım ihtiyaçları
vesaire, geriye kalıyor 2 milyar -bu 2 milyar da zaten yatırımlarla ilgili, onu da planlayan başka bir
kurum- Bakanlığın elinde bir şey yok. Onun için gayet iyi niyetli olduğunu düşünüyorum, hâlen aynı
düşüncedeyim.
İki senedir, Sayın Bakana -Konya’da Tuzlukçu Belediyesi var, 6 bin nüfuslu bir yer- “2 tane halı
sahaya ihtiyaç var, yapar mısınız?” diyoruz; Belediye Başkanı geliyor, baş başa görüşüyor, Sayın Bakan
“Tabii, yaparız.” diyor. Ertesi sene tekrar geldi. Şimdi, Başkan kaza geçirdiği için kolu falan kırık,
gelemedi ya, “Sayın Bakana söyle de şu bizim sahaları unutmasın.” diyor.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Konya’ya çok saha
yaptık.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Ama bu bütçeyle de 2 tane saha yapılmaz Sayın Bakanım. Ama
şunu da takdir ediyoruz tabii: “Hiçbir şey elimizden gelmiyorsa da biraz top gönderelim.” dediniz, biraz
top verdiniz.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Konya’da da
çevresinde de her yerde sahalarımız var.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Ama ben her zaman sözünüzü tutacağınıza inanıyorum,
sözünüzü tutacağınıza inanıyorum Sayın Bakan.
Şimdi, burada, asıl sorun şu: Gençlik dediğimiz olay, bu ülkenin en enerjik, en dinamik ve
potansiyeli en yüksek kesimi demektir. Bir ülkenin geleceği gençlerinin geleceğiyle bağlantılıdır. Siz,
bu yüksek enerjiyi ve potansiyeli kullanamadığınız zaman, bunu değerlendiremediğiniz zaman bu,
sadece ülkenin bugünkü kaynaklarının israfı değil, aynı zamanda geleceğinin de heba edilmesidir.
Şimdi, bakıyoruz, eğitim sistemi altüst olmuş -şimdi Eğitim Bakanlığına girmeyelim ama- yani
nitelik kazandıracak bir eğitim sistemi, hayata, değişen dünyaya intibak edecek bilgiyle, teknolojiyle
donanmış, sonra bunların iş sahalarında bilgi birikimlerinin ülkeye kazandırıldığı bir gençlik ortaya
çıkarılamamıştır. Neden çıkarılamamıştır? Gençler umutsuz; üniversitelerde okuyan, kaydını yaptıran
gençlerin yüz binlercesi ya kaydını donduruyor veya sildiriyor. Neden? Umut göremiyor. Gençleri
böylesine umutsuzluğa sevk eden bir yapı varken -işte bu, ister “2 milyar.” deyin ister “27 milyar.”
deyin- Gençlik ve Spor Bakanlığı ne yapabilir? Gençlerin hangi derdini, hangi sorununu çözebilir?
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Gençlerin umutvar olmasını nasıl sağlayabilir? Sonra mezun oluyor, mezun olduktan sonra yine işsiz.
15-24 yaş grubunda nüfus yüzde 15; 15-29 yaş grubuna bakıyoruz, bu yaş grubunda da eğitimde ve
istihdamda olmayan nüfus yüzde 29 arkadaşlar yani gençlerin yüzde 29’u okumuyor ve aynı zamanda,
iş sahibi de değil, işsiz. Sadece bu kadar değil; çalışıyor görünen gençlerin hiçbirisi meslekleriyle ilgili
çalışmıyor, hiçbirisi demeyeyim ama küçük bir kısmı… Bir kere, çalışanların üçte 1’i de zaten kayıt
dışı çalışıyor yani TÜİK’in verdiği rakamlardaki çalışıyor görünenlerin üçte 1’i, yüzde 30-33 arasındaki
kesimi kayıt dışı çalışıyor yani emeklilik hakkı yok, sosyal güvenlik hakkı yok, sağlık güvencesi yok;
bunlar zaten kendilerini çalışıyor da hissetmiyorlar. Gençlere “Ne istiyorsun?” diye sorduğunuz zaman
“Düzenli çalışma saatleri olan, düzenli maaşı olan, düzenli tatil hakkı olan ve aynı zamanda yaşlılık ve
sağlık sigortası olan bir iş istiyorum.” diyor. Peki, bu gençlerin yüzde kaçı buna ulaşıyor? Taş çatlasa
yüzde 25’i, yüzde 75’i bundan mahrum. Şimdi bu yokken siz “Aman, Gençlik ve Spor Bakanlığımız
şu hizmetleri yaptı, şuraya şunu yaptı, buraya bunu…” istediğiniz kadar sayın -istediğiniz kadar- bu
ülkede gençler heba ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığını da aşacak şekilde, gençlerin geleceği ne
olacak, bu ülkenin gençlik potansiyeli nasıl değerlendirilecek; bunun ciddi olarak masaya yatırılması
ve de Hükûmetin topyekûn buna sahip çıkarak bir çözüm bulması lazım. Bu ülkenin 1 numaralı sorunu
gençliğidir bence ama gençlik gerçekten sorunlar yumağı içerisindedir. Diğer ayrıntıları saymıyorum.
Spora geldiğimizde yani spor… Tokyo Olimpiyatları, güzel, Sayın Bakanın sunuş kitabında da
var, “15 madalya aldık.” diyor ve madalya alan bütün sporcularımızı, hatta yarışmalara katılan tüm
sporcularımızı kutluyorum. Ne almışız? Tabii, çoğunluğu bronz, 2 tane altın madalya almışız. Ben
hatırlıyorum -vaktiyle benim çocukluk yıllarımda, gençlik yıllarımda- güreşçilerimiz bir çıkardı
meydana, 5-6 tane altın madalyayı toplar çıkardı bir tek branşta. Şimdi bütün branşlarda aldığımız 2
tane altın, 9 tane bronz, 4 tane gümüş; bu, yeterli değil.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Şener, süreniz bitti.
ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Özellikle de siyasetin spora girmemesi lazım. Bakın, siyaset,
bugün, spora, özellikle futbola fazla girdiği için futbola zarar vermiştir. Onun için Hükûmet olarak,
partiler olarak elbette teşvik edeceğiz kulüplerimizi vesaire ama aralarındaki maçlarla, puanlarla,
bilmem neyle, hakemlerle ve değişik yollarla haksız rekabet oluşturmayacağız; sahaya çıkıp iyi
oynayan kazanacak; bunu sağlamadığımız sürece olamaz.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum Sayın Şener.
Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisinden Sayın İsmail Faruk Aksu’da
Sayın Aksu, süreniz on dakika.
Buyurun lütfen.
İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) - Teşekkür ederim.
Sayın Başkan, Sayın Bakanım, Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri, değerli bürokratlar, basın
mensupları; sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, sunumunuz için teşekkür ediyorum.
Gençliğe ve sorunlarına yaklaşımımız ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik yönlerden
bütünlük temeline dayanmaktadır. Gençliğin millî değerlerle donanımlı ve çağdaş gelişmeleri
özümseyerek yetişmeleri esas olmalıdır. Gençlerin eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve serbest
zamanlarının değerlendirilmesiyle ilgili sorunların çözüme kavuşturulması, devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı hedefleyen unsurlara karşı millî değerlerle donanımlı olarak
yetişmelerinin sağlanması, bize göre gençliğe yönelik politikaların esasını oluşturmalıdır.
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Gençliğe yapılacak yatırımı Türk milletinin geleceği ve güvencesi olarak görüyoruz. Genç
nüfus, ülkelerin kalkınması ve gelişmesinde önemli rolü bulunan temel parametrelerdendir. Gençlerin
ekonomik ve sosyal hayatın her alanında etkin katılımlarını sağlamak, bu amaçla da gerekli
mekanizmaları oluşturmak gerekmektedir.
Ülkemizde 2020 yılı sonu itibarıyla 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun toplam nüfusa oranı
yüzde 15,4’tür. Türkiye, 10,6 olan AB ortalamasına göre, AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında genç nüfus
oranının en yüksek olduğu ülkedir. Bu kapsamda, sunumunuzda da ifade ettiğiniz gibi, ülkemizde
gençliğe yönelik önemli yatırımlar yapılmış, önemli program ve projeler uygulamaya konulmuştur.
Gençlik merkezinin gençlerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, kişisel yeteneklerini
keşfedebilecekleri, çeşitli sosyal ve kültürel imkânlardan, bilimsel bir anlayışla yürütülen rehberlik
hizmetlerinden yararlanabilecekleri hâle dönüştürülmesi bu kapsamda atılan önemli adımlardan biridir.
Sayılarının artırılmasının yanı sıra, bu merkezlerin fiziki, teknolojik ve sosyal donatı altyapısıyla
faaliyetler açısından engelli gençlerimize uygun yapıda teşekkülü de önemli gördüğümüz bir diğer
husustur.
Cumhurbaşkanlığı yıllık programında, genç işsizliğine ilişkin politika ve hizmet geliştirilmesi
ihtiyacının devam etmekte olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda, Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve
Eylem Planı’nda temel politika alanları, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, ne eğitimde ne
de istihdamda olan gençlerin istihdamının artırılması, “geleceğin işleri ve önemli sektörler” olarak
belirlenmiş eylem planıyla genç işsizlik oranının düşürülmesi öngörülmüştür.
Günümüz değişen şartları, teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatı ve akışını hızlandıran pek
çok kolaylığın yanı sıra teknoloji bağımlılığı riskini de beraberinde getirmiştir. Dijital, mobil ve
sosyal medya tüm dünyadaki insanlar gibi günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir.
Kazandırdığından daha fazlasını kaybettiren, doğru ve temiz kullanımdan ziyade karanlık operasyonları,
yalan ve dedikoduyla pekişmiş haberlerin servis ağına dönüşen sosyal medya platformlarının bu
hâliyle devamı gençlerimiz ve geleceğimiz için ciddi risk ve tehditler içermektedir. En başta, Türk
gençliğinin sosyal medyayı ve interneti doğru, dengeli, kıvamında ve bilgi amaçlı kullanımı, sosyal
barış ve toplumsal huzur açısından önemlidir. Türk gençliği ve aile yapısı, bugün kitle haberleşme
vasıtalarının saldırılarına ve çok cepheli tahribatına maruzdur. O hâlde, her türlü tehlikeli akım ve
örgütlerden gençlerimizi korumak millî görevimizdir.
Biz, Türk toplumunun her ferdinin, özellikle gençliğin beden ve ruh sağlığını geliştirmek için
millî bir spor politikası uygulanmasını sosyal devlet anlayışının gereği olarak görüyoruz. Modern
spor dallarıyla birlikte geleneksel ata sporlarımızın da geliştirilmesi, kültürümüzün gelecek nesillere
aktarılmasında önemli bir unsurdur. Spor faaliyetleri, sadece fiziksel gelişimi hedeflemekle kalmayıp
öğrencilere sosyal, ruhsal, zihinsel ve ahlaki nitelikler de kazandıran ve geliştiren bir husustur. Bu
nedenle, spor yalnızca okul dersleriyle sınırlı kalmamalı, her çocuk yeteneğine göre erken yaştan itibaren
bir spor dalına yönlendirilmelidir. Mahallî idarelerin spor alanlarındaki etkinliklerinin artırılması, spor
kulüpleri ve federasyonlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi ve spor turizmi başta olmak üzere, dünya
spor ekonomisindeki pazar payının artırılması önem arz etmektedir.
Bütçenizde programlar itibarıyla önemli kalemlerden biri de bağımlılıkla mücadeledir. Madde
bağımlılığı çocuklarımız ve gençlerimiz için ciddi bir tehlikedir. Parti programımızda da belirttiğimiz gibi,
sigara, alkol ve her türlü uyuşturucu madde kullanımına, kumar ve benzeri alışkanlıklara, fuhuş, anarşi
ve teröre karşı gençleri korumak ve bilinçlendirmek amacıyla aile müessesesinin güçlendirilmesine,
gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri sosyal ve kültürel ortamların oluşturulmasına önem verilerek
spor ve sosyal faaliyet imkânlarının sürekli olarak geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Millî
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takımlar düzeyinde rekabet edebilirliği sağlayacak fiziki, teknik insan gücü, hukuki ve finansman
altyapısı temin edilerek bu kapsamda öncelikle kulüpler düzeyinde başarının artırılmasına dönük
sporcu yetiştirilmesine önem verilmelidir.
Bu konuda ülkemiz, geçtiğimiz yaz aylarında düzenlenen olimpiyatlarda başarısını ve
potansiyelini tüm dünyaya göstermiştir. Japonya’nın başkenti Tokyo’da, 23 Temmuz-8 Ağustos
tarihlerinde düzenlenen 32’nci Yaz Olimpiyat Oyunları’nda ülkemiz 13 madalyayla en çok sayıda
madalyayı en fazla spor dalında kazanarak olimpiyat oyunlarından başarıyla ayrılmıştır. Okçulukta 22
yaşındaki sporcumuz Mete Gazoz olimpiyat tarihimizdeki ilk okçuluk madalyasını şampiyon olarak
kazanmıştır. Kadınlarda ilk kez katıldığımız boksta Busenaz Sürmeneli kazandığı altın madalyayla
olimpiyat tarihimizin ilk şampiyon boksörü olurken, Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazanmıştır.
Diğer taraftan, olimpiyatın ardından voleybolcularımız Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda
bronz madalya kazanmıştır. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda da Türkiye 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz
madalyayla büyük bir başarıya imza atmıştır. Gençlerimiz, İstiklal Marşı’mız eşliğinde bayrağımızı
dalgalandırarak bizleri gururlandırmıştır.
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 oluşturmaktadır. 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 marka ve kalite konumlarında
AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmesi ve sporun bir yaşam tarzı olarak benimsetilerek geniş kitlelere
yaygınlaştırılması konuları bu kapsamda önem arz etmektedir.
Sayın Bakanım, değerli Komisyon üyeleri; artan üniversite ve üniversite öğrencisine göre yurt talebi
de artmakta, yurt kapasitelerinin bu doğrultuda geliştirilmesi de önem arz etmektedir. Aynı zamanda
yurtların standardının ve sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesi, güvenlikli olması ve öğrencilere
sunulan diğer hizmet ve imkânlar, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının öğrenciler ve aileler tarafından
öncelikli olarak tercih edilmelerini sağlamaktadır. Esasen, isteyen her öğrencimizi yurtta yahut yurt
şartlarında misafir etmenin, burs ve kredi imkânını artırmanın devletimizin önemli görevlerinden biri
olduğunu düşünüyor ve ilgili politikaların da buna göre tanzimini gerekli görüyoruz. Bu kapsamda,
Kasım 2021 tarihi itibarıyla yurtlarımıza başvuru yapan 600 binin üzerindeki öğrencimizin yüzde
85’e yakınının yurtlarımıza yerleştirildiğini, yedek sıradan yerleştirme işlemlerinin de devam ettiğini
hem sunumunuzdan hem de Bakanlığınız istatistiklerinden anlamış bulunuyoruz. Bu, sevindirici bir
durumdur; öğrencilerimizi istismar ederek yurtlar üzerinden yapılan spekülasyonlara da verilmiş
önemli bir cevaptır. Gençliğimize ve Türk sporunun gelişimine yönelik gayretli çalışmalarınızdan
dolayı sizi ve şahsınızı, şahsınızda Bakanlık çalışanlarını bu vesileyle tebrik ediyorum.
Son olarak, amatör spor kulüplerine verdiğiniz destekleri takip ediyoruz. Bununla birlikte,
İstanbul’da bazı amatör spor kulüplerimizin statların bakımı, onarımı ve nitelikli, kaliteli sporcu
yetiştirebilmek adına antrenör maaş desteği konusundaki taleplerini de size bu vesileyle iletmek
istiyorum.
Bakanlığınız bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum; başarılarınızın
devamını temenni ediyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ederim Sayın Aksu.
Söz sırası Adalet ve Kalkınma Partisinden Sayın İbrahim Aydemir’de.
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Buyurun Sayın Aydemir.
Süreniz on dakika.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Teşekkür ediyorum.
Değerli Bakanımın şahsında bütün heyete saygı sunuyorum.
Şimdi, bu zeminde, Plan ve Bütçe Komisyonu zemininde o kadar çok ezber dinliyoruz ki yıllardır,
bir klişe oluşturuluyor, onun üzerine yürünüyor. Ben zaman zaman konuşurken ısrarla bir vurgu
yapıyorum, vulgarize ederek vurgu yapıyorum. Diyorum ki: “Köre nedir köre ne, görenedir görene.”
Mühim olan görebilmek. Hep söylüyoruz; her alanda elbette ki noksanlarımız olacak, yürüyoruz, hayat
çok dinamik bir süreç, dolayısıyla noksanlar olacak, onları izale ede ede gideceğiz biz. “Bütün bütün
yok olduk, bittik.” aynı şey.
Bakıyorum ben, şeref levhamız bir alan, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Bakanımız, kadrosu fevkalade
yetkin, gayet güzel çalışıyorlar, iftihar ediyoruz. Ben şunu söylemiyorum: “Efendim, bizim gözümüzle
bakın.” Hayır, elbette ki siz de muhalifsiniz, o gözle de bakacaksınız, eyvallah ama -yani söylediğim
gibi- sanki hiçbir şey yapılmamış, hiçbir şey olmamış gibi kayıt düşerseniz orada vicdanları yaralarsınız.
Bakın, bir arkadaşımız geldi -sevdiğim de bir kardeşim, birlikte milletvekilliği yapıyoruzErzurum’la ilgili öyle şeyler söyledi ki ben de buradaydım ya, pes ya, olmaz böyle bir şey ya!
Arkadaşlar, Erzurum’da biz bir olimpiyat düzenledik, üniversiteler arası kış olimpiyatları; sadece oraya
1 milyar -bakın, bu şimdi dile kolay, eski rakamla 1 katrilyon, bizden önceki rakamla- yatırım yapmışız,
spor yatırımı yapmışız. Eskiden “Efendim, Erzurum’da otellere kimse gelmiyor, otellerde doluluk oranı
çok düşük.” diye serzenişler vardı. Bizimle beraber, bırakın kışı, yazın bile otellerde yer yok. Sebep?
Oraya yaptığımız spor yatırımları arkadaşlar, oraya koyduğumuz özellikler, güzellikler ama elbette
noksanımız var. Şimdi, Bakanımıza diyor ki: “Milletvekilleri size söylemiyor mu?” Ya, Bakanımız
burada tabii ki gülümsedi, ne yapsın? Kaç defa toplantı yapmışız? Elbette ki burada tıpkı Cemal Bey
gibi, o nasıl Giresun’u düşünüyorsa, Ekrem Bey nasıl Ağrı için feveran ediyorsa, Uğur Bey nasıl Manisa
diyorsa biz de Erzurum için diyoruz; Bakanımız şahit burada. Efendim, Erzurum’a bir yeni stadyum
talep ettik onlardan çok çok önce ve şimdi kapalı spor salonu programa alınmış, esaslı bir salon, 10 bin
kişilik ama haberi olmayınca üfürüyor. Buna gerek yok güzel kardeşim, bunlara gerek yok.
Bakın, size ben bir şey söyleyeyim. Değerli Bakanım, şu kitapçık, daha önce bizim Erzurum’da
milletvekilliği yapmış bir ağabeyimin şu Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olduğu zamanlarda burada
yaptığı çalışmaları ifade ediyor. Her bakanlıkta yaptığı konuşmaları, çalışmaları -her neyse- böyle bir
kitapçık hâline getirmiş. Bizden önceki dönemi ifade ediyor bu. Ne diyor biliyor musunuz: “Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğüyle ilgili o dönem ne kadar bütçe ayrılmış?” Bugünün rakamıyla bizimkini
söylüyorum, bizimki 900 milyon; çok net. Peki, o zaman Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü için ayrılan
bütçe neymiş? 40 milyon, altı üstü hepsi 40 milyon. Sadece bu kıyas bile, arkadaşlar, hakkı teslim etme
noktasında sizi özel bir yere taşır. Bunu yaparsanız -size de hep söylüyorum- inandırıcılığınız yüksek
olur, aksi hâlde ne söylerseniz söyleyin, zihinlerde yer bulamazsınız.
Bakın, birisi söz aldı, burada ne diyor? Diyor ki: “Efendim, Boğaziçi Üniversitesindeki gençlerle
ilgili ne düşünüyorsunuz?” Allahuekber! Arkadaş, senin gösterdiğin resimde terörize bir yaklaşım var.
Sen bunu mu buraya getirip savunacaksın? “Efendim, gece yarısı ‘tweet’ atanlar evlerinden alınıyor.”
Allah aşkınıza! Değerli Bakanım, bak, şimdi yaşadığım şeyi biraz önce de paylaştım. Benim Uğur
kardeşim -siz de tanıyorsunuz- dün burada bir konuşma yaptı. Karşı taraftan bir milletvekili şunu
söylüyor: “Güvenlikçi politikalara para ayırıyorsunuz, böyle bir şey olur mu?” filan. Kardeşim de
dedi ki: “Arkadaşlar, biz bu ülkenin güvenliğini elbette ki öne almak durumundayız. Bunun için
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ne gerekiyorsa o fedakârlığı da yaparız, gerekirse soğan ekmek yeriz ama güvenliğimizden taviz
vermeyiz.” Şimdi, bunu havi şeyler söylemiş; buna itiraz edenin olacağını da zannetmiyorum, şurada
hiç itiraz eden olmaz. Ama ne oldu, biliyor musunuz arkadaşlar? Ben linç ediliyorum şu anda. Niye?
Ben Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, kardeşim Manisa Milletvekili Uğur Aydemir; şimdi, onun
resmi, onun haberi ama sosyal medyada öylesine bir linç zemini açılıyor ki… Niye? Çünkü bana sürekli
yaptıkları için bunu, kafalarında o şablon var, hiç resme, habere baktığı yok, ismimi etiketlemişse
başlıyor küfretmeye. Terör burada güzel Bakanım, bizim cenahta; samimi söylüyorum.
SERKAN TOPAL (Hatay) – Ya, eleştirileri…
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Böylesine bu neviden bir şey asla asla olmaz, biz hakkı teslim
eden bir kadroyuz. Biraz bu zaviyeden bakın, yapmayın bunu; bunu yaptığınız zaman kaybedersiniz.
Şimdi, burada Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü kardeşim var. Ben onun gece gündüz nasıl
çalıştığını, Bakanımızla beraber senkronize bir biçimde nasıl bir gayret koyduğunu biliyorum ve talep
edilenlerin tamamına yakını, neredeyse yüzde 90-95’inin karşılandığını, öğrencilerin yerleştirildiğini
ben biliyorum, buradaki arkadaşlarımız da biliyor. Elbette ki üniversiteler açıldığı zaman pandemi
sonrasında bir küçük yönelme oldu ama hemen, anında vaziyet edildi ve tamamlandı, bitti. Peki, niye
bunu abartıyoruz? Buradan nemalanmak için güzel Bakanım, yapılan bu ama şunu bilmiyorlar ki,
arkadaşlar, bu milletin zihninde -samimi söylüyorum- hak diye bir terazi var, o teraziye çarparsanız
sizi Allah çarpar, çarpıyor da zaten. Göreceksiniz arkadaşlar, çok net söyleyeyim: Daha 2023’e şunun
şurasına bir buçuk yıl var, göreceksiniz. Şimdi, kurlardan, şuradan buradan böyle bir heveskâr hâl var,
görüyorum ben; yok böyle bir şey. Biz o kadar kalbî, samimiyiz ki bu milletin kılına zarar gelmesin
diye her türlü gayreti koyan bir ekibiz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız önümüzde; dünya onun önünde
temennayla dururken envai türden iftiralar, dedikodular, yalanlar; aman Ya Rabbi ya, insan pes ediyor
ya; şu zeminde görüyoruz güzel Bakanım ya. İşte, ben anlatıyorum ya, bakın, burada belgelerle
konuşuyorum ben ya.
Burada üzüldüğümüz bir şey daha, belki Bakanlığın bütçesinin dışında bir ifade olacak ama değer
verdiğimiz bir ağabeyimiz diyor ki: “Terör demokrasi olmamasının bir sonucudur.” Allah Allah yani
bunu da duyunca dedim ki: Bütün bütün şiraze kaymış arkadaş ya. Olmaz böyle bir şey ya.
Şimdi bir başka ezber, daha önce bunu Garo Paylan yapıyordu, sürekli yapıyordu: “Efendim,
anketlere bakın, gençler diyorlar ki: ‘Biz bu ülkede yaşamak istemiyoruz.’” Ya, bizim gencin kıvamı
var ya, kıvamı, 15 Temmuzda açığa çıktı, sen ne söylersen söyle kardeşim.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Aç açıkta bıraktınız onları.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Bu gençler vatanından, vatanında yaşamaktan, üstelik de ak
bir zemin açılmış vatanda yaşamaktan müftehirler, iftihar ediyorlar. Sizin o hüsnü kuruntunuz, böyle
bir şey yok.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bak, bak, fotoğrafa bak.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Paylan, müdahale etmeyin, Sayın
Aydemir’e müdahale etmeyin Sayın Paylan, lütfen, gerek yok.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Geç onları, onları biz biliyoruz. Rektörün aracının üzerinde
tepinen adamı ben genç görmüyorum, öğrenci görmüyorum, onu terörist görüyorum. O, rektör
hocasının arabasında eğer öyle tepiniyorsa onun bir defa… Yani ben onu genç olarak nasıl göreceğim
ya? Görmüyoruz.
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Şimdi, güzel Bakanım, yaptıklarınızdan dolayı… Gayet tabii ki Hükûmetimiz yekpare bir
biçimde çalışıyor, bütün bakanlıklar böyle. Öyle olduğu içindir ki şimdi gece yarıları Hakkâri’de spor
müsabakaları düzenleniyor, eskiden insanlar gündüz dışarı çıkmaktan korkuyordu. Kim yaptı bunları?
Elhamdülillah, bize nasip oldu, ak kadroya nasip oldu. İnşallah daha bizden sonra gelecek gençler var,
bak burada, pırıl pırıl, aslanlar gibi; onlar da buralarda ülkemizi çok daha ileri noktalara taşıyacaklar.
Hedefler koymuşuz, bak orada, Bakanımız onları tanıştırdı, gösterdi size.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hangi gençler?
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Hedeflerimiz var, sizi rahatsız ediyor; Kızılelma hedefi rahatsız
ediyor; edecek, etsin, beter olun. Bu noktada hiç şeyim yok benim.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – “Allah belanızı versin.” diyorsun.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Allah’ın izniyle, güzel Bakanım, bu bütçe de ülkemizi
çok daha ileriye götürecek, gençlerimizi ileriye götürecek. Ben buna inanıyorum yürekten ve sizin
samimiyetinizi biliyorum, içtenliğinizi biliyorum ve bir şeyin de altını çiziyorum: Ekibiniz, Bakan
Yardımcılarımız, Genel Müdürlerimiz, her biri, kim yönelirse yönelsin, muhalefetten de yönelenlere
yüreklerini açıyorlar, ne lazım geliyorsa karşılık veriyorlar. Böyle bir yapıya…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın İbrahim Aydemir…
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Başkanım, hemen bitiriyorum.
için.

Kaldı ki ben Şirin Paşa’dan on dakika almama rağmen kullanmıyorum sırf burayı şey yapmamak

OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER - Nasıl arzu ederseniz, eğer isterseniz ilave
veririm.
İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Ben Allah’ın izniyle, güzel Bakanım, sizin bu gayretlerinizin
karşılığını mutlaka ama mutlaka kozmik zeminde çok özel bir açığa çıkmayla göreceğinize inanıyorum
ve bu bütçe de ülkemize çağ atlatacak, bütün bütçe; sizinki de gençleri çok daha ileri noktalara taşıyacak.
Allah hayırlı, mübarek eylesin. Başarılarınız daim olsun inşallah.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER - Teşekkür ederim Sayın Aydemir.
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Fikret Şahin’in.
Sayın Şahin, buyurun.
Süreniz beş dakika.
FİKRET ŞAHİN (Balıkesir) – Teşekkür ederim.
Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Ben de 2022 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını
temenni ediyorum.
Sayın Bakan yıllardır yurt sorunuyla ilgili sıkıntılar devam ediyor yani yaklaşık olarak yirmi yıllık
bir AKP iktidarı var ve bu sorunun en büyük sorumlusu da doğal olarak sizsiniz tabii ki. Bakınız,
2018’de yine ilk kez milletvekili olarak seçildiğimiz an bu sorunu yoğun şekilde yaşamaya başladık,
gelen talepleri size de iletmişiz ve bir soru önergesi yöneltmişim. Ona demişsiniz ki 2018’de: “2021
yılında yurt kapasitemiz 883 bin 553 olacak.” diye böyle bir öngörüde bulunmuşsunuz. Ya, bu
öngörüden dolayı ben sizi tebrik ediyorum açıkçası çünkü ihtiyaç bakın bu yıl hasıl oldu ve yine bu
yılki kapasiteyi sorduğum zaman da geçen hafta şöyle cevap verdiniz: “741 bin 447 yatak kapasitemiz

99

23 . 11 . 2021

T: 21

O: 3

var.” Yani öngörünüzle gerçekleşen arasında 142 bin bir fark var yani 142 bin bir açık var. Bugünkü
sunumunuzda yine şöyle diyorsunuz: “Yaklaşık olarak 624 bin öğrenci başvurdu ve yüzde 85’ini de biz
yerleştirdik.” Değil mi? O şekilde söylediniz yani yerleşemeyen oranı yüzde 15. Bu yüzde 15’te yaklaşık
olarak 93.600 öğrenci yapıyor Sayın Bakan. Bakın, o öngördüğünüz rakamı yakalamış olsaydınız bu
93.600 öğrenci açıkta kalmayacaktı. Şimdi, ben size sormak istiyorum: Bu açıkta kalan, yerleşemeyen
93.600 öğrencinin durumu hangi hâlde, bilginiz var mı? Az bir rakam değil çünkü bakın, 100 bine yakın
rakam. Daha önceki verdiğimiz soru önergesine göre de yine benzer rakamda çocuklar açıkta kalmıştı,
son dört yıllık rakamlar var elimde sizin söylediğiniz, istatistikler sizde daha iyi vardır hatta. Yani sonuç
itibarıyla hemen hemen her yıl 100 bine yakın öğrencimiz açıkta kalıyor ve bakın, bir 15 Temmuzu
yaşadık hep birlikte. Yani FETÖ terör örgütünün en fazla örgütlendiği nokta neresiydi? Üniversiteydi,
yurttu, öğrenci evleriydi. Yani yerleşemeyen öğrenciler ister istemez maddi sıkıntılardan dolayı art
niyetli vakıftır, cemaattir, birtakım yurtlara yerleşmek durumunda kalıyor ve devletin aleyhine de bu
çocuklarımız kullanılıyor. Aileler istemeseler dahi bu yurtlara çocuklarını vermek durumunda kalıyorlar
veyahut da çocuklarını okutamıyorlar, tekrar evlerine dönmek durumunda kalıyor bu çocuklar. Sonuç
itibarıyla her aile… Bakın, siz de bir babasınız nihayetinde, devletin güvenli yurdunda çocuğunuzun
kalmasını istersiniz -hepimiz yaşadık bunu- ve devletin görevi de sonuç itibarıyla hiçbir çocuk dahi
açıkta kalmadan devletin yurduna yerleştirmek olmalı.
Şimdi, bu bağlamda, bakın, ben hatta 2018’de sizin soru önergeniz üzerine “Nasıl bir çözüm
bulabiliriz?” diye bir kanun teklifi verdim, dedim ki: TOKİ konut yapacağına buyursun yurt yapsın.
Aslında bu kanun teklifine gerek de yok Sayın Bakanım yani bir iş birliği yapsanız TOKİ’yle -Salih
Vekilimiz burada mı bilmiyorum yani bunu beton olarak düşünmek de sakıncalı, uygun bir yaklaşım
tarzı değil- konut yerine nerede, hangi ilde, ne kadar ihtiyaç var, zaten belli; buyurun, bir yılda bunu
halledelim. Niye halletmiyoruz? Neden çocukları biz böyle farklı, art niyetli insanların elini bırakmak
durumunda kalıyoruz? Bunu halletmek bence kolay Sayın Bakanım.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bence de kolay,
yapılabilir.
FİKRET ŞAHİN (Balıkesir) – Evet, tabii.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Ama bizim
başlattığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin durdurduğu yurt inşaatlarından başlayalım.
FİKRET ŞAHİN (Balıkesir) – Sayın Bakanım, şimdi şöyle: Bakın, siz belki beni yakinen
tanımıyorsunuz ama böyle İstanbul diyerek yani olayı siyasi bir zemine çekmenin bir manası yok.
Bakın, efendim, 2019’dan önce de AK PARTİ’ydi İstanbul’da. Şimdi, bakın, konu bu değil. Sayın
Bakan, art niyeti yaklaşmayın.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Oradan başlayalım.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Bakanım…
FİKRET ŞAHİN (Balıkesir) – Bakın, ben gayet bilimsel şekilde size söylüyorum. Bu yirmi yıldır
iktidardasınız ve sıkıntı var. Bakın, yirmi yıldır bu sıkıntı var, hemen İstanbul’a bağlamayın. Bakın,
ortada bir sorun var, bunu çözelim diyoruz birlikte gayet iyi niyetli bir şekilde. Bakın, itiraf ediyorum,
kaçak kaldım yurtta öğrenciyken ya, sıkıntı yaşadık. Bunu çözelim diyorum, bana diyorsunuz ki:
“İstanbul…” Bu art niyetli bir yaklaşım, lütfen bunu terk edin.
Bakın, diğer bir noktayı söyleyeceğim: Dövizle ilgili sıkıntılar… Bakın, elimde, burada belge var,
çocuklar Erasmus kursuna gidecekler ve burs alıyorlar sekiz aylık, “Ayda 600 euro.” diyor.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Şahin, tamamlar mısınız lütfen.
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FİKRET ŞAHİN (Balıkesir) – Bir saniye efendim, çok önemli.
Çocukların sekiz aylık bursları iki buçuk ay indirilmiş, çocuklar yurt dışından dönmek durumunda
veya gidemiyorlar Sayın Bakan, gençlerimiz yurt dışına açılamıyorlar. Çocukların hepsi bu şekilde mail
gönderiyorlar bize. Yani gençler bizim geleceğimiz, bunlara böyle siyasi yaklaşmayalım. Siz farklı bir
noktadasınız, o nedenle sakın siyasi yaklaşmayın. Lütfen, sizden ricam budur, o çocuklar geleceğimiz
bizim çünkü. Bunu çözelim, çok kolay çözmek de.
Ben teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum.
Söz sırası Halkların Demokratik Partisinden Şevin Coşkun’da.
Sayın Coşkun, süreniz beş dakika.
ŞEVİN COŞKUN (Muş) – Teşekkürler.
Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri ve Komisyon üyeleri; hepinizi selamlıyorum.
Bakanlığınızın hazırlamış olduğu 2022 bütçesinde bu yıl da gençlerin talep ve isteklerinin görmezden
gelindiğini, bütçenin saraydan ve yandaştan yana kullanıldığını bir kez daha görmüş oluyoruz. Oysa
Hükûmetin 2022 bütçesinde gençler için olanaklarının nasıl geliştirileceğine dair bütünsel politikaları
yapması gerekiyor. Gençlik sadece göz ardı edilmekle kalınmıyor, önlerine bariyer de olunuyor. Başta
gençler olmak üzere tüm toplum sindirilmeye çalışılıyor. Gençler sürekli engellenmekte ve baskıyla
karşı karşıya kalmakta. İstanbul’da HDP Gençlik Meclisimizin organize ettiği tiyatro gösterimi Fatih
Kaymakamı tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden yasaklandı. Ayrıca Kürtçeye düşmanlık diyoruz,
her defasında inkâr ediliyor. Artuklu Üniversitesinde öğrencilerin yapmak istediği tiyatro etkinliğine
Kürtçe olduğu gerekçesiyle izin verilmedi, bu tutumu da buradan kınıyoruz. Gençlerin aktivitelerini
engellemekten artık vazgeçin. Bugünümüz ve yarınımız olan gençlerden bu kadar korkmayın.
Öğrencilere, gençlere yönelik baskılara, üniversitelerde de sıkça rastlıyoruz; örneğin, özgür, özerk
üniversitelerde eğitim almak isteyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kayyum rektörü protesto ettikleri
için saldırıya maruz kaldılar; 15’i tutuklanmıştı, hâlâ bu gençlerden 2’si tutuklu ve eğitim hakları
da engelleniyor. Ayrıca öğrencilerin aileleri polis tarafından aranarak çocuklarının en doğal hakkı
olan protesto eylemleri de illegalize ediliyor. Yine, Diyarbakır’da İstanbul ve Van’da gençler polis
olduklarını söyleyen kişilerce kaçırılıyor ve bunlardan birkaçı; HDP MYK üyemiz Serhat Aktimur, yine
Ankara’da geçen şubat ayında 3 öğrenci kaçırılmıştı, PM üyemiz Celalettin Yalçın İstanbul’da, Barış
Özcan Malatya’da, Çekdar Aksucu Diyarbakır’da, Sezer Tartan Van’da kaçırılmıştı; tehdit, saldırı ve
ajanlık dayatmasına maruz bırakıldılar, bunlar basına da yansıdı. Şunu da belirtelim: Kaçırılmalara dair
kentlerin emniyet ve valiliklerinden hiçbir açıklama yapılmadığı gibi ilgili bakanlıklara verilen soru
önergelerine de maalesef yanıt verilmedi; bu da bir nevi aslında olayı kabullenmektir. Ancak gençler
hiçbir baskı ve sindirme politikasına boyun eğmez, bunu da bir kere daha buradan ifade etmiş olalım.
Son olarak, kayyumla ilgili de birkaç şey söyleyeceğim. Erkek iktidar devlet zihniyeti sporu, futbolu
da sadece erkeklerin alanı olarak görmekte. Belediyelerimize atanan iktidarın kayyumları da kadına dair
aynı politikaları sürdürdü. Örneğin önceki dönem Van Büyükşehir Belediyesine atanan kayyumun ilk
icraatı belediye bünyesinde kurulan ve büyük başarılara imza atan, 2. Lig’e kadar yükselen kadın futbol
takımını dağıtmak oldu. Kadın futbolcuları evlerine göndererek takımı feshetti çünkü kayyum beye
göre futbol sadece erkek işiydi. Yine, haksız bir şekilde tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş
Başkanımız Selçuk Mızraklı’nın yerini gasp eden kayyum da o dönem Kadınlar 1. Lig’de mücadele

101

23 . 11 . 2021

T: 21

O: 3

eden Amed Kadın Futbol Takımı ve altyapı takımlarına tahsis edilen servis otobüsünü hiçbir gerekçe
göstermeden geri almıştı. Kadınlar buna rağmen maça yürüyerek gitti. Bundan acaba haberiniz oldu
mu ve tepkiniz ne oldu?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Diyarbakır
Annelerinden de bahsedin.
ŞEVİN COŞKUN (Muş) – Şunu bir kere daha vurgulayalım: Spor sadece futboldan ibaret olmadığı
gibi futbol da sadece erkeklerin oyunu değildir.
Teşekkür ediyorum.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bahsediyor musunuz
Diyarbakır Annelerinden? Onların göz yaşlarını, onların hüzünlerini hissediyor musunuz?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER - Değerli arkadaşlar, bundan sonraki
konuşmacıları, 5 kişiyi okumak istiyorum: Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Ali Keven, İYİ Partiden
Sayın Yasin Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Süleyman Girgin, Adalet Kalkınma Partisinden
Sayın İbrahim Aydın, Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Emine Gülizar Emecan.
İlk söz Sayın Ali Keven’in Cumhuriyet Halk Partisinden.
Sayın Keven, buyurun lütfen.
ALİ KEVEN (Yozgat) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan, Komisyonumuzun sevgili üyeleri, Bakanlığımızın sevgili bürokratları ve sevgili
basın emekçileri; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe teklifi görüşmelerinde bugüne kadar göz ardı edilen veya
unutulan Anadolu takımlarını sizlere hatırlatacağım Sayın Bakanım. Bin bir zorlukla ayakta kalmaya
çalışan Anadolu kulüpleri Yozgatspor, Çayıralan Esnafspor, Sorgun Belediyespor gibi kulüplere daha
fazla destek vermeye sizi davet ediyorum.
Sayın Bakan, Yozgat’ta profesyonel liglerde mücadele eden Yozgatlı gençlerimizin selamları var,
“Sayın Bakan bizlere sahip çıksın.” diyorlar. Yozgat’ta Bozok Spor Hentbol Erkek Takımı’mız Süper
Lig’de. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı’mız 1. Lig’de mücadele
ediyor. Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı’mız Efeler Lig’inde mücadele ediyor. Sorgun Engelliler
Umut Spor Basketbol Takımı’mız 3. Lig’de mücadele ediyor, Yozgat’ta maddi imkânsızlıklara rağmen
böylesine başarılı takımlarımıza lütfen daha fazla destek verin. Bütçenin sahibi halktır, 81 ildir; yalnızca
üç büyükler değildir, spor yalnızca futboldan ibaret değildir.
Sayın Bakan, Yozgat ziyaretinizde Yozgat kamuoyuna 20 bin kişilik stat sözü verdiniz ama bugün
yapılan stadın 11 bin kişilik olduğunu biliyoruz. Neden 20 bin kişilik stat 11 bine dönüştürüldü?
Erzurum’a 11 bin kişilik spor salonu yaparken neden Yozgat’a 11 bin kişilik stat yapıyorsunuz, Yozgat
kamuoyu merak ediyor.
Sayın Bakan, üniversite öğrencilerimizin yurt sorunları, malumunuz, bu dönemin başında büyük
yurt krizine dönüştü. Bu krizin rahatlatılması için üçüncü bir yol olarak size bir öneri getiriyorum. Kredi
Yurtlar Kurumuna yerleşemeyen, burs ve kredisi çıkmayan öğrenciler için üçüncü bir yol düşünüyor
musunuz? Örneğin, bu tür öğrencilere kira ve gıda yardımı adı altında sosyal ödeme desteği vermeyi
düşünüyor musunuz Sayın Bakanım?
Sayın Bakanım, hafta sonu Yozgat’ta Şefaatli ilçemizdeydim. Orada üniversite öğrencileriyle
kendilerini ilgilendiren sorunlarla ilgili toplantı yaptım. 209 öğrenci var meslek yüksek okulunda ve bir
tane Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdu maalesef yok. Şefaatli Belediyesinin yurda dönüştürmeye çalıştığı
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bir yerde 100’ün üzerinde öğrenci kalıyor. Emin olun, çamaşırlarını yattıkları odada kurutuyorlar Sayın
Bakanım. Şimdi, burası tabii, size ait değil ama burası sizin seslendiğiniz kesimin ortak yaşam alanı ve
burayla mutlaka ama mutlaka ilgilenmelisiniz diye düşünüyorum.
Yine, bir örnek: Sorgun ilçemiz en büyük ilçemiz ve hem meslek yüksek okulu var hem veterinerlik
fakültesi var ama Kredi ve Yurtlar Kurumunun bir kişilik dahi yurdu yok.
Yine, bir örnek Boğazlıyan ilçemizden: Boğazlıyan’da FETÖ’den el konulan yurt binası Kredi
ve Yurtlar Kurumuna ait yurt olarak devam ediyordu ama daha sonra kız yurdu olarak kullanılan
burayı, siz, üç yıl önce, 100 kişinin altına düştü diye kapattınız, daha sonra da oldu bittiyle bu binayı
Ensar Vakfına devrettiniz yani FETÖ’den geldi, Ensar’a gitti. Şu an Boğazlıyan Kız Öğrenci Yurdu
Ensar Vakfı yurdu oldu, hani sicili bozuk olan Ensar Vakfı var ya, işte, devletin işletmesi gereken
bir yurdu bu vakfa devrettiniz. İşte fotoğrafı, burada hem Gençlik ve Spor Bakanlığının tabelası var
hem de Ensar Vakfının tabelası var Sayın Bakanım. Neden Sayın Bakan, bunu açıklar mısınız? 600
öğrencinin olduğu Boğazlıyan ilçemizde Bakanlığınız, elindeki hazır binayı neden Ensar Vakfına
devreder? Bu öğrencilerimizin devletin güvenli yurtlarında okumaya hakkı yok mu? Siz, şimdi, Ensar’a
devrettiğiniz bu yurtlarda kalan öğrencilerimize, yarın bir gün bu vakıfların altından hangi karanlık
ilişkilerin çıkacağının güvencesini veriyor musunuz? Ensar’ı, TÜRGEV’i, TÜGVA’sı, Menzil’i, İlim
Yayma Cemiyeti ve daha onlarcasından bıktık hepimiz, bu millet bıktı. Yeter artık, bu insanları buralara
mecbur bırakmayın. 18 yaşında pırıl pırıl öğrencilerimizi yarın bir gün nelerin çıkacağı belli olmayan
bu odaklara mecbur bırakmayın. Gençlerimizin geleceğinden sorumluluğunuz var Sayın Bakan.
Son olarak, acil yurt diyorum, daha fazla yurt diyorum ve bütçenizin yeni yurtlara vesile olmasını
diliyor, başarılar diliyorum.
Saygılarımla.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Keven, teşekkür ederim.
İYİ Partiden Sayın Yasin Öztürk, buyurun lütfen.
Süreniz beş dakika.
YASİN ÖZTÜRK (Denizli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Bakanım, Sayın Başkan ve değerli üyeler ve değerli bürokratlar; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesini görüşüyoruz; ülkemizin en kaygılı, gelecek
endişesi taşıyan, hayat mücadelesine erkenden atılmış gençliğimizin bütçesi. Gençlik ve Spor
Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu “Gençlerin Bütçesi Gençlerde” başlığıyla sosyal medya
hesabından bir paylaşım yaparak Bakanlığın bütçe planlamasında gençlerin düşüncesinin öğrenilmesi
için bir anket hazırlatmıştır. Tabii ki konunun muhatabı gençlerin düşüncesinin alınması olumludur,
olumlu karşılıyoruz ama keşke bu göstermelik yaklaşımı öğrencilerin barınma sorunu ortadayken de
gösterebilseydiniz.
Öncelikle, ihmal edilen gençlik gibi ihmal edilen bir Bakanlığın bütçesini görüşüyoruz. Gençlik
ve Spor Bakanlığı alınacak kararlarda icracı bir bakanlık kadar yatırım yapabilecekken 2003 yılından
beri izlenilen yanlış uygulamalarla bu vasfından giderek uzaklaşmış ve hedefinden sapmıştır. Ayrıca
Bakanlık hangi konuya el attıysa elinde kalmıştır. Bakanlık sportif faaliyetleri federasyonlar yoluyla
sürdürmektedir ancak bu federasyonlar özerkleşme gibi kulağa hoş gelen ama sadece şekli değişen bir
yapıda, kendi finansmanlarını kendileri bulacak iken faaliyetlerini devam ettirebilmek adına Bakanlık
ödeneklerine muhtaç hâle getirilmiştir. Bugün Basketbol ve Voleybol Federasyonları dışında kalan

103

23 . 11 . 2021

T: 21

O: 3

federasyonlar himmete muhtaç hâle getirilmiştir. Ne yazık ki özerkleşme, bağımsızlaşmaya rağmen
bazı kulüpler hâlâ kayrılmaya devam edilmekte, bazı spor kulüpleri de siyasi baskılara maruz kalarak
iradesi dışında hareket ettirilmeye çalışılmaktadır.
İcazetle bulunan başkan ve yönetimle federasyonlar arpalıklar hâline getirilmiştir ve bunun spora
yansıması ne yazık ki başarısızlık olmuştur. Bu nedenle, diyoruz ki: Federasyonların üzerinden elinizi
çekin ve görevlerini yapsınlar. Seçimleri yeni tamamlanan federasyonlar özerk iseler artık kendi
gelirlerini bulan, kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturulmalıdır. Federasyonlar devlete
avuç açmak durumunda bırakılmamalıdır ve sporda bir başarı bekleniyorsa Gençlik ve Spor Bakanlığı
teşkilat yapısına bir bakılmalıdır.
Bir soru sormak istiyorum: Kaç genel müdür, kaç genel müdür yardımcısı, kaç daire başkanı, kaç
il müdürü spor akademisi mezunudur? Cevabını ben söyleyeyim: Teşkilatın ellide 1’i sportif eğitimden,
spor geçmişinden ancak gelmiştir. Gençlik ve Spor il müdürlerinin memur gösterge kat sayıları bile
emsallerinden daha düşüktür. Tüm ülkeyi emanet ettiğimiz, il müdürlüklerini bile emsalleri arasında
mağdur eden, liyakatsiz kadrolarla yönetilen bir Bakanlığın ülke sporuna hizmette başarılı olmasını
sizin takdirlerinize bırakıyorum.
Sportif faaliyetlerde başarının ilk durağı amatör kulüpler ile altyapılardır. Amatör kulüplerde ve
altyapılarda çözülmesi gereken sorunlarda öncelikli konu futbol oynayan gençlerin sosyal güvenlik
konusudur. Altyapıda futbol oynayan gençlere lisanslı olanların sakatlık, sağlık ve emeklilik sigortası
yapılmalıdır. Aynı sorun, amatör takımlarımızda futbol oynayan gençlerimiz için de geçerlidir. Birçok
amatör futbol takımı oynatacak futbolcu bulamamaktadır. Amatör futbolcuların sigortası yapılmalı,
hatta bunlara Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak bir fondan günlük yevmiye gibi bir
ücret ödenmelidir. Böylece, amatör futbola olan ilgi artacak, profesyonel takımların altyapısında belli
nedenlerden dolayı şans bulamayan gençler amatör takımlara yönelecek ve o gençler arasında çok
yetenekli futbolcular yetişebilecektir.
Gelelim, Bakanlığınızın sorumluluk alanında bulunan asıl soruna. Konuşmamın başında, Sayın
Bakanın gençlere yönelik yaptırdığı bir anketten bahsetmiştim. Sayın Bakan, 2022 bütçesini hazırlarken
keşke gençlere ne kadar bütçeyle geçinebildiklerini de sorabilseydiniz. Bakanlığınızın öğrencilere
geçinebilmeleri için takdir ettiği burs ve kredi ücreti 650 liradır. KYK burs ve kredi miktarı on yılda
ne kadar arttı diye baktığımızda: 2011 yılında 240 lira iken 2021 yılı için 650 liraya yükseltilmiştir; on
yılda 410 liralık bir artış, dolar kuru üzerinden hesaplarsanız 130 dolardan yaklaşık 60 dolara bir azalış,
bugüne baktığımızda da 50 dolara yakın.
Sürem bitti, daha konuşmak istediğim çok şey vardı ama Spor Bakanlığımızın bütçesi hepimize,
vatanımıza, milletimize hayırlı olsun.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ederim Sayın Öztürk.
Sayın Süleyman Girgin, buyurun lütfen.
Süreniz on dakika.
SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) – Beş dakika Başkanım.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, beş dakikasını vermiştiniz, doğru
söylüyorsunuz.
SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) – Tekrar başlatır mısınız rica etsem.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Beş dakika.
Buyurun.
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SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri; hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakan, konuşmama size bir gencimizin sosyal medyada paylaştığı bir mesajı okuyarak
başlamak istiyorum. Diyor ki burada gencimiz: “Son olarak, belki bu dünyada hakkımı, gençliğimi
alamadım ama diğer tarafta iki elim yakanızda olacak. Benden ve benim gibi milyonlardan aldığınız
umudumuzu elbet geri alacağız.” Bu mesajı paylaşan 24 yaşındaki gencimiz o akşam ne yazık ki canına
kıydı. Ne diyor gencimiz? “Umudumuzu aldınız.” diyor Sayın Bakan. Kime diyor? Sizin iktidarınıza.
Bir diğer haber şu: Burada, coğrafya öğretmeni 1’inci olmuş; KPSS’de Türkiye 1’incisi, mülakatta
55 puan verildiği için ataması yapılmamış. Gencimiz 1’inci oluyor ama mülakat sonrası yani tarafgir
bir eleme sistemiyle atama tercihi yapmaya dahi hak kazanamayacak bir puan aldığını öğreniyor. Bu
gencimiz 1’inci olmuş, binlerce adayı geride bırakmış ve siz ona “Tercih yapamazsınız.” diyorsunuz.
Bu mu gençlere sunduğunuz gelecek? Burada bir kez daha söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi
iktidarında mülakat mutlaka kaldırılacak.
Sayın Bakan, üçüncü haber şu: KYK hacizleri. En az 280 bin üniversiteli KYK borcu sebebiyle
hacze uğramıştı. Düşünsenize; günübirlik bir işte çalışıyorsunuz, 100 lira 200 lira kazanıyorsunuz, para
hesabınıza yatıyor; bir bakıyorsunuz ki KYK borcunuz var diye ona el koyuyor banka. Burada şunu da
vurgulamak istiyorum: Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında KYK borçlarının faizleri silinecek, hiçbir
öğrenci hacze uğramayacak.
Sayın Bakan, diğer yandan iktidarın vakıfları yoluyla bir kesim gençliğe devletin bütün imkânları
partizanca sunuluyor. TÜGVA kaymakamlıktan hâkimliğe, astsubaylıktan polis özel harekat atamalarına
kadar kurmuş olduğu ağla kendi elemanlarını iktidar referansıyla devlete yerleştiriyor. Kamunun olan
1.106 yurt binası TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar gibi yandaş vakıf ve derneklere bölüştürüldü. TÜGVA’ya
12 ilçede bina tahsis edildi. TÜGVA’nın yüzlerce yurdunun, onlarca binasının masraflarının belediyeler
ve valilikler tarafından karşılandığı ortaya çıktı. Senelerce çalışıp KPSS’de 1’inci olanlar mülakatta
elenirken TÜGVA’nın gönderdiği listedekiler kaymakam, hâkim, polis oldu.
Sayın Bakan, Gençlik ve Spor Bakanlığı bu vakıflara ne kadar para aktarıyor? Kamu parasıyla
vakıf faaliyeti; değirmenin suyu, 85 milyonun cebi. Dünyada örneği var mıdır? KYK yurdu açma,
vakıflara para aktar. Şimdi anlıyor musunuz Sayın Bakan, Türkiye’de gençlerimiz neden geleceklerinin
ellerinden kayıp gittiğini düşünüyor? “Gençlerimizi güçlendirmekten başka çaremiz yok.” dediniz
sabahleyin sunumunuzda, gençlerden anladığınız hangi gençler Sayın Bakan?
Diğer yandan, 20 Ekimde ilk bütçe sunumu ile şu andaki bütçeniz 10 milyar lira azaldı. Bu bütçeyle
mi güçlendireceksiniz gençleri? 27 milyar bütçe var ama 20 Ekimden bu yana bugünkü dolar kuruyla
birlikte bütçe tam 10 milyar lira azaldı. Dolar fırlıyor, ülkeyi tepetaklak götürüyorsunuz maalesef.
Sayın Bakan, şu öğrencimiz de bakın, kampüsün girişinde yatak açmış kendisine. Nedenini
biliyorsunuz, öğrencilerimiz yurt bulamıyor, eve çıkmak istediklerinde de evlere paraları yetmiyor.
Nasıl yetsin? Cumhurbaşkanı maaşı 100 bin 750 TL yani 6 haneli, öğrenciye verilen KYK bursu ya
da kredisi 650 TL; Cumhurbaşkanı maaşının küsuratı bile değil. Acilen tüm KYK borçlarının faizleri
silinmeli ve bundan sonraki verilecek öğrenci kredilerinden hiçbir zaman faiz alınmamalıdır.
Sayın Bakan, Muğla’daki 39 takım, binlerce sporcu hokey sahası bekliyor. Menteşe, Yatağan,
Bodrum ve Datça ilçelerinde il spor merkezlerine kayıtlı 500’ün üzerinde sporcu hokey oynuyor,
ilimizde binin üzerinde sporcu hokey sahası projesinin sonuçlanmasını bekliyor. Hokey Sahası Projesi

105

23 . 11 . 2021

T: 21

O: 3

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Bakanlığınıza sunuldu. Bu konuda gelinen
aşama nedir? Ayrıca Marmaris’te Bakanlığınıza ait bir kapalı spor salonu yok, salon yapımı için bir
planınız var mıdır?
Sayın Bakan, pandemi süreci spor camiasını maddi ve manevi olarak etkilemiştir. Pandemide
faaliyetlerini sürdüren profesyonel ve amatör sporcular ve spor kulüpleri test ücretleri yüzünden ciddi
boyutta maddi külfetle baş başa kalmıştır. O dönemde bu zorlu mücadeleden geçen sporcu ve spor
kulüplerini ayrım yapmadan destekleyecek maddi yardım projeniz var mıdır?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Girgin, tamamlar mısınız lütfen.
SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) – Bitiriyorum, bitiriyorum.
Muğla’da spor salonları branşlarında faaliyet gösteren sporcuların antrenman yapabileceği, ulaşımı
kolay, her spor branşına uygun antrenman salonu yapmayı planlıyor musunuz? Muğla Spor Lisesi’nin
spor salonu olmadığını, düğün salonundan bozma beton zeminde çalışma yapıldığını biliyor musunuz,
bunu gidermek için bir projeniz var mı?
Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum.
Teşekkür ediyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, teşekkür ederim Sayın Girgin.
Sayın İbrahim Aydın, hazır mısınız?
Buyurun Sayın Aydın.
Süreniz on dakika.
İBRAHİM AYDIN (Antalya) – Teşekkür ediyorum Başkanım.
Sayın Başkanım, Değerli Bakanım, Bakan yardımcılarım, saygıdeğer Komisyon üyeleri
ve milletvekili arkadaşlarım, çok kıymetli bürokratlar ve çok değerli gençlik merkezi gönüllüsü
kardeşlerim, basınımızın seçkin temsilcileri; öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Gençlik merkezlerimiz, millî, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve
geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven, topluma karşı sorumluluk duyan güçlü bir gençliğin
yetiştirilmesi hedefiyle faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetlerin karar alma, hazırlık ve gerçekleşme
süreçlerinde de gençler bizzat yer almakta ve böylelikle gençlerin talepleri, ilgileri ve ihtiyaçları
doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Bir kurum olmanın ötesinde, gençlerin
kendilerine ait olduğunu hissettikleri ve ihtiyaç duydukları her türlü desteğin devlet eliyle kendilerine
sunulduğu gençlik merkezlerimiz, fırsat eşitliği ilkesiyle her bir gencin sorumluluğunu taşımaktadır.
Herkese kucak açan gençlik merkezlerimiz gençliğin hak ettiği her türlü konfor, teknolojik altyapı
ve imkânları haiz olacak şekilde, ayrım yapmaksızın tüm gençlerimize ücretsiz bir şekilde hizmet
vermektedir. Gençlik merkezlerimizde gençlerimizin serbest zamanlarını verimli ve faydalı bir şekilde
değerlendirmelerini sağlayacak proje ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Benlikten sıyrılmış, biz
olmanın şuurunda, beden, zihin, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir
kişiliğe sahip gençlerin yetiştirilmesi vizyonuyla hareket edilmektedir. Bu çerçevede, 2018 yılında
287 olan gençlik merkezi sayısı 2021 yılı itibarıyla 385’e ulaşmış, gençlik merkezlerinde Eylül 2021
itibarıyla 2.544.071 kayıtlı üye gencimiz bulunmaktadır.
Yurt genelinde, farklı yer ve zamanlarda gerçekleşen orman yangınlarında devletimiz -halkının da
desteğiyle- tüm imkânları seferber ederek yangınlarla ve beraberindeki elim sonuçlarıyla mücadeleye
ara vermeden devam etmiştir.
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Sayın Başkan, kıymetli milletvekili arkadaşlarım; bu sene gerçekten cumhuriyet tarihinin en
büyük orman yangınları oldu, özellikle de benim memleketim Manavgat’ta. Buralardaki gençlik
merkezleri de, Milas ve Manavgat gençlik merkezlerimiz de afet koordinasyon merkezi olarak hizmet
vermiş, özellikle Antalya, Muğla, Adana, Mersin, Osmaniye, Kayseri ve diğer bölgelerimizde gençlik
merkezlerimiz başta lojistik destek olmak üzere, yapılan çalışmalara katılmışlardır. Yangınların başladığı
ilk günden itibaren, gençlik merkezi gönüllüleri ve personellerimiz gerek yangın bölgelerinde gerekse
bu bölgelerde ihtiyaç duyulan lojistik ve temel ihtiyaçların tedarik edilmesi noktasında sürekli teyakkuz
hâlinde ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Bununla beraber, yangında zarar
gören vatandaşlarımıza yönelik moral ziyaretleri ve psikososyal destek faaliyetleri gerçekleştirilmiş,
yangında evi hasar gören ve eşyaları kullanılamaz hâle gelen vatandaşlarımıza da barınma ve temel
yaşam ihtiyaçlarına yönelik yardım kampanyaları düzenlemişlerdir. Bu bölgelerde yaşamın en kısa
sürede yeniden canlandırılması için doğaya destek, milletimize moral vermek adına 81 ilimizde fidan
dikme faaliyetleri yürütmektedirler.
(Uğultular)
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Arkadaşlar, salonda bir uğultu var, lütfen,
sessizlik rica ediyorum.
İBRAHİM AYDIN (Antalya) – Sayın Başkan, Değerli Bakanım ve kıymetli milletvekili
arkadaşlarım; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında
yürütülmekte olan Suriye Krizine Yanıt Olarak Suriyeli ve Türk Gençler için İstihdam, Girişimcilik
ve Sosyal Uyum Projesi 25/9/2020 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Proje, girişimcilik, beceri
edindirme, iş gücü piyasasına erişim sağlama, sosyal uyumun arttırılması yoluyla sosyal istikrarı ve
Suriyeli gençlerin sosyoekonomik uyumunu arttırmayı amaçlanmıştır. Projede topluluk faaliyetleri
tasarlama, zarar vermeme ilkesi, toplumsal barışa duyarlı olma konuları ile Türkiye ve komşu
ülkelerden alınan iyi uygulama örnekleri ve çıkarılan dersleri de kapsayan sosyal uyum eğitimleri de
verilmektedir. Eğitim, aynı zamanda, her bir bölgedeki Türk ve Suriyeli gençleri bir araya getirebilecek
ortak etkenleri veya sorumlulukları belirlemeye odaklanmaktadır. Proje 5 farklı ilde bulunan 5 gençlik
merkezinde yürütülmektedir.
Sayın Başkan, Değerli Bakanım ve kıymetli milletvekili arkadaşlarım; Covid-19 tehdidi nedeniyle
eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilen ve uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte gençlerin evde
geçirdikleri süreyi daha iyi değerlendirebilmelerini sağlamak, sosyal medyayı kullanım amaçlarını
faydalı hâle getirebilmek amacıyla internet üzerinde yeni programların uygulanmasına ve dijital
mecralardan birçok hizmet verilmeye başlanmış olup normalleşme sürecinde de bu hizmetlere
ihtiyaçlara göre çeşitlendirilerek devam edilmiş, dijital teknolojiler ve internet mecralarında sıkça
vakit geçiren gençlerin bu mecralara olan ilgisi ve ayırdığı zaman daha da artmıştır. Bu doğrultuda,
sosyal medya araçları üzerinden faaliyetlerimizi çeşitlendirmek ve gençlerin kişisel gelişimlerine katkı
sağlamak amacıyla “web” tabanlı dijital programlarımızın sayısı ve kapsamı genişletilmiştir. On-line
eğitim programları ile tiyatro, fotoğrafçılık, tarih, yazarlık ve karikatür alanlarında uzman eğitmenler
tarafından interaktif içerikli ve videolu eğitimler verilmiş ve atölye programları gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizin dört bir yanında gençler “e-genc.gsb.gov.tr” portalı üzerinde istediği çevrim içi eğitim
ve faaliyetlere kaydını yaptırabilmekte, eğer gençlik merkezine üye değilse aynı portal üzerinden de
üye olabilmektedir.
Dünyada ve ülkemizde görülen Covid-19 salgını nedeniyle gençlik merkezleri olarak proje ve
faaliyetlerde hassasiyet ve önleyici tedbirler üzerine de çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle sağlık
çalışanlarımız için 81 ilde belirlenen pilot gençlik merkezlerinde üç boyutlu yazıcılarla “On Parmağında
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On Marifet Atölyesi” kapsamında siperlik, maske üretimlerine başlanmıştır, üretim faaliyetleri gençlik
merkezi gönüllü gençleri ve personelleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Üretilen maskeler il sağlık
müdürlükleri ve talep eden hastaneler ile sağlık çalışanları ve diğer hizmet sektörü çalışanlarına teslim
edilmiştir. Şu ana kadar yaklaşık 3 milyon maske üretilmiş ve dağıtımları da gerçekleştirilmiştir.
İşitme engellilerin maske taktıklarında dudak okuyamaması dolayısıyla salgın sürecinde
yaşadıkları iletişim sorunlarını azaltmak amacıyla “Şeffaf İletişim” projesi hayata geçirilmiştir. Gençlik
liderleri tarafından yerel düzeyde yürütülen “Şeffaf İletişim” projesi kapsamında geliştirilen ağız kısmı
şeffaf maskeler, karşısındaki kişilerle iletişim kolaylığı sağladığı için işitme engelli bireyler tarafından
oldukça ilgi görmüştür. 2 işitme engelli kardeşi olan bir kardeşiniz olarak bu konuda onların gerçekten
çok teşekkürleri ve takdirleri var.
Evet, gençlik merkezlerimize gerçekten güzel yatırımlar yapıldı. Antalya’nın doğu ilçelerinde
ve merkezde gençlik merkezlerimiz var, tabii, batı ilçelerimizde de özellikle Döşemealtı’nda ve
Korkuteli’nde de yapılmasında fayda olduğunu düşünüyorum.
Yine, Manavgat’ta gençlik merkezimizin hemen yanında yurt yapılacak olan bir arazimiz var.
Buraya 1.000 kişilik bir yurt yapılırsa… Çünkü Manavgat, gerçekten, 250 bin nüfusu geçmiş ve
fakülteler olan bir bölge, bir yurt yapılsa daha iyi olacak.
Ben, Bakanlığımızın Antalya’ya ve ülkemize spor alanlarında yaptığı katkılarından dolayı çok
teşekkür ediyorum. 2022 yılı bütçemizin de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Herkese saygılar sunuyorum
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, teşekkür ederim Sayın Aydın.
Sayın Kırkpınar, hazır mısınız?
Evet, Sayın Kırkpınar, buyurun lütfen.
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
(Uğultular)
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Arkadaşlar, Sayın Kırkpınar’ı dinliyoruz.
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Çok değerli milletvekillerimiz, Kıymetli Bakan Yardımcılarımız,
değerli basın mensupları, çok kıymetli hazırun; ben de herkesi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakanım, Değerli Bakan Yardımcılarımız; bütçenizin hayırlı, bereketli olmasını temenni
ediyorum.
Sunumunuzu gerçekten elli dakika civarı takip ettik, çok ayrıntılı başlıklar var. Tabii, gerçekten,
Gençlik ve Spor Bakanlığı çok önemli bir Bakanlık, bizim de parti olarak çok önem verdiğimiz bir
bakanlık. Gençlik, gençliğimiz bizim geleceğimiz, hem kültürümüzde hem dinimizde çok önem
verdiğimiz bir kesim gençlik; bunu, burada, en başta, ifade etmek istiyorum. Gençlerimizle ilgili,
Gençlik ve Spor Bakanlığımızla ilgili tabii, ne kadar bütçe ayırırsak ayıralım gençlerimiz bunun bir
fazlasını hak ediyorlar. Dolayısıyla burada, Millî Eğitimin bütçesini de zaten gençler için harcıyoruz,
özellikle bütçelerimizin büyük bir kısmı gençlerimiz için; bunu da belirtmek istiyorum.
Çanakkale gençliği de bizim gençliğimiz, Atatürk gençliği de bizim gençliğimiz, 15 Temmuz
gençliği de bizim gençliğimiz, aynı zamanda Teknofest gençliği de yine bizim gençliğimiz. Burada,
ayrıştırmak gibi, ötekileştirmek gibi bir tehlike içerisine hiç kimsenin düşmemesi gerektiğini de ifade
etmek istiyorum. Özellikle bazı milletvekillerimizin gençlerimizle ilgili, sporumuzla ilgili olumsuz
cümleler kurmalarını doğrusu, yadırgadığımı ifade etmek istiyorum çünkü gençlik demek umut demek,
moral demek ve bu gelecekle ilgili duygu ve düşüncelerin aşılanması anlamına geliyor.
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Şunu özellikle ben belirtmek istiyorum ki gençlerimizi tehdit eden -daha önceki konuşmacılarımız
da ifade ettiler- gençliğimizi tehdit eden çok fazla şey var ama bunlardan en önemlisi internet, sosyal
medya gençliğimizi bugün, özellikle çocukluktan başlamak üzere ciddi anlamda tehdit ediyor. Yine,
uyuşturucu gençlerimizi bu manada tehdit ediyor, bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Ayrıca,
bulunmuş olduğumuz coğrafyadan dolayı gençlerimiz ciddi anlamda terör örgütlerinin hedefi hâlinde;
bunlar da önemli, bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor ve özellikle kötü içeriklerin, gençlerimizin
geleceği ve zihin yapısı üzerine çok yıkıcı yönlerinin olduğunu da yine belirtmek istiyorum.
Tabii, burada, muhalefet partileri özellikle bugün, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yapmış olduğu
faaliyetlerle ilgili düşüncelerini, fikirlerini beyan ettiler. Biz neler yaptık? Çok kısaca ben onlara da
değinmek istiyorum. Değerli gençlerimizin, bir yandan, beden sağlıkları için spor yaparken diğer yandan
da zihin dünyalarını zenginleştirmek için kelimelerin gücünden istifade etmeleri gerektiğini belirtmek
istiyorum. Bu doğrultuda, biz, onların sporla, bilimle, sanatla iç içe bir hayat sürmeleri için gereken
bütün imkânları kendilerine sağlama gayreti içerisindeyiz. Yatırımlarımızla, gençlik merkezlerimizle,
gençlik kamplarımızla ve spor tesislerimizle de gençlerimizin 2022 yılında hayatlarını kolaylaştırmaya
ve renklendirmeye hep birlikte devam edeceğiz. Biliyoruz ki Türkiye’nin çocukları ve gençleri ne kadar
mutlu ve başarılı olurlarsa Türkiye’nin yarını da aynı ölçüde aydınlık ve parlak olacaktır. Gençlerini
ihmal eden, daha kötüsü, gençlerine sırtını dönen milletlerin bugünü de yarını da istikbali de mutlaka
karanlık olacaktır. Bizler, bu anlayışla, son on dokuz yıldır halkımızın tamamıyla birlikte gençlerimiz
için de çalıştık, çabaladık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle eğitim alt yapısını
güçlendirmekten burslara, barınmadan, teknoloji ve spor istihdamından destek ve teşvik paketlerine
kadar gençler için pek çok alanda adım attık, atmaya da devam ediyoruz. Türkiye genelinde sadece 9
olan gençlik merkezi sayımızı 374’e ulaştırdık. Yine, spor tesisi sayımızı 1.575’ten 3.915’e yükseltmiş
olduk, mahallelerimize toplam 2.754 adet futbol ve voleybol sahası yaptık, yükseköğretim yurt yatak
kapasitemizi 182 binden 700 bine taşıdık. Tabii ki daha önce yine ifade etmiştik, gençlerimiz için
neyi, ne kadar yaparsak yapalım mutlaka azdır. İnşallah, bunların sayısını önümüzdeki süreçte daha da
artıracağız. Bunlar da gençlerimiz için yapılan faaliyetler.
Üniversite sayımız 76’dan bugün itibarıyla 208’e ulaşmış durumda. Yükseköğretim burs ve kredi
tutarları yine lisans öğrencileri için -bizim zamanımızda 40-45 lira civarındaydı- bugün itibarıyla 600
liraya yükselmiş durumda. Yine, lisans öğrencileri için 1.300 lira… Tabii, onu da herkes alamazdı yani
şimdi bütün öğrenciler alıyor. Bizim zamanımızda, gerçekten, kredi alanlar bile çok şanslı addediliyordu
ama bugün, bütün öğrencilerimiz krediye ulaşabiliyor ve bursa ihtiyacı olanlar burs da alabiliyor. Hangi
sebeple olursa olsun, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini yine
bizler yüreğimizde taşıyoruz, bu sorumluluğumuzun da yine farkındayız. Gençlerin kanı üzerinden
kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara on dokuz yıldan beri fırsat vermedik, inşallah, bundan sonra
da hep birlikte fırsat vermeyeceğiz.
Buradan bir kere daha genç kardeşlerimize seslenerek gençlerden sadece hedeflerine
odaklanmalarını, ülke, millet ve kendileri için hayal kurmaya devam etmelerini istirham ediyorum.
Lütfen, ne kendinize ne de milletinize faydası olmayan muhterislerin hayallerinizi çalmasına,
cesaretinizi kırmasına ve enerjinizi heba etmesine asla izin vermeyin. (AK PARTİ sıralarından “Bravo!”
sesleri) Bizden devralacağınız emaneti yine sizler çok daha yukarılara taşıyacaksınız. Sizlerden, sabırla,
yılmadan ve yorulmadan inandığınız değerler uğrunda mücadele etmenizi bekliyoruz. Aklınızla,
inancınızla, ahlakınızla, vicdanınızla, birikiminizle, kabiliyetinizle ve çalışkanlığınızla mücadeleye
devam ettiğiniz müddetçe üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir zorluğun, aşamayacağınız hiçbir engelin
olmadığına biz inanıyoruz çünkü Türk gençliği bunu Çanakkale’de de 15 Temmuzda da başardı, yine
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başaracaktır. “Kim var?” diye seslenince sağına ve soluna bakmadan fert, fert “Ben varım!” cevabını
veren işte bu gençlik bizim hem umudumuz hem de gurur kaynağımızdır. İşte, bundan dolayı “Gençler
için ne yaparsak azdır.” anlayışıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Kırkpınar, tamamlar mısınız artık.
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Sayın Bakanım, bu vesileyle Bakanlığınızın bütçesinin her
kuruşunun bereketli olmasını temenni ediyor, hepinize bir kere daha hayırlı akşamlar diliyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, teşekkür ederim.
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Emine Gülizar Emecan’da.
Sayın Emecan, buyurun lütfen.
Süreniz sekiz dakika.
EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan, değerli Bakanlık bürokratlarımız; öncelikle, hoş geldiniz.
Bugün, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçemizi görüşüyoruz. Tabii ki gençlerimiz için yapılan
her yatırım ülkemizin ve geleceğimiz olan gençlerimizin gelişimi için en önemli yatırımlardandır,
bunu hiçbir şekilde yadsıyamayız; bu anlamda da Sayın Bakan, sizin Bakanlığınız Gençlik ve Spor
Bakanlığının çalışmaları da gençlerimizin gelişimi, sportif aktivitelere katılmaları ve oradaki başarıları
anlamında önemli bir bakanlık gerçekten ancak ülkemizde bugün, gençlerin işsizlik, borçluluk, barınma,
güvencesiz çalışma, niteliği gittikçe düşen eğitim, politik baskılar gibi sorunlarla da boğuştuğunu
görüyoruz; bunların bu boğuşmaları tabii ki sizin çalışmalarınızı da doğrudan ilgilendiriyor.
Şimdi, bütçenize baktığımız zaman da 2022 bütçesine 27,7 milyar TL ayrılmış ama şu içinde
yaşadığımız, hatta bugün yaşadığımız dolardaki bu ani yükselişle beraber daha harcamaya başlamadan
bütçeniz eridi ve düşünüyorum, zorlanacaksınız bu sene bütçenizi harcamalarınıza yetirme konusunda.
Şimdi, Sayın Bakan, çok tartışılan bir konu; ben de tabii, biraz barınmayla gireceğim konuya
çünkü bu sene öğrencilerimizin en fazla yaşadığı problem barınma oldu. Neden bu sene bu kadar büyük
bir sorun yaşadık? Aslında bunun bir analizini doğru yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, belki
siz yıllar içerisinde yurt sayısını arttırdığınızı söylüyorsunuz ama bakın, sayılara baktığımızda, Milli
Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2016’dan bu yana yurt sayısında kayda değer bir artış olmadığını
görüyoruz. 2019-2020 döneminde 793 yurt bulunurken bugün, 779 yurt binasıyla hizmet veriyorsunuz
ve şu anda -arkadaşlarımız da ifade ettiler- başvuran öğrenciler arasında yurtlara yerleşememiş 100 bine
yakın öğrencimiz var. Şimdi, neden böyle bir yığılma olduğunu da tabii, düşünmek lazım. Ekonominin
kötü yönetilmesinden kaynaklı ev kiralarındaki aşırı artış, özel yurt ücretlerinin artması, pandemiden
dolayı bazı özel yurtların kapanması, ailelerin gelir seviyelerinin düşmesi, bunların hepsi inanılmaz
şekilde tabii ki öğrencileri zora soktu ama bir etken daha var Sayın Bakan, nedir bu? Plansızca
arttırılan üniversite ve üniversitelerdeki kontenjan sayılarından dolayı öğrenci sayısı, üniversite sayısı
son yıllarda hızla arttı ama sizin yurt yapma hızınız öğrenci sayısının artış hızına yetişmedi; asıl
problem biraz da buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. O nedenle, bu yurt problemi önemli ve
sizin, Bakanlık olarak artık bundan sonraki yıllarda yurt konusuna daha fazla bütçe ayırmanız ve kafa
yormanız gerekiyor.
Bu arada, siz, oradan, İstanbul’la ilgili, İstanbul Belediyesiyle ilgili bir şeyler söylediniz; İstanbul
Milletvekili olarak hemen bir dipnot olarak orada bir düzeltme yapmak istiyorum izin verirseniz.
“Neden inşaatları durdurdu, yurt inşaatlarını durdurdu?” Evet, şöyle: Bahçeşehir bölgesinde 2 tane yurt
binası var sizin iktidarınız döneminde başlayan ama dere yatağına yapılmış, sel baskını riski altında
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olan binalarda öğrencileri barındırmak, bu binaları bu şekilde tamamlamak mümkün değildi; o nedenle,
o inşaatlar durduruldu. Tekrar bir tadilat yapılıyor, revize yapılıyor, belki de alt katı iptal edilerek bu
binalar yakında hizmete sunulacak, şu an çalışılıyor ama bunun yanında da zaten İstanbul Büyükşehir
Belediyesi 3’ü kız, 2’si erkek 5 tane yeni yurt açtı bin öğrenci kapasiteli; Eylül 2022’ye kadar da 5
bin kapasiteye çıkarmayı planlıyor. Yani, bence bunlar üzerinden gitmeyelim. Herkes kendi üzerine
gerçekten düşeni yapsın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yapsın, siz de yapın, hizmette yarışın, en
güzeli bu; çocuklarımız için en faydalısı da bu olacaktır diye düşünüyorum.
Tabii, Sayın Bakan, çocuklarımız, gençlerimiz işsiz; bu işsizlikle boğuşmaları da çok önemli bir
sorun. Ve işsizlik rakamlarına baktığımız zaman, özellikle bir yıldan fazla süredir iş arayan üniversiteli
sayısının 233 binle en yüksek düzeyde seyrettiğini görüyoruz. Üniversite mezunlarının uzayan iş arama
süreleri de neyi etkiliyor, biliyor musunuz, KYK kredi borçlarını ödeyememelerine sebep oluyor; işte,
bu nedenle de borcunu ödeyemediği için icra tehlikesiyle karşı karşıya olan gençlerin sayısı 280 bine
dayandı. Bu öğrenciler sizin sorumluluğunuzda, bu öğrencilerle ilgili bir şeyler yapmak zorundasınız
artık; kaç yıldır da konuşuyoruz bunları. Ekonomi iyiye gitmediğine göre sizler bir fedakârlık yaparak
bu iş bulamayan işsiz öğrencilerimizin sorunlarını çözmek zorundasınız.
Kredilerden ve burslardan bahsedildi. Sürekli 650 TL’ye çıkmasıyla övünüyorsunuz bu bursların
ama yine dolar karşısında maalesef -şöyle bir hesap yaptım- sadece 1 Kasımda yani yirmi gün önce 67
dolara gelirken bu hesap şu anda 50 dolara düştü. Belki bu çocuklar dolar falan almayacak ama yaşanan
enflasyon ve pahalılıkla birlikte, bu paraların alım gücü, harcama gücü düşecek; o yüzden de verdiğiniz
bursların maalesef mali olarak değeri azalmış oluyor.
Bir de 2022 bütçe gerekçenizdeki yükseköğretim burs ve kredi alt programında kredi alan öğrenci
sayısı artış oranına baktığım zaman, özellikle 2020’de bir eksiye düşüş, 2021 yıl sonu gerçekleşmesinde
eksi 14,68 gibi bir rakam görülüyor. Bu düşüşün sebebini siz neye bağlıyorsunuz? Neden bu kadar
düştü bu rakam? Ve 2022-2023 hedefleri de çok yüksek değil. Konuşmanızda “Biz her başvurana
kredi veriyoruz.” dediniz. Öğrenciler acaba ödeyemedikleri için başvuru mu olmuyor? Bu eksi 14’ün
anlamını bir açıklarsanız sevinirim Sayın Bakan.
Yine, ben, biraz programınız üzerinden çok hızlıca gitmek istiyorum sürem de azaldığı için.
Şimdi, çok önemli bir problem yine Türkiye’de çocuklarımızın, gençlerimizin Bağımlılıkla
Mücadele Programı ve maalesef, sizin Bakanlığınızın bütçesinde buna, bu mücadeleye çok fazla bir
ödenek ayrılmıyor -geçen sene de konuşmuştuk bunu- bu sene 4 milyon TL’lik bir bütçeniz görünüyor
ama eğitimsizlik, işsizlik ve gençlerin gelecek kaygısı, oluşan umutsuzluk gençler arasında uyuşturucu
kullanımını maalesef, gittikçe arttırıyor ve Türkiye, baktığımızda, dünya uyuşturucu ticaret ruhsatı
üstünde bulunan bir ülke olduğundan biz ülke olarak çok büyük bir risk altındayız, gençlerimiz çok
büyük bir risk altında ve uyuşturucuya çok kolay ulaşabiliyorlar. Uyuşturucuyla mücadelede yürütülen
faaliyetler maalesef, yeterli değil. Sizin Bakanlığınızın da bu konuda daha yoğun, daha fazla mücadele
vermesi gerekiyor.
Bağımlılıkla mücadele eğitimi verilen genç sayısına bakıyorum, 2021’de 216.525 sayı
planlamışsınız; bu plan 2022, 2023, 2024’te 50 bine düşmüş.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Emecan…
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EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Kullanım bu kadar artmışken neden bu kadar bir düşüş
var bu konuda, bunu sormak istiyorum. Mesela, dün İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken Bakanın
sunumunda bir veri vardı: Uyuşturucunun kullanım yerleri arasında kişinin kendi evi yüzde 48’le 1’inci
yani aslında sizin ulaşabileceğiniz çocuklar, gençler belki de bu uyuşturucu kullananlar. O anlamda,
Gençlik ve Spor Bakanı olarak biraz daha fazla zaman ayırmanız gerekiyor.
Son bir şeye, çocuklara değinmek istiyorum Sayın Başkan.
Sportif yetenek taramasından geçirilen öğrenci ve genç sayılarıyla ilgili de burada, programınızda
veriler var. Ya, Sayın Bakan, ben şunu merak ediyorum: Ülkemiz çocuk işçiliğiyle mücadele etmeye
çalışan ve oranı çok yüksek olan bir ülke. TÜİK verilerine göre 720 bin çocuk işçi var ve 1,5 milyonu
bulan çırak, stajyer ve meslek eğitimi gören çocuklarımızla birlikte bu sayı 2 milyonu buluyor. Ya,
merak ediyorum ben, sizin bu çocuklarla ilgili bir çalışmanız var mı? Yani, çalışan “çocuk işçi” ya da
“çırak”, “stajyer” diye tanımladığımız bu genç çocuklarımızı… Mesela, OSB’lerde falan bir çalışma
hiç yapıyor musunuz?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum Sayın Emecan.
EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Yani, çalışmak zorunda kalan bu çocuklara ulaşabiliyor
musunuz? Ne kadarına ulaşabiliyorsunuz? Herhangi bir yetenek taramasından bahsediyorum, bu
çocukların içerisinde sporda çok yetenekli olan çocuklar mutlaka vardır. Hiç tarama yaptınız mı?
Çünkü bu çocuklarımızın öğrenimlerini yüzde 100 burslu karşıladığınızı söylüyorsunuz. En azından
çalışmak zorunda kalan ama çok yetenekli, spora yeteneği olan bu çocukların da keşfedilmesi için farklı
bir çalışma yapmanız gerekiyor. Böyle bir programınız var mı?
Ben, bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum ve teşekkür ediyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, teşekkür ederim Sayın Emecen.
Adalet ve Kalkınma Partisinden Sayın Ravza Kavakcı Kan, buyurun lütfen.
Süreniz beş dakika.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Bakanım, hoş geldiniz; sizi ve ekip arkadaşlarınızı Mecliste ağırlamak bizim için büyük bir
mutluluk.
Ben, size, olimpiyatlarda gözümüzün nuru gençlerimizi yalnız bırakmadığınız için, bizler adına
onları kucakladığınız için teşekkür etmek istiyorum; biz, uzakta, televizyonlarımızın başında, madalya
alsınlar almasınlar, heyecanla, coşkuyla, sanki biz de oradaymışız gibi seyrederken onları yalnız
bırakmadığınız için teşekkür ederim. Siz “2021 madalyalar yılı olacak.” demiştiniz. Gerçekten, derece
alan, almayan sporcularımızla gurur duyuyoruz, kadın sporcularımızla gurur duyuyoruz, boksta altın
madalya alan Busenaz Sürmeneli ve arkadaşlarıyla gurur duyuyoruz, olimpik okçulukta altın madalya
alan Mete Gazoz’la gurur duyuyoruz ve madalya alanları tek saymak isterdim ama onlar kendilerini
biliyorlar. Burada, tekrar tekrar bütün sporcularımızı tebrik ediyorum, paralimpik sporcularımızı tebrik
ediyorum. Ayrıca, paralimpik olimpiyatlarını da takip ettiğiniz için, evlatlarımıza destek olduğunuz için
teşekkür etmek diyorum.
Sayın Bakanım, ben de özellikle -yeni bir sporcu, yeni lisanslı sporcu olarak diyeyim- geleneksel
sporlarımıza verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum ama daha fazla destek istiyoruz, özellikle,
geleneksel okçuluk inşallah, daha da yaygınlaşır. Tabii, geleneksel okçuluk şu anda olimpik seviyede
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değil, inşallah, onun da olimpik bir spor olacağı günleri ve Türkiye’ye altın madalyaların geleceği
günleri de görürüz, nasip olur. Aynı zamanda, atlı okçuluk, bunlar da inşallah, ata sporlarımız olarak
Türkiye’nin dünya çapında ismini duyurduğu spor alanları olur diye ümit ediyoruz.
Gençlerimizle gurur duyuyoruz. 15 Temmuz’da sokağa çıkan gençlerimiz, bizler gibi, büyükleri
gibi, önceki nesiller gibi neler kaybedeceklerini bilmeden çıktılar. Ben, gençlere dair çok ümitvarım,
onlar inşallah, bu ellerindeki nimetlerin kıymetini bilmek suretiyle Türkiye’yi de daha güzel günlere
getirmek için çalışacaklar, biliyorum. Bütün bu madalyalar, yapılan çalışmalar gençlerimizin de ne
kadar ümitvar olduğunu, ne kadar özgüvenli olduğunu bize gösteriyor. Sahada, devamlı, İstanbul
başta olmak üzere farklı illerimizde de gençlerle bir arada olduğumuzda, hatta çocuklarla bir arada
olduğumuzda, ben muhakkak “Sen ileride ne olmak istiyorsun?” diye soruyorum, aralarında farklı
olimpik spor alanlarında madalya kazanmak isteyenler var, astronot olmak isteyenler var, asker olmak
isteyenler var, F-16 pilotu olmak isteyenler var, hatta aralarında “Biz kendi uçağımızı üreteceğiz, kendi
alanlarımızda şampiyon olacağız.” diyenler var.
Bu vesileyle hem gençlerimizle duyduğum gururu tekrar ifade etmek istedim, onlara verdiğiniz
destekten dolayı da tekrar teşekkür ederim.
Sağ olun.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, teşekkür ediyorum.
Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Sayın Serkan Topal’a söz vereceğim; ardından, yine
Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Gürsel Erol’a, Halkların Demokratik Partisinden Sayın Necdet
İpekyüz’e, Adalet ve Kalkınma Partisinden Sayın İsmail Güneş’e, Cumhuriyet Halk Partisiden Sayın
Burcu Köksal’a ve yine Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Süleyman Bülbül’e söz vereceğim.
Buyurun Sayın Serkan Topal.
Süreniz beş dakika.
SERKAN TOPAL (Hatay) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri arkadaşlarım;
hepinize saygılarımı sunuyorum.
Sataşmalara mahal vermeden konuşmaya çalışacağım. Sayın Bakan, bu yüzden size burada pek
fazla laf düşmeyecek, bu yüzden rahat olabilirsiniz; öncelikle onu ifade edeyim.
Şimdi, tabii, ben, arkadaşları çok iyi dinledim. Sayın Aydemir, özellikle görebilmek ve görebilmekle
alakalı… Biz görebiliyoruz, hatta az önce Sayın Kuşoğlu da gerçekten, eksikleri tamamlama babında
bazı konularla ilgili teşekkür etti. Mesela, Hatay’da Hatay Stadı yapıldı teşekkür ediyoruz ancak, 600
bin nüfuslu Antakya’da amatör küme maçlarının yapılmayacağı söz konusu; bu yüzden, ivedi bir
şekilde bir saha yapılması gerekiyor; onu da yapın, o konuyla ilgili de biz teşekkür edelim çünkü 600
bin nüfuslu… Hakikaten çok ciddi bir eksik. Arkadaşlarımız da bu konuda beni aradılar.
Şimdi, burada, tarihe bir not düşmek de istiyorum. Bütün arkadaşlarımız da söyledi, Sayın Özhaseki
de “Bu konuda da zaten belediye başkanlarımız, yurt konusunda gerekli işlemleri yapıyorlar.” dedi.
Demek ki burada bir eksiklik var. Nedir? Yurt sorunu var. Şimdi, kamu binaları, özellikle 2014 yılından
önce Fetullah Gülen’in FETÖ cemaatine, cemiyetine, terör örgütüne bir şekilde peşkeş çekilmişti. Ben,
Sayın Bakanın bu konudaki hassasiyeti ve kendileriyle ilgili bu konuda herhangi bir olumsuz düşüncem
olmamakla birlikte, bundan sonraki süreçte de hassas olacağına inancımın tam olmasını istiyorum.
Çünkü gerçekten, burada bazı cemaatleri de saymak istemiyorum, biz neden 36 milyon veriyoruz
onlara? Neden devlet olarak biz kendi yurtlarımızı yapmıyoruz? Bir tek öğrencimizin bile herhangi bir
devlet yurdu dışında kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten, vatandaşlarımız zorlanıyor,
özellikle bu süreç içerisinde. Gerçekten, iki ay öncesine kadar vatandaşlarımız bizi aradı, öğrenciler bizi
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aradı, bazı öğrencilerimiz kayıt yaptıramadı. Gerçekten mi kayıt yaptıramadı? Kayıt yaptıramamakla
birlikte, kimi öğrenciler… Tamam, dışarıda kalmayı bir kenara bırakıyorum zaten dünyanın hiçbir
ülkesinde, hiçbir öğrenci dışarıda kalmadı. Size birkaç liste de verdik, kimileri de yerleşti, evet, bunu
kabul ediyorum ama bu yeterli mi? Yeterli olmuyor. Yani bundan sonraki süreçte, özellikle önümüzdeki
yılla ilgili umarım daha az eleştiri alırsınız. En büyük sorunun yurt sorunu olduğunu söylemekle birlikte
şunu da ifade edeyim: Mesela, kredilerde, KYK kredilerinde bir adaletsizlik olduğunu düşünüyoruz,
böyle bir eleştiri var. Mesela, emekli maaşı olan anne ve babanın çocuğuna burs çıkmıyor, ya, zaten
emekli maaşlarıyla geçinemiyorlar dolayısıyla bu konuda bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz,
özellikle asgari ücretli, emekli olan vatandaşlarımızın çocuklarıyla ilgili bir çalışma yapılmasını talep
ediyoruz Sayın Bakanım.
Şimdi, amatör spor kulüplerimiz pandemi sürecinde gerçekten ciddi sıkıntılar yaşadılar. Bugün
de beni aradılar, bu konuyla ilgili de sizlerden destek bekliyoruz. Özellikle PCR testiyle ilgili bile
sıkıntı yaşarken, onların bile ücretini ödeme sıkıntıları yaşarken… Bu konunun Bakanlık tarafından
yapılmalarını talep ediyorlar, bu konuda da sizlerden çalışma bekliyoruz.
Sayın Aydemir de eleştirilerle ilgili bir terör yaftası, yapıştırması yaptı, bunu da doğru bulmuyorum.
Yani insanlar eleştirebilir, insanlar, öğrenciler, veliler, milletvekilleri… Yani her eleştiren kişiye terör
yaftası yapıştırılıyor. Oysa ki bu yapıştırmayı da doğru bulmuyorum ve bunun da aslında kutuplaştırma
dili olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden, bu konuda biraz daha hassas davranılması gerektiğini
düşünüyorum.
Son olarak, Sayın Cora’nın da konuşmalarının çoğuna katılmakla birlikte betonlaşmayı… Evet,
biz betonlaşmaya karşı değiliz ancak betonlaşmanın doğru yerde, doğru zamanda ve ihtiyaca göre
yapılmasını…
SALİH CORA (Trabzon) – Betonlaşmaya…
SERKAN TOPAL (Hatay) – Bakın, biz, şöyle… Ben bitireyim, son olarak bitireyim.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Süreniz bitti.
SERKAN TOPAL (Hatay) – Açıklamak adına…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Açıklamaya gerek yok, sözünüzü
tamamlayın.
Buyurun.
SERKAN TOPAL (Hatay) – Şöyle: Yurt sorunu var, yurt sorunu konusunda biz betonlaşmaya karşı
değiliz.
SALİH CORA (Trabzon) – Neye karşısın?
SERKAN TOPAL (Hatay) – Yurt yapılsın ama biz başka yerlerde betonlaşmaya karşıyız, bunu
anlatmaya çalışıyorum.
Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum, Sayın Topal.
Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Gürsel Erol’a sözü veriyorum.
Sayın Erol, süreniz beş dakika.
Buyurun.
GÜRSEL EROL (Elâzığ) – Teşekkür ederim.
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Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, sayın milletvekili arkadaşlar, Bakanlığımızın değerli bürokratları;
ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2022 bütçenizin ülkemize ve Bakanlığımıza hayırlı
olsun dileklerinde bulunuyorum.
Sayın Bakanım, ben, 26’ncı Dönem Tunceli Milletvekiliydim, siz Spor Toto Başkanıydınız, Osman
Bey burada, Gençlik ve Spor Bakanımızdı. Ben, o dönem, Tunceli Milletvekilliğim dönemimde, gerek
Tunceli’de yapılan golf sahasıyla ilgili gerek oradaki rafting ekiplerine verdiğiniz destekle ilgili,
Dersimspor’a verdiğiniz destekle ilgili teşekkür ederim.
Bu dönem, 27’nci Dönemde Elâzığ milletvekiliyim. Yine, Elâzığ Milletvekilliğim dönemimde,
Spor Toto Başkanlığından, oradaki derneklere, kadın basketbol takımlarına ilçelerde yapılan spor
tesislerine verdiğiniz desteğe teşekkür ederim.
Doğal olarak, arkadaşlarımızın eleştirilerini kendi seçim bölgelerindeki vatandaşın ve seçmenlerin
taleplerine göre burada gündeme getirme getirmeleri son derece haklıdır. Cumhuriyet Halk Partisinin
yaklaşımı, doğru yapılan bir işe teşekkür etmek, kendi bölgelerinde vatandaşın talepleriyle ilgili
eleştirileri de makul bir dille gündeme getirmektir. Arkadaşlarım eleştirdi, ben de teşekkür etmek
isterim kendi 2 ilim adına.
Şimdi, 2 ilimle ilgili ayrı değerlendirme yapmak istiyorum Sayın Bakanım. Tunceli 26’ncı
Dönem Milletvekilliği yaptım, hâlâ elimin, kolumun, gözümün olduğu bir il ve Tunceli’de özellikle
son yıllarda terörle mücadelede bir başarı hikâyesi yaşandı, gençlerde spora karşı inanılmaz bir ilgi
var, alaka var. Oradaki gençlerin terör örgütünün yok edildiği ve etkisinin kırıldığı bir dönemde spora
yönlendirmeleriyle ilgili oradaki kulüplere destek verilmesi acil ihtiyaç Sayın Bakanım. Özellikle
Dersimspor futbol kulübü, oradaki rafting ekipleri, bireysel spor yapan kulüpler var, bunlara destek
verilerek o çocukların terörden uzak, sosyal yaşantıya, hayata, spor aktivitelere katılmaları son derece
anlamlı.
Ayrıca, yine, Tunceli’de Pertek ve Hozat Belediyelerimizin spor kompleksi yapımıyla ilgili
talepleri var, o taleplerin de karşılanmasını sizden rica ediyorum.
Şimdi, geleyim Elâzığ’a yani 27’nci Dönem hâlâ milletvekilliği yaptığım kendi ilime geleyim.
Kendi ilimin de bir çıkmazı var Sayın Bakanım. Depremden çıktı yani 24 Ocak 2020 gecesinde
bir deprem yaşadı. Bu depremden dolayı oradaki yaşantıda, günlük yaşam akışında, gençlerin
aktivitelerinde inanılmaz kırgınlıklar yaşandı, inanılmaz şekilde umutsuzluklar yaşandı. Şimdi, orada
insanların beklentileri ve talepleri her ilçede bir spor kompleksinin yapılması ve aynı şekilde, insanların
ilgi gösterdiği, yıllardan beri sahip çıktığı Elâzığ için bir marka değeri olan ama ekonomik sorunlardan
dolayı, sahipsizlikten dolayı küme düşen Elâzığspor. Sayın Bakanım, özellikle Elâzığspor’a da
destek çıkmanızı ki… Gerçi bununla ilgili, Sayın Binali Yıldırım Başbakanlığı döneminde Elazığ’da
sözde vermişti Elâzığspor’a destek çıkılmasıyla ilgili ama sonraki süreçte değişen sistemden dolayı
kamuda görev almayınca bu söz de yerine getirilmedi ama Spor Toto Başkanlığımızın ve Bakanlığın
Elâzığspor’a da destek olmasını ve destek vermesini sizden istiyorum.
Ayrıca, Sayın Bakanım, Elâzığ için son derece önemli bir konuyu da belirtmek isterim. Elâzığ’da
2 tane kadın basketbol takımımız var yani Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Anadolu kentlerinde kadın
basketbol takımlarının bu seviyede ligde olması son derece önemli. Bunlardan birincisi, Süper Lig’de
ve Avrupa liglerinde, şampiyonlar liglerinde oynadılar Elâzığ İl Özel İdaresi Basketbol Takımı; birisi
de birinci ligde. Aynı zamanda, kadın hentbol takımı da var. Bu takımların Elâzığ’da desteklenmesiyle
ilgili taleplerimiz var. Yani bu bölgelerde kadınların spora dâhil edilmesi, kadınların spora ilgi duyması
son derece önemli ama doğal olarak, ekonomik sorunlardan dolayı çoğu zaman gittikleri yerde uygun
şartlarda barınma, ulaşımla ilgili bile sıkıntı yaşar hâle geldiler.
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Sayın Bakanım, Elâzığ, yurt konusunda diğer arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi çok kötü durumda
değil. Özellikle, Fırat Üniversitesinin, köklü bir üniversite olmasından kaynaklı, kendi içerisinde,
bünyesinde de yurtların olmasından dolayı yurt sorunu çok yoğun yaşanmadı Elâzığ’da ama ileriye
yönelik Fırat Üniversitesinin kapasitesinin artı öğrenci kapasitesinin artmasına yönelik Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğümüzün 2 tane yurt yapımıyla ilgili teklifi var. Bu kısa vadeli değil, öncelikli
olarak arkadaşlarımızın talep ettikleri illere öncelik verilmeli ama uzun vadede Elâzığ’da 2 yurdun
planlanmasıyla ilgili de sürecin şimdiden başlatılmasıyla ilgili talebim var. Bu talepleri Bakanlığınız
bürokrasisi ve şahsınıza iletiyorum.
Yine, konuşmamın başında söylediğim gibi, 2022 bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum, ekibinize
ve kadronuza başarılar dilerim.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, teşekkür ediyorum Sayın Erol.
Halkların Demokratik Partisinden Sayın Necdet İpekyüz.
Sayın İpekyüz, süreniz on dakika, buyurun lütfen.
NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Bakan, bürokratlar ve değerli milletvekili arkadaşlarım, basının değerli mensupları;
saygılarımı sunuyorum.
Evet, gençlerden söz ediyoruz, gençlerle ilgili sabahtan beri arkadaşlarımız konuşuyor ve
problemleri aktarıyor. Daha çok da gençlerle ilgili birçok arkadaşımız sorunları gündeme getirirken
aslında gençlerle ilgili biraz ortak değerlerden de söz etti ve Sayın Bakan da dinledi. Ya, işte, gençlerin
mutsuz olduğu, işsiz olduğu, bunlarla ilgili problemleri nasıl çözebiliriz diye… İşin doğrusu, özellikle
partimizden arkadaşlar konuştuğunda, sözcümüz de ben de dâhil olmak üzere “Bütçe yetersiz,
bütçenin artırılması lazım.” dedik. Hele, şu andaki ekonomik krize baktığımızda, dövizin bu seyrine
baktığımızda, bugünkü gerek yapılacak yatırımlar, gelecekle ilgili konuşmalarımızda… Bu bütçe,
belki de birkaç gün sonra çok daha erimiş olacak. Nitekim, sabahleyin oturduğunuzla şu andaki sürece
baktığımızda bir fark var.
Gençlerle ilgili belki de şunu yapmak lazım: Bugün Türkiye’deki reel şartlara baktığımızda,
gerçek duruma baktığımızda, öteden beri Gençlik ve Spor Bakanlığı beraber anılmakta, belki de belli
bir dönem ayırmak lazım, Türkiye’deki genç nüfusu avantaja dönüştürmek lazım. Türkiye’deki genç
nüfus, bugün, Avrupa ülkelerine nazaran, dünyadaki birçok ülkeye nazaran gerek farklılığı gerek
inançları, konuştukları dil, kültürleri, bulundukları coğrafya açısından ve motivasyonu açısından
dinamik güç olarak değerlendirilebilir. O nedenle, bu dönem boyunca belki de “Gençlik Bakanlığı”
diye bir bakanlık oluşturmak lazım. Niçin? Çünkü “Gençlik ve Spor Bakanlığı” diye ele aldığımızda
bazen karmaşa yaşanabiliyor, sizlerin işi de zorlaşabiliyor çünkü gençlerin eğitimle de ilgili sorunları
var, kültürle ilgili sorunları var, Çalışma Bakanlığıyla ilgili sorunları var, Adalet Bakanlığıyla ilgili
sorunları var. Bütün bu Bakanlıklarda koordinasyonu sağlamak lazım ve bu çerçevede gitmek lazım.
Nitekim, Avrupa’daki ülkelere baktığımızda bir ülke dışında, Fransa dışında, bir kısmında kültürle
beraber, bir kısmında eğitimle beraber… Spor, zaten bir kısmında “Millî Olimpiyat Komitesi” diye
geçiyor.
Gelelim -arkadaşlarımız söyledi- gençlere: Gerçekten, bizim, bütçe buluşmalarında ve dönem
dönem iş, aş buluşmalarına gittiğimizde en çok buluştuğumuz kesim gençler oluyor ve gençler, gerek
işsizlik konusunda gerek gelecekteki endişe ve kaygı konusunda her zaman bize sorunlarını aktarıyorlar.
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Gençlerin, Türkiye’deki üniversite sayısının artmasıyla beraber barınma sorunu -arkadaşlarımız
çok değindi- bir de istihdam problemi var. Gençler, artık, istihdamın torpil veya bir referans olmadan
olmayacağına tanık. “Tanık” diyorum çünkü günübirlik yaşamda bunu yaşıyorlar. Günübirlik
yaşamlarında, hiç bir sınava girmemiş, sınavda çok düşük puan almış veya herhangi bir mülakatta bir
tercih sonucu bir yere yerleşmiş insanlarla karşılaşıyor.
Sayın Bakan, aslında, ben, bizim Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Cevdet Bey’in de burada
olmasını isterdim. Bir iddiadan söz edeceğim ve sizden istirhamım, bunun araştırılması, sorgulanması,
arkanızdaki bürokratlara talimat verip bunun ne derece doğru olduğunun araştırılması. Bingöl ilinde
Gençlik İl Spor Müdürlüğünde kurayla yapılan, -sürekli işçi alımıyla ilgili- 36 işçi alımında bir şaibe
konuşuluyor. Eş dost ve kimi vekillerin yakınları, kimi partililer tekrar işe alınmış. Bingöl, doğuda
işsizliğin en fazla olduğu yerlerden biri, kendi kendine gelişen bir il. Dönem dönem size gelenler var,
siz de bu bilgileri biliyorsunuz. Ben bu iddialardan bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum: Gençlik
İl Spor Müdürlüğü işçi alımları yaptı. Normalde liste şeklinde açıklanan bu alımlar ne hikmetse bu
defa e-devlette açıklandı. İşte, bu sefer bu e-devlette açıklandığında, “Kimler?” diye sorduğumuzda
-bunlar gelen bilgiler ve doğru çünkü e-devlette açıklanmış- işe yerleşenlerin bir kısmını ben size
söyleyeyim: Adalet ve Kalkınma Partisi Karlıova Kadın Kolları Başkanı Sanem Olgun işe yerleşmiş;
Rukiye Avcu, AKP gençlik kollarından Adem Avcu’nın kız kardeşi; Narin Toplum, AKP eski İl Başkanı
Hanefi Güler’in yeğeni; Özgür Güneştekin, AKP eski il yöneticisinin oğlu; Deniz Oya, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın avukatının yeğeni. Bu liste, benim şu anda söylediğim ve devamı da var; bu, Bingöl’de
konuşuluyor, bunun araştırılması lazım.
YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Ne alakası var ya?
CAVİT ARI (Antalya) – Sadece onlar değil.
NECDET İPEKYÜZ (Batman) - Bunu size vereceğim ben, ileteceğim, bunu araştıralım.
Şimdi, bu gençler bu tabloya baktığında, bu, araştırılıp yerine getirilmezse… Şimdi, ben, Cevdet
Bey’in de burada olmasını isterdim, başka Bingöl vekillerimiz de var. Bunun Bingöl’de araştırılması…
Bu kayıtlardan sonra, bu açıklamadan sonra sizin için de doğru olmaz. Ben bunun iddia olduğunu ve
araştırılması gerektiğini söylüyorum, eğer doğruysa da gerekli tahkikatın sizin tarafınızdan yapılmasını
istiyorum; yapılmadığı takdirde gençler… Değil Bingöl’de, Türkiye’de bu konunun araştırması olacak
çünkü daha önce bunlar bu şekilde açıklanmıyordu, bu şekilde açıklandıktan sonra… Hatta hatta
Elif Hakan diye birisi mülakata girmediği hâlde sınavda başarılı gösterilmiş. Yani bu, sizin bilginiz
dâhilinde değilse sizi de bu işe alet etmişlerdir. Bunun araştırılıp ortaya çıkarılması lazım. Bu, bir örnek
ama bu Batman’da da birçok yerde de… Ve maalesef, sadece kamu alanlarında değil, taşeronla işe
alımlarda bile buna ait iddialar ortaya çıkmakta; bunların araştırılması lazım, daha şeffaf olması lazım.
Bizim ısrarla “Gençler mutsuz.” “Gençler gitmek istiyor.” “Gençler güvenmiyor.” dememiz de bundan
kaynaklanıyor.
Bir diğeri: Biz söz ettik; işsizlikten söz ettik, birçok problemden söz ettik. Ben, ilk Plan
Bütçeye girdiğimde de söylemiştim, bir de önlemek ve korumak. Bazı olaylar niçin oluyor, neden
oluyor; bunları araştırmamız lazım. Araştırmadığımızda, biz, daha çok, problem önümüze geldiğinde
kavuşturuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Şu anda, ben bir rakam vereceğim: 160.975 genç cezaevinde,
bunların yaş tasnifi de var; 12, 14, 15, 17, 18, 24 diye devam ediyor. Bu gençler siyasi mi? Hayır.
Adli mi? Bilemiyorum. Çünkü neden? Bu ayın başında, Kasım 2021’de yayımlanmış. Kadın sayısı da
6.420; 154 bini de erkek. Bunların yaş tahsisleri de var, size bu bilgileri de verebiliriz. Peki, bu gençler
niçin cezaevindeler? Uyuşturucu mu kullandılar, İddaa oynayıp herhangi bir şey mi başlarına geldi,
bir kriminal olaya mı karıştılar, nedir? Peki, biz bunu araştırıp gençlerin niçin bu durumda olduğunu
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öğrenmezsek, biz gençlerle bunu konuşmazsak, gençlerle beraber karar almazsak bu sayı giderek
artacak. Bir taraftan, arkadaşlarımız diyor ki: “Gençlere oy hakkı verdik.” doğrudur, “Gençlere seçilme
hakkı verdik.” doğru ama gençler, bugün, bir “tweet” attığından dolayı yargılanıyorsa, içeri giriyorsa,
gençler mutsuzsa, iş bulamıyorsa, bir referansla, bir torpille insanların işe yerleştiğini düşünüyorsa,
açsa, üniversiteyi bitirdiği hâlde herhangi bir çare bulamıyorsa perişandır. Biz, Mardin’de tarla sulayan
bir gençle karşılaştık -2 arkadaşım da burada- ziraat mühendisiydi, sulama yapıyordu, diyordu ki: “Ben
hiç iş başvurusunda bulunmuyorum çünkü güvenim kalmadı.” Bunların tümünün düzelmesi lazım,
düzeltmediğimiz takdirde biz bu süreci yok ederiz.
Sporda -sporu daha önce de söylemiştim- daha çok amatörle ilgilenmek lazım. Türkiye’de, şu
anda, Süper Lig’de -yanılmıyorsam- 20 takım var, 11’inin isminin önünde bir firma ismi var; ya bir
holding ismi ya bir marka ismi. Bu, sporun ne kadar profesyonelleştiğini ve parayla ilişkisini gösteriyor.
Bir taraftan, holdinglerin ismi şirketleşmiş, bir taraftan İddaa oynatılıyor ve bahisler söz konusu.
Bunu nasıl önleyeceksiniz? Yoksa sporu iyi yönetebilirseniz -bunu Mandela söylüyordu- iyi, şeffaf
ve barış için kullanırsanız iktidarlardan daha güçlüdür. Nelson Mandela’nın iktidara geldiğinde ilk
yaptığı şeylerden biri spora verdiği önemdir, onunla ilgili çok güzel bir film de var, herkesin izlemesini
öneririm. Bizim, sporu buna dönüştürmemiz lazım ama bizde spor nasıl? Televizyonları izlediğinizde
cinsiyetçi, ırkçı, ayrımcı, nefretçi bir söylemle yola çıkıyorlar.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın İpekyüz, tamamlar mısınız lütfen.
NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Bitiriyorum, tamamlıyorum.
Onunla ilgili, her seferinde söylüyoruz, normalde belki de bu Bakanlığın sporla yapacağı en
güzel şeylerden biri bu cezaları artırmak. Bir diğeri: Sayın Bakan, son dönemde Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’da 100 takım -Erzurumspor dâhil; Sivas, Adana Demirspor, Yeni Malatya hariç, Yeni Malatya
da bir şirkete bağlı- hep alt liglere düştü, profesyonel ligden amatör lige kadar hepsi alta. Neden?
Destek yok, destek yok, destek yok. Yani neden? Profesyonelleştikçe bankalar, parayı şirketlere, büyük
kurumlara veriyor, amatörden uzaklaşıyor. Benim köyümde gençlere biz forma almışız “köy” dediğim
de beldedir, 2 bine yakın nüfusu var, ismini de verebilirim; onlara destek olmak lazım, onlara forma
almak lazım. Bunu düşünüyorsanız, gelin, Diyarbakır Bismil Yukarısalat’tan başlayalım, bin nüfustan
fazla olan yerlere biz kulüpler kuralım, her türlü sahayı destekleyelim. Bunu yaparsak gençler de daha
inanışlı olur, barışla ilgili söylemleri daha gelişkin olur.
Teşekkürler.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum Sayın İpekyüz.
Söz sırası Adalet ve Kalkınma Partisinden Sayın İsmail Güneş’te.
Sayın Güneş, zamanı tasarruflu kullanacağız inşallah.
Buyurun lütfen.
İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Teşekkür ederim Başkanım.
Sayın Başkanım, çok Değerli Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız, çok değerli bürokratlarımız,
çok değerli milletvekillerimiz ve çok değerli basın mensupları; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2022 yılı bütçesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Tabii, bizden önceki konuşmacı arkadaşlar, sanki Adalet ve Kalkınma Partisi gençlere hiçbir önem
vermiyormuş gibi, gençlere hiçbir şey yapmıyormuş gibi, gençleri kendi hâline bırakmış gibi bir algı
yaratmaya çalıştılar. Bunun doğru olmadığını iddia ediyorum. “Neden?” derseniz… Bu ülkede, ilk defa
Gençlik ve Spor Bakanlığını kuran ve bunu bakanlık hâline getiren Adalet ve Kalkınma Partisidir 2011
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yılında. Diğer taraftan, gençlerimize 18 yaşında seçme ve seçilme hakkı veren yine Adalet ve Kalkınma
Partisidir. Üniversiteleri ücretsiz hâle getiren yine Adalet ve Kalkınma Partisidir ve bu anlamda,
baktığınız zaman, gerçekten de gençlerin yanında olduğunu ve gençlere ne kadar güvendiğimizi
buradan da anlıyoruz.
Diğer taraftan, tabii ki yurtlar konusunda çok şey dile getirildi. Burada, geçtiğimiz sene bir
pandemi yaşadık, pandemi süreci nedeniyle gençlerimiz bir yıl evde kaldı ve o süre zarfında Kredi
Yurtlara başvurmadılar ve ertesi yıl hem bu öğrenciler hem de yeni kazanan öğrencilerle beraber daha
yoğun bir başvuru oldu ama bunların büyük bir kısmı yurtlara yerleştirildi. Burada, tabii, AK PARTİ
iktidarlarında üniversite sayısının 77’den 207’ye çıkarılmasıyla beraber hızlı bir büyüme olmasına
rağmen yurt ihtiyaçları da buna paralel olarak giderildi. O günkü şartlarda 190 olan yurt sayısının
bugün, 779’a çıkmış olması, yatak kapasitesinin 182 binden 742 bine çıkmış olması bunun göstergesi.
Tabii, muhalefetteki arkadaşlar yurtlara hiç gitmedikleri için, gençlerle görüşmedikleri için yurtları
eski yurtlar gibi zannediyorlar. Gerçekten, şimdi bizde de Uşak ilimizde de -buradan Bakanımıza çok
teşekkür ederim- yeni bir yurdumuz açıldı; aşağı yukarı 141 milyon TL’ye mal olan, 2.500 kişilik,
54 bin metrekarelik kız öğrenci yurdu. Ben, buraya gittiğimde şunu gördüm: Gerçekten de insanın
kendi evinde olduğu gibi bir ortam hazırlanmış ve 4 kişilik odalarda, tuvaleti, banyosu içinde olan ve
diğer taraftan sosyal donatıları oldukça fazla olan ve istediğin zaman -15 kişiyi doldurduğunuz zamandiyelim ki ister İngilizce kursu, ister başka bir kurs, ister saz kursu, ister forklor, ne almak istiyorsanız
o imkânların verildiği ve diğer taraftan, aşağı yukarı 15-20 çeşit yemekten hangisini seçmek isterseniz
onu seçebilme imkânının olduğu yurtlara geldik biz. Sadece yurt kapasitesini artırmadık arkadaşlar,
aynı zamanda yurtların içeriğini ve niteliğini de değiştirdik. Belki eski özelliklerdeki yurtları yapmaya
devam etsek bunun belki 2 katı daha yurt yapabilecektik.
Diğer taraftan, arkadaşlar, Bakanlığımızın çok önemli hizmetlerinden bir tanesi de gençlik merkezi.
Burada da size özellikle gençlik merkezlerine gitmenizi tavsiye ederim yani gençlerin buralara ne kadar
çok rağbet gösterdiğini, burada kendilerini nasıl iyi yetiştirebildiklerini, istedikleri alanda ücretsiz
olarak kurs alabildiklerini buradan sizlerin de görmenizi istiyorum.
Diğer taraftan, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hayata geçirdiği yüzme havuzları gerçekten de
çok önemli. Ben istiyorum ki her ilçemizde, her beldemizde kapalı yüzme havuzlarımız olsun. Bunun
sayesinde Yüzme Bilmeyen Genç Kalmasın Projesi’yle beraber, çok sayıda gencimize yüzme eğitimi
verilmesini tabii ki ben çok önemsiyorum çünkü bu çağda yüzme bilmediği için boğulan insanlar
gerçekten de bizim ayıbımız olarak addedilir diye ben düşünüyorum.
Değerli arkadaşlar, aynı zamanda, sporun gerekleri olan futbol sahaları olsun, basketbol sahaları
olsun ve diğer atletizm pistleri gibi pek çok yatırım hayata geçirilmiştir. Buradaki en önemli bir hizmet
de sokak basket sahalarının hayata geçirilmesi. Gerçekten de buna da rağbetin çok olduğunu ben
görüyorum.
Sayın Bakanım, aynı zamanda olimpiyatlarda elde ettiğiniz başarı, sporcularımıza ve gençlerin
yetiştirilmesine ne kadar çok önem ve değer verdiğinizi göstermektedir. Yıllardır kırılamayan rekorları
sizin Bakanlığınız döneminde gençlerimizin kırmış olması altyapıya ne kadar çok önem verdiğimizi ve
altyapıya ne kadar çok yatırım yaptığımızı göstermektedir.
Sayın Bakanım, ben şunu ifade etmek istiyorum: Tabii ki spor önemli, özellikle de amatör sporlar
çok önemli, bunlara çok destek veriyorsunuz. Ama bizim sizlerden istirhamımız şudur: Yani özellikle
amatör sporlarda, bölgesel amatör liglerde olsun, diyelim ki 3’üncü liglerde, 2’nci liglerde mutlaka bir
yerlilik kotasının getirilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü buraların profesyonel ligler gibi olmaması
lazım. Özellikle bölgesel amatör liglerin en az yüzde 80-90 yerli insandan oluşması lazım ki bunun
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kademe kademe… Diyelim ki 3. Lig’de yüzde 60, 2. Lig’de yüzde 50 gibi kriterler getirilirse o bölgenin
insanlarına bir şans veririz, yoksa başka şehirlerden insanları getirerek burada futbol oynatmanın veya
basketbol oynatmanın o şehre çok fazla bir katkısı olmuyor ve bunun sürdürülebilirliği de zor. Bu
bakımdan, bunlara bu yönde bir çalışma yaparsanız çok memnun oluruz.
Şehrim olan Uşak’la ilgili… Gerçekten de AK PARTİ iktidarları döneminde Uşak’ta 1.250 yurt
varken bugün 10 bine yakın yurt yatak kapasitesinin olmasından dolayı, diğer taraftan Uşak merkezde
2 adet, Eşme ilçemizde 1 adet kapalı yüzme havuzu ve diğer taraftan futbol sahaları ve yapacağınız
olimpiyat sahalarından dolayı ben şahsınıza ve ekibinize teşekkür ederim.
Tabii, Uşaklı hemşehrilerimizin bir istirhamı da var. Bizim için Uşak stadyumunun projesi
çizilmişti. İnşallah, o da yatırıma alınırsa ve yapılırsa çok mutlu olacağız.
Ben Bakanlık bütçemizin hayırlara vesile olmasını temenni eder, hepinizi saygıyla selamlarım.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ederim Sayın Güneş.
Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Burcu Köksal…
Buyurun.
Süreniz beş dakika.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Teşekkür ediyorum.
Sayın Bakan, Bakanlık olarak Ensar Vakfı, TÜRGEV gibi vakıflara ait yurtlarda kalan öğrencilere
devlet desteği veriyorsunuz yani bu vakıfların yurtlarında kalan öğrencilerin yurt ücretlerinin bir
bölümünü karşılıyorsunuz. Hangi vakıflarla anlaşmanız var? Bu anlaşma yapılırken esas aldığınız
kriterler nelerdir? Madem devlet desteği veriyorsunuz, niçin tüm özel yurtlarda kalanlar için bu destek
verilmiyor?
KYK yurtlarına baktığımızda, 793 yurt varken 2021-2022 eğitim öğretim yılında KYK yurdu
sayısı 773’e düşmüştür. Öğrenci sayısı artarken KYK yurdunun sayısının gerileme sebebi nedir? KYK
yurtlarına bu yıl kaç öğrenci müracaat etmiş, kaçı yerleşebilmiştir? KYK yurtlarında pandemi koşullarını
da düşündüğümüzde her odaya kaç öğrenci ve her öğrenciye kaç metrekare alan düşmektedir? KYK
yurtlarında kalan öğrenciler, temizlik personelinin yetersiz olduğunu, odaların kalabalık olduğunu,
pandemi koşullarına uygun bir şekilde konaklama yapılmadığını söylüyorlar. Bu konuda gerçekten
araştırma yaptınız mı, yoksa hâlâ “Yurtlar otel konforunda.” demeye devam mı edeceksiniz? Açıkçası,
bir kız yurdunu kendim ziyaret etmek, bizzat görmek isterdim ancak bu konuda Bakanlığınız yurda
kesinlikle alınmama noktasında talimat vermiş, bu yüzden kız yurdunu ziyaret edemedim. Açıkçası,
bir kadın vekil olarak ve geçmişte de KYK yurdunda kalmış bir öğrenci olarak bugünü de görmek
isterdim Sayın Bakan. Bu yasağın altında ne var? Çünkü Afyonkarahisar’da KYK kız yurdunu ziyaret
edemedim, Bacım Sultan.
KYK yurtlarında kalan öğrencilere günlük sabah kahvaltısı için 6 lira, akşam yemeği için 13 lira
olmak üzere toplam 19 lira beslenme yardımı yapılıyor. Günlük 19 liralık beslenme yardımını üniversite
öğrencileri için yeterli buluyor musunuz? KYK yurtlarına yerleşemediği için özel yurtlara yerleşen
veya ev tutmak zorunda kalan öğrenciler için ekonomik bir destek vermeyi düşünmüyor musunuz?
Sayın Bakan, ülkemizde çok büyük bir işsizlik var ancak işsizliğin de kendi içinde en büyük payı
genç işsizliğe ait. Genç işsizlerimizin sayısı 4 milyonu geçti ve sürekli artıyor. Lise mezunu gençler,
genç mühendisler, genç veteriner hekimler, genç öğretmenler, genç sağlıkçılar hep atama bekliyor, yüz
binlerce genç işsizlikle kıvranıyor. Genç işsizlik her gün artarken Bakanlığınızın genç işsizlikle ilgili
bir çalışması niçin yok?
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Seçim bölgem Afyonkarahisar’da, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 4857 sayılı
İş Kanunu’nda taşra teşkilatında güvenlik görevlisi olarak sürekli işçi kadrolarına alım için 10 Kasım
2021 tarihinde mülakat yapılmıştır. Adaylar sabah 08.00’den akşam 18.30’a kadar sırada soğukta
bekletilmiştir. Sözlü sınav zarf seçme olarak yapılmış, kimi adaylara zor sorular sorulurken kimine
kolay sorular çıkmıştır. Mülakat sonucu, liste olarak, herkesin görebileceği şekilde yayımlanmamıştır.
Her aday kendi Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla sonucu öğrenmektedir. Mülakatta yaş, eğitim
ve puana göre sıralama yapılacağı belirtilmişse de asil ve yedeklerin listesi asılmadığı için asil ve
yedeklerin neye göre belirlendiği belli değildir. Bu konuda objektif davranıldığını gerçekten vicdanen
söyleyebilir misiniz?
Yine, seçim bölgem Afyonkarahisar’ın gururu Afjet Afyonspor Kulübü Başkanı Yusuf Ulutürk
ve arkasından da Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu ayrıldı. Bu istifaların arkasında siyasi baskıların
olduğu iddia ediliyor. Bu doğru mu? Zira dokuz hafta boyunca takım yenilmediği hâlde bu insanlar
niçin ayrılmak zorunda kalmıştır? Bu, aynı zamanda takımın moral ve motivasyonunu da etkilemiştir.
Bununla birlikte, Afjet Afyonspor Kulübünün tesisi yoktur. Her ne kadar bir arsa tahsisi yapılmışsa da
kira bedeli olarak 150 bin lira istenmiştir ancak boş arsaya üzerine tesis yapılmadan kira bedeli ödemek
kulübü zora sokacaktır.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Köksal, tamamlar mısınız lütfen?
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Şu anda projesi hazırdır, bu konuda projeye Spor
Toto’dan destek verilirse tesis yapılacaktır. Bu sayede tesis yapılırsa eğer, kulüpte altyapıdan oyuncu
yetiştirilebilecektir. Afyonkarahisarlılar olarak Bakanlığınızdan kulübümüze tesis yapımı için destek
bekliyoruz çünkü destek verilirse Afjet Afyonspor’un büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ederim.
Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Süleyman Bülbül…
Buyurun.
Süreniz beş dakika.
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlar, Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri beyin göçü. Gençlerimiz işsizlik ve
birçok nedenden dolayı ülkemizi terk ediyor. TÜİK verilerine göre, 2016’da 69.326; 2017’de 113.326
ve 2018’de 136.740 vatandaş Türkiye’yi terk etti. Sosyal Demokrasi Vakfının araştırmasına göre
Türkiye’deki gençlerin yüzde 62,5’u imkânları olsa yurt dışında yaşamak istediğini açıklıyor. Çok
ilginçtir, AKP’ye oy veren gençlerin de yüzde 42’sine yakını Türkiye’den ayrılmak istiyor. Yani bu
gençler neden gitmek istiyor, beyin göçünün içerisinde bulunuyor? Bunun gerekçelerini sayıyorlar;
hukuk ve insan hakları ihlalleri, seçimlere ve kurumlara olan güvensizlik, ifade özgürlüğünün
kısıtlanması, basın özgürlüğü, gelecek kaygısı, kayırmacılık, yolsuzluk, liyakate olan inancının
kaybolması, toplumdaki cinsiyet eşitsizlikleri gibi birçok nedenler var. Bu göçü önleyemediğimiz
sürece Türkiye’nin geleceğini ortaya koyamayız arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Arkadaşlar, sessizlik lütfen.
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Sayın Bakan, barınma hakkı en temel insan haklarından biri
olmasına rağmen 3 milyon 800 bin öğrenci için yurt kapasitesi yalnızca 719.567’dir. Yeterli yurt
imkânı Bakanlığınız tarafından sunulmadığı için öğrenciler güvensiz bazı yapıların yani tarikatların,
cemaatlerin yurtlarına mahkûm edilmektedir.
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Sayın Bakan, neden yeterli miktarda yurt açılmıyor, neden vakıflara bu kadar yurt imkânı
veriyorsunuz? Hangi vakıfların kaçar tane yurdu var? Bu soruların cevabını bekliyorum.
Sayın Bakan, yurt sorunu dışında bir de gençlerin kredi sorunu var. KYK Genel Müdürlüğü Kredi
Dairesi Başkanlığı verilerine göre, 2020-2021 döneminde Türkiye’de yükseköğrenime 7 milyon 940 bin
öğrenci kayıtlı. Bu öğrencilerden KYK bursu alanların oranı ise yüzde 5,6; bu oran çok düşük seviyede.
Ama kredi alamamak bir yana, bu kredileri ödeme sorunu daha büyük bir sorun. 2006-2020 yılları
arasında toplamda 313.686 kişi öğrenim kredisini erteledi. Borç erteleme talebinde bulunan gençlerin
oranı ise 2006 yılına oranla 2019’da yüzde 416 arttı. Borcunu ödeyemediği için icra tehlikesiyle
karşı karşıya olan gençlerin sayısı 280 bine dayandı. Ekonomik sorunlar nedeniyle üniversiteden
zor bela mezun olan gençler işsizlik duvarına çarpıyor, geçim sıkıntısı bir yana bir de KYK icrasıyla
boğuşuyorlar. Toplam 5,5 milyon öğrenci KYK’yle borç-icra ilişkisi içinde, 400 bini icrada.
Sayın Bakan, bir de seçim bölgem Aydın’la ilgili olan bazı sorunları dile getirmek istiyorum.
Aydın’da geçtiğimiz günlerde skandal bir olay yaşandı. Aydın 1. Amatör Küme’de mücadele edecek
olan Demircispor ve SHÇEK Spor hazırlık maçı yapmak amacıyla Adnan Menderes Stadı 1 no.lu yan
sahaya gitti, sahanın aydınlatılmasını istediler, tesis amiri elektrik faturasının çok geldiğini söyleyerek
sahanın ışıklarını açmadı. Hazırlık maçları elektrik faturalarına mı kaldı Sayın Bakan?
Yine, bir sorun Nazilli Spor Salonu. Mevcut spor salonu talep ve ihtiyaçları karşılamıyor. 10
Kasımda konuyla ilgili verdiğim önergeye şöyle bir yanıt verdiniz: “Şubat 2021 tarihi itibarıyla Nazilli
Spor Salonu dâhil olmak üzere, Aydın’da 7 proje için yeterli ödenek ayrılmıştır.”
BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Ayrıldı, ayrıldı.
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – 2021’in bitmesine neredeyse bir ay var, daha spor salonu için
yer bulunmadı ve bugün telefonla aradım, daha hâlâ yer aranıyor. Ne oldu bu ayrılan bütçeye Sayın
Bakan?
SALİH CORA (Trabzon) – Aydınspor’un hangi ligde olduğunu bilmiyorsun.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Arkadaşlar, müdahale etmeyelim lütfen.
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Sayın Bakan, Söke’de yaklaşık 1.500-2.000 öğrenci eğitim
görmektedir ancak öğrencilerin barınma konusu tüm ülkede olduğu gibi, Söke’de de oldukça büyük
bir sorundur. Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı erkek yurdunun bulunmadığı Söke’de, mevcuttaki kız
öğrenci yurdu ise yetersizdir. Yine, Söke’de eski bir kapalı spor salonu var ve neredeyse kullanılmaz
durumda, ayrıca antrenman sahası da yetersiz. Beldelerde Bakanlığınıza devredilen spor tesislerine
uzun zamanlardan beri tadilat yapılmıyor. Bu konuyla ilgili bir an önce çalışma başlatılmalıdır.
Sayın Bakan, Koçarlı’da yapılması planlanan KYK yurdu ise tam bir muamma. AKP’li Belediye
Başkanı projeyi açıkladığında 1.016 kişi olarak duyurmuştu, ardından kapasite düşürüldü, “440 kişilik”
dendi, geçtiğimiz günlerde ise AKP Milletvekili Metin Yavuz “540” olacağını söyledi. Sayın Bakan,
size sorayım: Bu yurdun kapasitesi nedir, yapımına ne zaman başlanacaktır?
Sayın Bakan, Sultanhisar’da kapalı spor salonu maalesef yok. Spor yapmak isteyen vatandaşlarımız
çevre ilçelere gitmek durumunda kalıyor.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Bülbül, tamamlar mısınız?
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Bitiriyorum, bir cümlem var.
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Sayın Bakan, futbolda lisanslı öğrenci sayısını nüfusa oranladığımızda, Aydın Türkiye’de ilk
10 il içerisine giriyor ama maalesef, sporcularımız antrenman yapacak saha bulamıyor; voleybol ve
basketbolda durum farklı değil. Sporcular tesis eksikliği nedeniyle antrenmanlarını gece on iki ve birde
yapmak zorunda kalıyor.
Efeler ilçemize vadettiğiniz spor salonunu ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz?
Teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum.
Adalet ve Kalkınma Partisinden Sayın Osman Aşkın Bak…
Sayın Osman Aşkın Bak, normal süreniz beş dakika, eğer arzu ederseniz Şirin Ünal Bey’den size
beş dakika verileceği söylendi. Ne kadar kullanacaksınız?
OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Kullanacağız işte bir şeyler.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Buyurun.
OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Çok Değerli Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanlığının değerli bürokratları, değerli arkadaşlar,
kıymetli milletvekili arkadaşlarımız; öncelikle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
2022 yılı bütçemizin Gençlik ve Spor Bakanlığına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Öncelikle, Sayın Bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz gerçekten.
Olimpiyatlarla başlayayım, sonra birkaç konu var, onları ifade edeceğim.
Tabii, 2020 Tokyo Olimpiyatları değerlendirildiğinde, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya;
özellikle okçulukta altın madalya, jimnastikte ilk defa madalya, 2 branşta da ilk defa madalya aldık;
toplam 13 madalya, gerçekten büyük bir başarı. Ardından, paralimpikte yine 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz
madalyayla 15 madalya. Gerçekten, yine sporcularımızı tebrik ediyorum, emeği geçen herkesi tebrik
ediyorum, başarılı bir olimpiyat oldu, inşallah darısı 2024 Olimpiyatları’na diyorum. Tabii, burada 10
sporcu da madalyayı kıl payı kaçırdı. Bunun içerisinde 5’inci olan, madalya mücadelesi veren sporcular
var; bu, bize gelecekteki 2024 Paris Olimpiyatları için de güzel işaretler verdi.
Pek çok branşta katılımlar var, yeni branşlarda. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi, tesisleşmenin
çok üst düzeyde bir noktaya gelmesi, sporculara sunulan imkânların ve desteklerin artması. Bu noktada
Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz; kendisi sporun içinden gelen, sporu ve gençleri çok
iyi anlayan bir lider. Dolayısıyla ülkemizde de spora teşvik, destek giderek artmakta ve dünyada en
önemli desteği veren ülkelerin başında gelmekteyiz. Bu noktada teşekkür ediyoruz emeği geçenlere.
İkinci husus, tabii, çeşitli projeler, tesisler var. Bu tesislerin yapımı gerçekten büyük bir başarı
hikayesi. Onlarca, binlerce tesis var. Burada Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Her ilde, her ilçede,
beldede, köyde tesisler var. Bu noktada bu tesislerin yapımında bütçeden ayrılan parayla… Ayrıca Spor
Toto’nun verdiği desteğe teşekkür ederiz. Spor Toto semt sahalarından tutun da pek çok belediyeyle
ortak çalışmalarıyla beraber yaptığı tesisler, yüzme havuzları, gençlik merkezleri, pek çok projeyi
belediyelerle beraber, kulüplerle beraber gerçekleştirmekte. Bu noktada da Spor Toto’nun bu desteğine,
Gençlik ve Spor Bakanlığının bu çalışmasına teşekkür ediyoruz.
“Yüzme Bilmeyen Kalmasın” önemli bir proje, bu projeyi arkadaşlarımızla beraber başlatmıştık.
Ben Sayın Bakana ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum. Bizlerin başlattığı projeleri de kaldığı yerden
devam ettirdiler, götürüyorlar. Ben de her zaman onlara destek olmaya çalışıyorum.
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Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz, geleceğimizin teminatı. Gençlik merkezleri ayrı bir başarı
hikâyesi. 388 tane gençlik merkezi var. Ben gittiğim illerde gençlik merkezlerini de ziyaret ediyorum,
gençlerle bir arada oluyoruz. Kodlama atölyeleri, sanat ve kültür; pek çok konu orada gerçekleştiriliyor.
Oralar cıvıl cıvıl, ziyaret etmenizi tavsiye ederim.
Pandemi sürecinde yurtlarımızın ortaya koyduğu başarı çok açık bir şekilde ifade edildi, ben de onu
tekrarlamak istiyorum. Yurt sorunu konusu ifade edildi. Şu anda 750 bine yaklaşan bir yurt kapasitesine
ulaşan bir Bakanlık var. Yeni yurtların yapımı devam ediyor, tekrar 50 bin kapasite ilave edilecek.
Arkadaşlarımızın bu çalışmaları gerçekten başarılı ve ben de destekliyorum. Yurtların kapasiteleri,
odalar ve tesisleri; biraz evvel arkadaşımız da ifade etti, oradaki sosyal aktiviteler, kültürel aktiviteler,
gençlerimizin kendilerine sunulan yemek çeşitlerinden tutun da pek çok sosyal aktivite, hepsi onların
evini aratmayacak çok donanımlı tesisler ve bunların sayısı artıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumunda çalışan
arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz, yöneticilerine de teşekkür ediyoruz.
Devam edeyim. Özellikle yasa dışı bahisle mücadelede gösterdiğiniz başarı için de tebrik ediyorum
sizleri, bunun adımlarını birlikte atmıştık. Kanuni düzenleme yapılmıştı, yönetmelik düzenlemesi
yapıldı. Teröre giden, terör odaklarına giden yasa dışı bahis gelirlerini devletin kontrolü altına aldınız.
Devletimizin gelirleri arttı, bu gelen gelirlerle de yaptığınız tesisler, gençlerimize aktardığınız kaynaklar
bizleri gururlandırıyor. Bu başarı hikâyesi için de hem şahsınızı hem Bakanlığımızın elemanlarını hem
de İçişleri Bakanlığını ve Adalet Bakanlığını tebrik ediyorum. Bununla mücadeleye devam edelim
çünkü terörle mücadelede etkin bir araç spor ve bu sporda -biraz evvel de Değerli Elâzığ Milletvekili
arkadaşımız da ifade etti- Doğu ve Güneydoğu’da da pek çok tesisi tamamladınız; biz başlatmıştık,
sizler tamamladınız ve yenilerini yapıyorsunuz. Burada terörle mücadelede çok etkin bir şekilde sporu
kullanmamız lazım ve gençlerimizi spora yöneltmemiz lazım. Orada rafting yapılıyor, yaylalarda
sporlar, dağ aktiviteleri yapılıyor ve İdil’de saha yapmıştık, onlarla top oynamıştık, spor yapmıştık.
Siz de bunları devam ettiriyorsunuz, çok güzel bir gelişme. Gençlerimizi terörden uzak tutmak için de
sporu kullanmak, çok etkin bir şekilde kullanmak gerekiyor, kendilerine teşekkür ediyoruz.
Ağrı’da yürüyüş yapıldı, Ekrem Bey ifade etti. Evet, güzel şeyler oluyor, gençlerimizle güzel
buluşmalar oluyor Doğu’da, Güneydoğu’da, her yerde. Gençlik kamplarımızı ziyaret ettik. Çok güzel
tesisler yapıldı; Rize’de de yapıldı, diğer bölgelerde de yapıldı. Bunlar için de teşekkür ediyoruz.
Gençlerimiz orada hem aktivitelerle bir araya geliyorlar hem de doğayla iç içe ortak konuları
tartışıyorlar. Güzel işler…
Öncelikle pek çok kişi de dedi, amatör spor kulüplerine olan desteğiniz artarak devam ediyor.
Ben de amatör spor kulüplerinin içinden gelen birisiyim. Amatör spor kulüplerine, federasyonlara,
konfederasyonlara verdiğiniz destekler giderek artıyor. Kulüplerimize hem tesislerinin yapımından
bakımına kadar pek çok konuda da destek oluyorsunuz. Bunun artarak devam etmesini diliyoruz.
Taleplere cevap veriyorsunuz. İllerle beraber yaptığınız ortak tesis…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Yani 160 milyon var, yapmayın ya.
OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Yok, o artıyor, Spor Toto’dan da veriyoruz, hiç merak etmeyin,
bunları biliyoruz. Ben de yaptım, siz de biliyorsunuz, yaşadık bunları. Dolayısıyla spor kulüplerinin
sayısı artıyor, tesisler artıyor, destek artıyor.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Bütçede kaynak yok.
OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Merak etmeyin, siz hiç merak etmeyin. Yasa dışı bahsin önü
kesildi, teröre giden paralar kesildi. Dolayısıyla çok güzel işler yapılıyor, ben tebrik ediyorum. Spor
Toto’daki arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, güzel işler yapıyorlar, onu da ifade etmek lazım.
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Bütçenin kullanımında gençlere söz vermeniz, onlarla beraber olmanız çok güzel. Onlarla toplantı
yapıyorsunuz, sık sık bir arada oluyorlar. Gönüllü gençlerimize teşekkür ediyorum. Gönüllü gençlerimizi
orman yangınlarında ve depremde izledik, onların ortaya koyduğu çabaları da gördük. Gönüllü
gençlerimizle, üniversitedeki gençlerimizle gönüllü gençlik faaliyetlerini yaptınız, üniversitedeki
gençlerimize verdiğiniz burslar arttı, millî sporculara verdiklerimiz üniversiteye giriş noktasında arttı.
Dolayısıyla pek çok konular ortaya konuyor, yapılıyor. Ben bunların artarak devam etmesini diliyorum.
Güzel işler oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz gerçekten sporun altyapısıyla ilgili bu
talimatlarıyla ortaya konulan şeyler için.
Pek çok ülkeyi geziyoruz. Daha geçen gün Barselona’da Nou Camp Stadı’ndaydım, bizim
statlarımız gıcır gıcır…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Dökülüyor(!)
OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Nou Camp Stadı dökülüyor, gerçekten, resmini göstereyim size,
dökülüyor arkadaşlar. Dolayısıyla modern tesislerde, modern statlarda yapılan pek çok organizasyon
ortada, müthiş başarılar. Arkadaşlar, takdir edelim, ülkemizle gurur duyuyoruz, spor tesislerimizle
gurur duyuyoruz. Ben bunun içerisinden gelen birisiyim arkadaşlar, görüyoruz dökülen yerleri de.
Dolayısıyla güzel işlerin yapılması bizleri gururlandırıyor. Ben teşekkür eden arkadaşlarımıza tekrar
huzurunuzda bu değerlendirmelerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Yurtlarımıza bakalım. Yurtlarda gerçekten daha önce koğuş sistemiydi, 20-30 kişi aynı odalarda
kalıyordu, sosyal donatılar açısından sorunlar vardı. Bunlar modernize edilerek 3 kişilik odalarla,
2 kişilik odalarla değiştiriliyor. Sosyal aktiviteler var, pek çok konu çözülüyor ve inanıyorum ki
önümüzdeki yılda yapacağınız hamlelerle de bu yurt taleplerini karşılayacaksınız. Tabii, yurtlarda
yoğunlaşmanın sebeplerinden bir tanesi de pandemi süreci nedeniyle yurtlarda talep alınmamıştı, iki
yıl üst üste talep alındı, dolayısıyla da böyle bir yığılma oldu ama bunu da çözdünüz, pek çok yerde
sorunlar çözüldü. Ben Kredi ve Yurtlar Kurumundaki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.
CAVİT ARI (Antalya) – Belediyeler sayesinde çözüldü.
SALİH CORA (Trabzon) – Belediyeler şov yaptı, şov yaptı belediyeler.
OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Ben pek çok şeye şahidim, ruhsat için izin vermeyen belediyeleri
biliyoruz. Özellikle İstanbul’daki Atatürk Yurdu’yla ilgili konuları arkadaşlar söylemişti. Dolayısıyla,
pek çok şey geciktirilmiş olsa da…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Ek süreniz de bitti.
OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Teşekkür ediyorum.
Biraz hakkımız olsun Başkan.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Olsun tabii ki, baştan verdim zaten.
OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Ben öncelikle gençlerimize teknoloji noktasında yapılan
TEKNOFEST çalışmaları için de emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Gençlerimizle de gurur
duyuyoruz, Bakanlığımızın çalışmalarıyla da gurur duyuyoruz, burada hizmet etmekten de gurur
duyuyoruz.
Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yola devam arkadaşlar, sizin arkanızdayız, destekçiniziz.
Bütçeniz hayırlı olsun. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)
CAVİT ARI (Antalya) – Sayın Bakan, birbirinizi alkışlamak hoşunuza gidiyor herhâlde.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Arı…
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SALİH CORA (Trabzon) – Ahde vefayı görüyor musunuz? İşte ak anlayış budur.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Arkadaşlar, güzel şeyler bunlar.
Sayın Katırcıoğlu, hazır mısınız? Söz sırası sizde.
Sayın Katırcıoğlu, süreniz sekiz dakika.
Buyurun lütfen.
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan, değerli bürokratlar, basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakan, ben geçen sene de sizin Bakanlığınızı konuşurken –bilmiyorum hatırlar mısınız- şöyle
dediğimi hatırlıyorum: Sizin Bakanlığınız ikiye bölünmeli yani spor bakanlığı ve gençlik bakanlığı
diye ikiye bölünmeli. Siz spor bakanı olmalısınız ama gençlik meselesi bence sizin Bakanlığınız içinde
pek yer almıyor. Niçin yer almadığını söyleyeceğim.
Şimdi, zaten bu söylediğimi daha somutlaştırabilirim, deminden beri yapılan konuşmalar dikkat
ederseniz hep spor üzerine gidiyor. Sizin açıklamalarınızın da çoğu spor üzerineydi. Başarılısınız
anlaşılan yani bir sürü şey yapmışsınız, amenna, bunlar güzel şeyler fakat dikkat ettim, hem sunuşunuza
hem metinlerinize baktım, şöyle bir rasyonaliniz var: Siz gençliğe neyin iyi olduğunu düşünerek bir
şeyler yapıyorsunuz. Yani gençliğin ne yapması lazım? “Şunu yapması lazım, şunu yapsın.” İşte,
terör meselesiydi, yok, yurt meselesiydi falan, hep gençlerin neye ihtiyacı olduğu konusunda “Neyi
yaparsak gençler mutlu olur?” diye bakarak yapıyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok ama eksik çünkü asıl
soru şu: Gençler ne istiyor acaba? Şimdi, gençlerin ne istediğine dair hiçbir şey görmüyorum burada
ve size açıkça söyleyeyim: Sizin Bakanlığınızı da aşan bir durumla karşı karşıyayız. Biz Türkiye’de
yaşlılar, büyükler esasında gençlerin ne istediğini de bilmiyoruz zaten, bilmiyoruz. Yani bu kamuoyu
yoklamalarıyla, yapılan birtakım araştırmalarla anlaşılabilecek bir şey değil. Şimdi, böyle baktığım
zaman ben şöyle bir tablo görüyorum: “Gençlere ne vadediyoruz sistem olarak, Türkiye olarak?” gibi
bir soru soruyorum, birkaç tane alternatif sayacağım size. “Eğer okuyamıyorsan işçi ol.” diyoruz.
Tamam, peki. Bu ne demek aslında? “Asgari ücrete talim et.” demek. Ya da “Üniversiteyi bitir, bir
şekilde bitir.” “Peki, ne yapacağız üniversiteyi bitirince?” “Memur ol.” diyoruz mesela. Aslında
“Memur ol.” ne demek? Personel kanununun o basamaklarından ağır aksak bir bütün hayatınızın
geçtiğini düşünün, bunu öneriyoruz esas olarak. Ya da özel sektör öneriyoruz, “Git özel sektörde
çalış.” diyoruz. “Özel sektör ne öneriyor?” diye baktığımızda ya da ne vadediyor bu gençlere diye
baktığımızda yine şöyle söyleyebiliriz: “İşin ve geleceğin bir insanın kararına bağlı hâlde bir hayat sür.”
Ya da değerli arkadaşlar, bir şey daha söylüyoruz, diyoruz ki: “Yurt dışına git; Amerika’ya git, oku;
İngiltere’ye git, oku; Almanya’ya git; oku.” Evet ama değerli arkadaşlar, bu da pek kolay bir şey değil.
Yani gideceksiniz ve bir yabancı duygusunu -özellikle son zamanlarda bunun daha da böyle olduğunu
biliyoruz- yaşayarak orada öğrencilik yapacaksınız veya bir iş bulup çalışacaksınız.
Şimdi, arkadaşlar, bütün bu söylemeye çalıştığım şeyler gençlere bizim büyükler olarak
vadettiklerimizden başka bir şey değil ama bunlar çıkmaz sokak esasında gençler açısından
baktığımızda çünkü gençler başka bir şey istiyorlar, en azından ben onların öyle başka bir şeyler
istediğini düşünüyorum. Yani var olana itiraz etmek istiyorlar, yanlış gördüklerine itiraz etmek
istiyorlar ve giderek siyasallaşıyorlar ve siyasallaştıkça, biz büyükler elimize sopayı alıyoruz, oturun
oturduğunuz yerde diyoruz ya da sizin Bakanlığınızın daha çok yapmaya çalıştığı gibi spora teşvik edip
onların siyasetten biraz uzaklaşmasını istiyorsunuz.
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Sayın Bakan, değerli arkadaşlar; bakın, bu ülkede bir “Jön Türk geleneği” dediğimiz bir gelenek
vardır, bunu muhtemelen geçen sene de söylemiş olabilirim. “Jön Türk geleneği” diye ifade edilen
terim esasında sanıyorum Türklerin dünya literatürüne kattıkları bir terim. Herhangi bir ülkede bir
genç hareketi görüldüğü zaman mesela “jön Fransız” “jön Amerikan” denmez, “Jön Türk” denir.
Nedir bu diye baktığımızda bu şöyle bir terslikten kaynaklanır: Türkiye’nin sosyolojisi ve tarihinden
kaynaklanan bir şey. Gençler adalet istiyorlar, eşitlik istiyorlar ve maalesef Osmanlı’da da dâhil olmak
üzere söylüyorum, bunu görmüyorlar, onun için de tepkililer. Namık Kemal’i düşünün, efendime
söyleyeyim, Ali Suavi’yi düşünün, Ziya Paşa‘yı düşünün, Abdullah Cevdet’i düşünün, Tevfik Fikret’i
düşünün.
Bakın, ben size bir anekdot anlatayım, iki dakikam var: Bir gün Osmanlı, herhâlde Abdülhamit
zamanı, öğrenciler bir yerde gösteri yapıyorlar, polis, zaptiyeler basıyorlar, çocuklar da Galatasaray
Lisesine gidiyorlar. Bildiğimiz Taksim’deki Galatasaray Lisesine giriyorlar, kaçıyorlar yani ve
zaptiyeler içeri girmek isteyince kapıdakiler durduruyorlar “Hayır giremezsiniz, Müdürümüzden izin
almanız lazım.” diyorlar. Müdür de Tevfik Fikret ve çağırıyorlar Müdürü, Tevfik Fikret o zaptiyelere
“Benim cesedimi çiğnemeden buraya giremezsiniz.” diyor. Ne zaman söylüyor? Abdülhamit’in en
güçlü olduğu bir zamanda söylüyor bunu.
Değeli arkadaşlar, bu ülkenin tarihi yani bir dakikada anlatılabilecek gibi değil tabii ki ama en
azından buradaki hazırunun 80’leri yaşadığını varsayıyorum, bilmiyorum öyle midir ama. 80’lerde
bu ülkede, adı “ülkücü” olsun “devrimci” olsun ama birtakım gençler itiraz ettiler, isyan ettiler. Yanlış
yaptılar belki ama eğer bir tarihsel perspektif içinde bakarsak onlar üzerlerine düşeni yaptılar çünkü
adaletsizlik vardı, çünkü eşitsizlik vardı, çünkü yoksulluk vardı.
Dolayısıyla da söylemek istediğim şey şu: Gençleri anlamaya çalışalım biraz ve Bakanlığınızın
bu spor çalışmalarına amenna, ben hiçbir itirazda bulunmuyorum. Çok da bilmiyorum ama
dinlediklerimden anlıyorum, iyi şeyler yapmışsınız ama değerli arkadaşlar, Türkiye’nin bir gençlik
sorunu vardır ve gençlik sorunu hâlâ devam ediyor. Sanmayın ki Boğaziçi Üniversitesindeki öğrencileri
oradaki birtakım öğretim üyeleri ayarladı da onlar oraya çıktılar, sanmayın.
Şu anda bile Türkiye gençliği, esasında, siyasi görüşleri ne olursa olsun, var olandan rahatsız.
Ben bir genç kızla konuşurken bana “Norveç’te çöp olsam.” dedi. Çok şaşırdım, Norveç’te çöp olmak
ne demek ya? Sonra, Google’a baktım “Norveç’te çöp olmak” lafı bu Z kuşağının çok kullandığı bir
lafmış meğerse.
Şimdi, değerli arkadaşlar, dolayısıyla da bu tabii ki tepkimizin sebebi…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Katırcıoğlu…
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Evet, biliyorum, farkındayım ama bir dakika verin hiç
olmazsa Sayın Başkan.
Yani, demek istediğim, bizim bir gençlik sorunumuz var ve gençlik sorununu anlamak diye
bir derdimiz olması lazım. Bunun bütün partilerin derdi olması lazım çünkü bu sadece siyasetle
anlaşılabilecek bir şey değil ama gençlerin arzu ettiklerini, gençlerin kendileri için neyin daha doğru
olduğunu öğrenmemiz lazım. Bu da ancak onlara sorularak olur, onlarla iç içe geçmekle olur diye
düşünüyorum.
Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ederim Sayın Katırcıoğlu.
Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Aysu Bankoğlu, buyurun.
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Süreniz beş dakika.
AYSU BANKOĞLU (Bartın) – On dakika, ben Süleyman Girgin’in beş dakikasını almıştım. On
dakika Sayın Başkan.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Buyurun.
Süreniz on dakikadır.
AYSU BANKOĞLU (Bartın) – Herhâlde şu anda buradaki en genç milletvekillerinden birisi
olarak konuşacağım.
Sayın Bakan, öncelikle mesele üniversitelilerin barınma meselesi. Yurt kapasitesi ayrı, kalitesi ayrı
problem ama size göre yurtlar şahane ve kapasite sorunu yok “Barınamıyorum.” diyen öğrenciler de
zaten terörist tipler. Beni asıl üzen sizin bir Bakan olarak sorun nedir bunu anlamayıp inkâr politikası
gütmeniz aslında. Mesela, ben yurt eylemlerindeki arkadaşlarla birkaç gün beraberdim, keşke siz de
gitseydiniz ya da Emniyet güçlerini göndermek yerine mesela KYK görevlilerinizi gönderseydiniz, o
zaman yurt bulamadığı için kaydını dondurmak zorunda kalan ya da orada burada göçebe yaşamak
zorunda kalan öğrencilerin durumunu anlardınız Sayın Bakan.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bartın’da kaç kişi
yurt bulamadı?
AYSU BANKOĞLU (Bartın) – Parklardaki gençleri takibe ayıracağınız enerjiyi onları anlamaya
harcayabilirdiniz Sayın Bakan.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bartın
Milletvekilisiniz, Bartın’da kaç kişi yurt bulamadı?
AYSU BANKOĞLU (Bartın) – Kamu kurumlarına ait boş misafirhaneleri mesela, yurt olarak
tahsis edebilirdiniz. Yerleştiremediğiniz öğrencilere köstek olmak yerine destek olabilirdiniz.
Öğrencileri dinleseydiniz, kaşıkla verip kepçeyle aldığınız 650 lirayla inanın övünmezdiniz, yüzde
50 enflasyonla uçurduğunuz ortamda bunun yetmediğini bilirdiniz çünkü. Ayrıca o krediler de sizin
cebinizden çıkmıyor Sayın Bakan, milletin vergisi onlar. Zaten atmaca gibi faiziyle geri alıyorsunuz,
hani karşıydınız siz faize? O zaman kredilerin faizini silsenize.
Sayın Bakan, rica edeceğim, bir gün karnınızı sadece 19 lirayla doyurmayı deneyin; bakalım,
karnınız doyuyor mu? Bir gece “dünya standardı” dediğiniz yurtlarda kalın, toplantılarınıza da on-line
katılmayı deneyin; bakalım, bağlantı sıkıntısı yaşayacak mısınız?
Bakın, çoğu tarikat ve cemaatlere bağlı olan özel yurtların devlet yurtlarından daha fazla olduğu
söyleniyor. Bazılarının, mesela TÜRGEV’in KYK’den de destek aldığı söyleniyor. Ayrıca, buralarda
dinî sohbetlerin mecbur tutulduğu, yurda giriş saatlerinin ailelere bildirildiği söyleniyor. Bunlar doğru
mu? Hangi vakfın, hangi derneğin kaç yurdu var? Alım koşulları, konaklama koşulları ne bunların ve
siz bunları ne sıklıkla denetliyorsunuz? KYK hangi yurtlara, neden destek veriyor?
Sayıştay raporlarına baktım, yurt olmaya elverişsiz apartmanların yurt olarak kiralandığı ve
birçoğunda temel güvenlik önlemlerinin eksik olduğu söyleniyor. Bu konuda aldığınız bir önlem var
mı? Ne kadar bütçe ayırdınız?
Veri meselesi… Sunumunuzdaki yatak kapasitesi ile bir ay önce açıkladığınız kapasite farlı. Zaten
artık kimse devlet kaynaklı verilere güvenmiyor ama veri okumak başka bir şey.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Her gün yeni yurt
açıyoruz.
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AYSU BANKOĞLU (Bartın) – Yine, burada, “Almanya’da yurt kapasitesi 290 bin.” denilmiş.
Bu size marifet gibi geliyor olabilir ama Almanya’da 2 milyon öğrenci var, Türkiye’deyse 8 milyon
öğrenci var.
“Harç” demişsiniz yine burada, Avrupa’da üniversiteler neredeyse ücretsiz. “Amerika’da kredi
borcu bizden fazla.” diye yazmışsınız, doğru çünkü Amerika’da bir üniversite mezunu yüzde 95
ihtimalle iş bulabiliyor ve yıllık ortalama geliri 86 bin dolar, Türkiye’de ise 3 bin dolar yani bunlarla
birlikte değerlendirdiğimizde sunumdaki tablolarınız hiç de pembe gözükmüyor.
Bir başka konu işsizlik. Market açar gibi üniversite açarken 3 temel şeyi düşünmediniz: Bu
öğrenciler nerede yaşayacak, eğitimleri nasıl olacak, nasıl iş bulacaklar? “İş bulamıyoruz.” denilince
“Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok.” dediniz. Peki, bu gençler ne yapacaklar Sayın
Bakan? Üniversiteli işsizlik oranı yüzde 14, genç işsizlik yüzde 25 üstü; 4 gençten 1’i işsiz. İşsiz
dediğimse iş arayanlar, bunun bir de ne eğitimde ne istihdamda olan gençleri var; 15-24 yaş aralığında
çalışmayan, okumayan, iş aramayan gençler, on dokuz senede yıldırdığınız gençler. Yüzde 30’a
yaklaşan bir oranla hiçbir OECD ülkesi elimize su dökemiyor ve yine şampiyonuz.
Çözümünüz Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı. Ne var burada? Yarı zamanlı çalışma
ve stajlar. Güzel. Günü kurtarma operasyonu ama. Kronikleşmiş işsizlik problemini çözmez, ancak
hasır altı eder. Peki, özlük hakları ne olacak? Nasıl denetleyeceksiniz? Bir önleminiz var mı? Çünkü,
eğer yoksa, köleleştirme projesinden başka bir şey değildir bu.
Bir başka konu beyin göçü. Bakın, bu ülkede tıp öğrencisiyken geçinemeyip inşaatlarda çalışan,
mühendislik okuyup “call center”da çalışan gençler var. Gençlerin bilgisi, birikimi, emeği sürekli hiçe
sayılıyor bu ülkede. Fırsat bulsa yurt dışına gitmek isteyen öğrenci oranı yüzde 81 ya! 2019’de yurt
dışına göçenlerin yüzde 16’sı 25-29 yaş aralığında Sayın Bakan. Neden gidiyorlar? Gençlik Bakanı
olarak buna bir cevabınız var mı? Beyin göçüyle ilgili Bakanlığınızın herhangi bir araştırması var mı?
Ben bildiğimi söyleyeyim: Ekonomiden, adaletsizlikten, özgürlüklerinin olmamasından şikâyetçiler
Sayın Bakan. Bu ülkede kendilerine önem verilmediğini düşünüyorlar ve “Bu ülkede yaşamak nasıl bir
şey?” diye kendilerine sorulduğunda yutkunup “Zor.” diyorlar Sayın Bakan.
Bakın, araştırmalar, gençlerin yüzde 90’ının torpilsiz iş bulamayacağına inandığını söylüyor ya!
Böyle bir ortamda bir Bakanımız çıkıyor ve diyor ki: “Kaçmak demeyelim, gençler dünyayı merak
ediyor.” Yine bir inkâr. Halbuki bunun yerine iş imkânları sağlamanız, torpil düzeninden vazgeçmeniz,
bir “tweet” attı diye gençleri gözaltına almaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanının,
Başbakanlarının çoğunluğunun çocuğu yurt dışında değil mi? Neden? Meraktan mı gitmişler gerçekten?
Dönmek istiyorlar mı? Merak edip hiç sordunuz mu?
Çok değerli bilim insanlarımız yurt dışında çünkü akademisyenlerin bağımsızlığı, ifade özgürlüğü
yok, baskı altındalar. Ya, Boğaziçi olaylarında, bakın, bir inat uğruna zorbalıkla ülkenin geleceğine
kastettiniz. Beyin göçünün neden olduğunu anlamadan, ülkedeki adaleti, liyakati düzeltmeden, istihdam
yaratmadan, ayrıştırma politikalarınızdan vazgeçmeden beyin göçünü önleyemezsiniz.
Ya, kendinize bir sorun, sizin kendi çocuklarınız için hayaliniz ne? Burada kalmaları mi, yoksa bir
yolunu bulup -tırnak içinde söylüyorum- “yurt dışına kapak atmaları” mı?
Bir başka konu, liyakat demişken yani Sayın Bakan, sizin bütçenizde STK’lere ayrılan bir pay
var 35-40 milyon civarında. Bu payı geçen sene hangi STK’lere verdiniz? Bu desteklerle ne yapıldı?
Denetlediniz mi? Mesela, FETÖ yurtlarının neredeyse tamamının KYK’ye değil de Ensar, TÜRGEV
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gibi vakıflara tahsis edildiğini siz bilmiyorsanız bile KYK Müdürünüz biliyordur herhâlde. Mesela,
Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katıldığı için öğrencilerin KYK burslarının hukuksuz bir şekilde
kesildiğini biliyor musunuz?
Şunu da sorayım Sayın Bakan: Okçulukla aranız nasıl? Benim iyi değil, belki o yüzden
anlamıyorum ama neden okçuluk ve geleneksel okçuluk için ayrı federasyonlar var? Bu durumun
mütevelli heyetindeki Bilal Erdoğan’la bir alakası var mı? Yine, İstanbul Belediyesine ait Metro
AŞ’nin okçuluk hizmetine neden ihtiyacı oldu, ben anlamadım. Bakanlığınızın bu federasyona verdiği
destekler nelerdir?
Başka bir şey sorayım: Kadir Kelleci, tanır mısınız? Dünyaca ünlü bir millî bisikletçiydi, Dünya
Şampiyonası sırasında ilk 40’a giren tek Türk bisikletçi. Hükûmetten destek alamadığı için ödünç
bisikletle Avrupa Şampiyonası’na katıldı ama Hükûmete muhalif sosyal medya mesajları gerekçe
gösterilerek yarışlardan menedildi. Yani, sizin dünyaya örnek dediğiniz, yurt dışından ters göç olsun
istediğiniz ülke bu.
Yani, gün geçmiyor ki bir öğrenci, bir öğretim görevlisi terörist olmakla suçlanmasın gerçekten.
Cengiz Holdinglerin koca koca vergilerini bir kalemde silebilen Hükûmet, KYK borcu için bir
öğrencinin ensesine binmesin. Sadaka verir gibi verdiğiniz krediler için “Gözünüze dizinize dursun.”
diyorsunuz bir de utanmadan. Böyle bir ülkede gerçekten ters göç olabilir mi Sayın Bakan?
Bütçeniz… En geç 2023’te yapılacak seçimlerde Z kuşağından 7 milyon genç oy kullanacak.
İşiniz gerçekten zor. Eğitimde kaliteyi artırmalısınız, yurt problemini çözmelisiniz, genç işsizliğini
azaltmalısınız, beyin göçüne bir çözüm bulmalısınız ama bunları yaparken gelenek hâline getirdiğiniz
yandaş politikalarınızdan vazgeçmeniz gerekiyor ve tüm bunlar için size ayrılan bütçe 27-28 milyar,
tahminî gideriniz 31 milyar. Şimdiden 3 milyar liralık açığınız hayırlı olsun Sayın Bakan.
Bakanlığınızın adı Gençlik ve Spor Bakanlığı ama bütçenizin yüzde 3’ünün gençlik politikalarına
ayrıldığını görüyorum, sağ olun. Milletvekilliğini geçtim ama ben gerçekten bir genç olarak hâlimize
üzülüyorum.
Söylenecek çok şey var aslında bugün ama ben iktidar hırsınıza bir ülkenin geleceğini feda
etmeyeceğinizi ummakla sadece yetiniyorum.
Kolay gelsin.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Arı, hazır mısınız, sonraya mı
kalsın?
CAVİT ARI (Antalya) – Hazırım.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Buyurun.
Süreniz sekiz dakika, iki dakikasını vermişsiniz.
CAVİT ARI (Antalya) – Vermedim de Uğur Bey istedi süreden.
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakan, Bakan Yardımcıları ve değerli
bürokratlar, basın mensupları; birçok arkadaşımızın ifade ettiği gibi ben de gençlerimizin şu an beyin
göçü olarak ifade edilen, maalesef yetişkin gençlerimizin yurt dışına gitme niyetiyle hareket ettiklerini
buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum.
Beyin göçü sebepleri olarak da gençlerimiz genellikle olanaksızlık, işsizlik, ilgisizlik, düşük ücret,
yöneticilerin niteliksizliği gibi gerekçeler göstermekte ve yıllık yaklaşık 50 bin civarında gencimiz
beyin göçü nedeniyle yurt dışına gitmekte.
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İşsizlik çok yüksek Sayın Bakan. Eğitimde ve istihdamda olmayanların oranı yaklaşık yüzde 28,8
ki bu sizin kendi verileriniz.
Gençlerimize umut lazım, moral motivasyon lazım. Gençlerimizin kayıpları var bu ülkede.
Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, gençlerimizin kayıplarını iktidarımızda telafi edeceğiz,
kaybettiklerini yerine koyma vaktidir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı.
Sayın Bakan, ben bazı konulardaki sorunları direkt sormak ve sizden bu konularda cevap almak
istiyorum. Bu yıl 669’uncusu yapılan ve Edirne Kırkpınar’dan daha eski olduğu bilinen Elmalı Yağlı
Güreşleri’yle ilgili bir husus var, onu size ifade etmek istiyorum. Elmalı’da güreş sahası yapılacağına
dair söz verilmişti, bir önceki güreş sonrasında Bilal Erdoğan altın kemeri takmıştı ve bu nedenle de bir
söz verilmişti güreş sahası yapılacağına dair ancak son güreşte Bilal Erdoğan’a altın kemer taktırılmadı;
bu nedenle de güreş sahasının yapılmasından vazgeçildiğine dair bir iddia var, bu iddia doğru mudur?
Elmalı’ya, güreşlerin, yağlı güreşlerin merkezi olan Elmalı’ya güreş sahası yapılacak mıdır Sayın
Bakan, bu konuda sizden cevap almak istiyorum.
Yine, Antalya’ya havuz veya kapalı spor salonu tarzı bir yatırımınız, bir projeniz var mı?
Yine, bu yıl ilk defa yağlı güreşlerin düzenlendiği Antalya Kumluca ilçemizde geçtiğimiz yıl
Karatepe Stadı doğal afet nedeniyle yıkıldı. Bu, başta yağlı güreşlerin tertip edildiği, spor aktivitelerinin
düzenlendiği, Kumluca Karatepe Stadyumu’nun yapılmasıyla ilgili bir çalışmanız, bir düşünceniz var
mı Sayın Bakan?
Yine, Demre ilçemizde imarda otogar olarak gözüken bir alan var, 66 dönüm Sayın Bakan.
Hazine, Gençlik ve Spor Bakanlığına bu alanı tahsis etmiş. Büyükşehir Belediyesi, İl Gençlik ve Spor
Müdürlüğüne 6 dönümünün otogar olarak ayrılması için talepte bulunmuş. İmar planında burası otogar
olarak yani 6 bin metrekarelik kısmı otogar olarak geçen bu kısmın tarafınızdan Demre ve Büyükşehir
Belediyesine otogar olarak kullanılması yönünde bir muvafakatiniz olacak mı çünkü ana yol üstünde
olan bu yerin otogar olarak kullanılması hâlinde ulaşım açısından çok önemli bir gelişme olacaktır
Demre adına.
Sayıştay raporunda öğrenci yurdu olarak kullanıma elverişli olmayan binaların kiralandığına dair
bir tespit var Sayın Bakan. Bu husus geçen yıl da vardı ancak bu tarzdaki binaların kiralanmasına
devam edildiği ortadadır. Ancak Sayın Bakan, dinlerseniz, bakın, önemli bir konuyu size ifade etmek
istiyorum, Sayıştayın yurt olarak kullanılmasına uygun olmayan binaların yurt olarak kullanılmaya,
kiralanmaya devam edildiği şeklinde görüşüne rağmen bakın, Antalya Konyaaltı ilçesinde Akdeniz
Üniversitesine çok yakın bir alanda TOKİ tarafından 4108 ada 2 parsel sayılı taşınmaz imar planında
yurt alanı iken, inşaat emsali de 1,20 oranında iken şimdi burada inşaat emsali 1,50 emsale çıkarılarak
özel eğitim alanına çevrilmiştir. 23.802 metrekare ve Konyaaltı Belediyesinin de 490 metrekare hissesi
bulunan bu taşınmazın plan tadilatının Bakanlığınız tarafından yapılarak yurt alanı olan bu alanın
özel eğitim alanına çevrilmesinin anlamı nedir? Burada Bakanlık bütçenizin ilk sunumundan itibaren
öğrencilerimizin yurtla ilgili yaşadığı sıkıntıların bu kadar yüksek sesle dile getirildiği ve okulların,
üniversitelerin açıldığı ilk günlerde sayısız, yüzlerce, binlerce öğrencimizin yurtta yer bulamadığı
bir dönemde siz Akdeniz Üniversitesi gibi 70 bin öğrencinin bulunduğu bir bölgede yurt alanı olarak
ayrılmış bulunan 23.802 metrekarelik bir taşınmazı hangi niyetle, hangi amaçla, kime vermek için özel
eğitim alanına çevirdiniz; öğrenmek istiyorum Sayın Bakan, buna da eğer bir cevap alabilirsem…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Yurdu kampüsün
içine yapıyoruz, kampüsün içine.
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CAVİT ARI (Antalya) – Sayın Bakan, kampüsün içinde de yurt olur, planında ayrılmış bulunan
bu yeri yurt alanı dışına çıkarmanızın hangi anlamı olduğunu ve çıkardıktan sonra da kime verdiğinizi
takip edeceğim, sonuçta takip ettiğimizde de gerçeği ortaya çıkaracağız Sayın Bakan.
Yine, bütçelerin federasyonlara dağıtımında kıstas nedir Sayın Bakan? Başarı, sporcu sayısı,
kulüpleşme göz önünde tutuluyor mu, yoksa federasyon başkanlarının siyasi düşüncesi ve yakınlığı
mı önem taşıyor; bu konuyu da sizlere sormak istiyorum. Son seçimlerde, özellikle seçimi yapılmış
bulunan federasyon seçimlerine iktidar olarak bu kadar yoğun ilgi göstermenizin anlamı nedir diye
sormak isterim.
Ve son olarak da Süper Lig’deki hentbol takımlarına, Federasyonun özellikle kadın hentbol
kulüplerine hiçbir ödeme yapmamasının anlamı nedir diye sormak istiyorum Sayın Bakan.
Yetersiz de olsa, doların her geçen gün, euronun her geçen gün, her dakika arttığı bu ortamda
bütçenizin yeterli olmadığını da düşünmekle beraber mevcut bütçemizin gençliğimize ve spora hayırlı
ve uğurlu olmasını diliyorum.
Teşekkür ediyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ederim Sayın Arı.
Adalet ve Kalkınma Partisinden Sayın Zeynep Yıldız.
Buyurun lütfen.
Süreniz beş dakika.
ZEYNEP YILDIZ (Ankara) – Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Bakanım, Değerli Bakan Yardımcılarım, değerli vekillerim; ben de hepinizi saygılarımla
selamlıyorum.
Şimdi, tabii ki gençlere dönük olarak çok önemli bir başlığı aslında burada tartışıyoruz. Gerçekten,
Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu yıl bilhassa bir platform oluşturarak gençlere “Bütçeyi siz
tasarlayın.” demiş olması bence çok değerli bir adım ve burada genç arkadaşlarımız da hemen arkanızda.
Gerçekten bu, değerli yani bizzat gençlerin temsilî olarak değil de -biz şu an gençleri temsilen burada
bulunuyoruz- bizzat bütçenin içinde yer alıyor olmaları bence çok güzel bir adımdı; bunun için teşekkür
ediyorum.
Şimdi, tabii, pek çok şey konuşuldu. Ben bir Ankara Milletvekiliyim ve gerçekten Ankara’daki
bütün gençlere karşı kendimi mesul hissediyorum. Burada kulaktan dolma herhangi bir bilgiyle değil
de bizzat sahada tecrübe ettiğimiz gerçeklikle konuşmayı daha değerli ve önemli buluyorum. Şöyle
ifadelendireyim: Ankara’da son yıllarda da gerçekten ciddi anlamda gençlik merkezlerinin sayısında
bir artış gerçekleşti. Keçiören’e mesela 4 tane gençlik merkezi birden kazandırıldı. Fırsat eşitliği
temelinde… Birileri hep bir şekilde, birilerinin daha ayrıcalıklı olduğu propagandasını yapmaya
çalışırken ben Sincan’a yapılan, Keçiören’e yapılan, Mamak’a yapılan, Pursaklar’a yapılan, Ankara’nın
dört bir yanına, fırsat eşitliği temelini aslında kökleştirmek adına yapılan gençlik merkezlerini yakından
takip ediyorum; bundan dolayı size ayrıca teşekkür ediyorum çünkü gerçekten Ankara’daki ilk Deneyap
atölyesinin Keçiören’e yapılmış olması çok anlamlıydı. İkinci Deneyap atölyesinin Pursaklar’a
yapılıyor olması çok anlamlı ve çok değerli; bunun için teşekkür ediyorum.
Yine, Yenimahalle’ye bir gençlik merkezi açıldı, adı Ceren Damar oldu; bunu çok değerli
buluyorum, ben de avukatım, kendimle aslında şahsiyetini özdeşleştirdiğim hukukçu bir arkadaşımızın
adının buraya verilmiş olmasını çok anlamlı buluyorum; bununla alakalı teşekkür ediyorum.
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Bunların hepsinin yanı sıra, biz aslında gençlik merkezleriyle bir ekosistem oluşturmuş olduk
-az evvel, daha önceden Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmış olan Bakanımız da konuştular- açıkçası
çok kümülatif bir biçimde üst üste sürekli bir şeyler eklendiğini görüyoruz. Geçtiğimiz Tokyo
Olimpiyatları’nda olimpiyatlara katılan sporcularla birlikte siz de aslında o heyecanı bire bir yaşadınız,
onlar orada o stresi nasıl yaşıyorlarsa siz de onların bir -tabiri caizse- ağabeyi gibi o süreci yakından
takip ettiniz. Aslında, bu, oluşturulan, gençlik merkezleri marifetiyle oluşturulan ekosistemin bir
başarısıydı bence.
Ben kısaca kısa kısa bahsetmek istiyorum. Mete Gazoz okçulukta altın madalya aldı. Busenaz
Sürmeneli boksta altın madalya aldı. Eray Şamdan karatede, Buse Naz Çakıroğlu boksta, Hakan Reçber
tekvandoda, Hatice Kübra İlgün tekvandoda, Rıza Kayaalp güreşte, Yasemin Adar güreşte, Ferhat
Arıcan jimnastikte, Taha Akgül güreşte, Ali Sofuoğlu karatede, Merve Çoban karatede, Uğur Aktaş
karatede madalyayla döndüler. Bu, gerçekten adım adım oluşturulmuş bir ekosistemin sonucudur.
Dolayısıyla, geleceğe dönük olarak aslında çok ciddi yatırımların yapılmış olduğunu görüyoruz,
gençlerin başarısına dönük olarak çok ciddi yatırımların yapılmış olduğunu görüyoruz.
Bu yatırımlar bir yandan yapılırken yine, bir Ankara Milletvekili olarak aklıma şu geliyor:
Yurtlardan bahsediyoruz, yurtların yani bütün öğrencilerin yaşadıkları veyahut üniversiteye gittikleri
şehirlerde uygun bir barınma imkânına kavuşması hepimizin önceliği. Zaten KYK sisteminin geldiği
nokta da aslında bunu çok destekler mahiyette ve bunun da inşallah daha da ileriye gitmesine dönük
süreçleri yakından biz de takip ediyoruz.
ODTÜ kampüsü içerisine yapılması planlanan bir yurt vardı ve ideolojik takıntılarla bunun
engellendiği aklıma geliyor ve ODTÜ’lü, Hacettepeli gençlerin hakkını burada savunmak istiyorum.
ODTÜ’lü ve Hacettepeli gençlerin daha güzel imkânlarda, daha erişilebilir bir yurda kavuşma hakkı
yok muydu? Neden ideolojik takıntılarla ODTÜ kampüsü içerisine yapılması planlanan yurt engellendi;
bu soruyu sormak istiyorum.
Öte yandan, ümit lazım diyoruz ama gençlerde ümit oluşturan herhangi bir şey olduğunda onu
itibarsızlaştırmak için var gücümüzle çaba harcadığını görüyoruz muhalefetin ve ben durup sormak
istiyorum, gerçekten gençlerde ümit telkin eden herhangi bir gelişme olduğunda bunu sahiplenmekte
neden geri duruyoruz?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, Sayın Yıldız, tamamlar mısınız
lütfen?
ZEYNEP YILDIZ (Ankara) – Tamamlıyorum, son yirmi saniyem.
Mesela, TEKNOFEST’teki gençlerin ne kadar büyük bir heyecan taşıdığını ve geleceğe dönük
ne kadar büyük bir ümit taşıdığını bizzat gidip deneyimlediniz mi, deneyimlediyseniz bunu burada
anlatmaktan neden çekiniyorsunuz? Yahut “Savaş aygıtları oluşturuyorsunuz siz orada.” diyerek bunu
neden itibarsızlaştırıyorsunuz? Orada tarıma, eğitime dönük projeleri neden görmezden geliyorsunuz?
Bunun yanı sıra, gerçekten mesleki ve teknik eğitim konusunda da eş güdüm hâlinde projeleri bizzat
takip ettiğinizi ben de görüyorum. Bakan Yardımcımız burada, mesleki ve teknik eğitim konusunda
ne kadar yetkin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, bakanlıklar arasında eş güdümün ve bütüncül
planlamanın farkındayız. İnşallah, yirmi sene sonrasında, ne kadar güçlü bir temel oluşturulduğunu hep
birlikte müşahede ediyoruz, bunun da semeresini hep birlikte görüyor olacağız.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, teşekkür ediyorum Sayın Yıldız.
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Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Ali Fazıl Kasap.
Buyurun lütfen.
Süreniz beş dakika.
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Sayın Bakanım, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakan, Kütahya Şehir Stadı’nı yıktınız, yerine portatif bir stat yaptınız. 2019’dan beri hâlâ
yapacaksınız, planlama dâhilinde, vadedilen yerde stadı yapmadınız.
Dumlupınar’a geldiniz, çok teşekkür ederim. Dumlupınar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında
önemli merhalelerden biri. 100’üncü yılda şunu talep ederiz ki burada en üst düzeyde kutlamalar
yapılsın. Ayrıca, Dumlupınar’ın Gelibolu Tarihî Alanı gibi millî tarih alanı ilan edilmesiyle ilgili kanun
teklifi var, bu kanun teklifini AK PARTİ Grubu, MHP Grubu vesaire getirip onanması için hepimizin
elinden geleni yapacağından eminim.
Sayın Bakan, KYK borçlarını tamamen silmeyi, sildirmeyi düşünüyor musunuz? Bir de bu KYK
yurtlarına yerleştirilemeyen öğrenciler var. Barınma ihtiyacı temel bir ihtiyaç. Bir öğrencinin KYK
yurtlarındaki maliyeti aylık yaklaşık 1.600-1.800 lira olarak belirtiliyor. Yerleştiremediğiniz öğrenciler
için, bunun yarısı kadar olabilir, buna yakın bir meblağ olabilir… Bodrum katlarında ikamet eden,
-Gemlik’te bu sene özel sektör tarafından 3-4 tane fabrika açıldığı için- konut dahi bulamayan, yurt
bulamayan ve kaydını donduran, kaydını sildiren öğrencilerin vebali sizin üzerinizde değil mi Sayın
Bakan? İstifa etmeyi düşünür müsünüz gelecek sene eğer 1 öğrenci açıkta kalırsa? Şunun garantisini
verebilir misiniz, gelecek sene 1 tek öğrenci açıkta kalmayacak? Bu öğrencilerin konaklama hakkı
olduğu hâlde siz bunların barınma ihtiyacını gideremediniz, gideremediniz; binlerce öğrenci… Buradaki
arkadaşların hepsine telefonlar geldi, biz de zorda kaldık, İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de bodrum
katlarında kalan öğrencilerin vebali sizin üzerinizde değil mi Sayın Bakan? Ve siz bunu beceremediğiniz
hâlde, öngöremediğiniz hâlde neden istifa etmeyi düşünmediniz Sayın Bakan? Gerçekten öyle, yani bu
parayı veremediniz. Yurtların kalitesi şu kadar… Ben İnciraltı Yurdu’nda kaldım Sayın Bakan, 4 kişilik
bir odada kaldım, palas gibiydi, kalite vardı; kalite yoktu diye bir şey yok ama siz bu 50 bin kişilik
kapasiteyle, vesaireyle bu açığı kapatamayacaksınız.
Aynı şekilde, bazı vakıf yurtlarına kamu yararına diye vermiş olduğunuz desteği neden öğrencilere
direkt olarak vermeyi düşünmüyorsunuz Sayın Bakan? Bu barınma ihtiyacını siz bu şekilde
gideremeyeceksiniz, gideremediğiniz için de öğrenciler açıkta kalacak. Kaliteden bahsediyorsunuz
ama dışarıdaki öğrenciler bodrumlarda kalıyor Sayın Bakan ve bu, sizin yüzünüzden. Binlerce öğrenci
müracaat etti, bunların yeterlilikleri var, yurtta kalması için tüm kriterler tutuyor ama vermiyorsunuz;
bunları yerleştiremiyorsunuz, yerleştiremediğiniz için…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Boş kalan yurtlar var.
Kütahya’da kaç kişi dışarıda kalmış?
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Hayır, boş kalan yurt yok taşrada… Demin Sayın Bakan dedi.
Sayın Bakan, o konuda da teessüf ederim, yurtlarda 2 kişilik kapasite yok, 2 kişi yasak zaten; keşke
bilseydiniz o kısmını da. 2 kişi kalamıyorlar bazı sebeplerden dolayı, gerçekten Sayın Bakan. Şimdi
yurdun kalitesinden bahsediyorsunuz. Bodrumda kalan öğrencilerin, çatı katlarında kalan öğrencilerin,
dışarıda kalan öğrencilerin vebali sizin ve halef selef bakanların üzerindedir; çok veballidir. Gerçekten
o 3 kızın vebalini ödeyemezsiniz siz. Kütahya’nın… 800 lira destek verebilirdiniz. Barınma desteği
verseydiniz bir yerde kirada kalabilirlerdi ama bodrum katında kalmak zorunda kalıyorlar; yazıktır,
günahtır!
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bakın, bütçe…
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Yok, yok, hiçbir şeyle açıklayamazsınız, bunun izahı yok. (AK
PARTİ sıralarından gürültüler)
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Arkadaşlar…
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Boş mu kalıyor yurtlar?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Aydemir…
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Siz içeride kalan öğrenciye 1.600 lira harcıyorsunuz. Ya, 50 bin
kişilik yurt yapıncaya kadar hiçbir şeyi…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Kütahya’da kaç kişi
dışarıda kalmış, Kütahya’da?
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Kütahya’da 47 bin öğrenci kapasitesinin 27 bini geldi Sayın
Bakan. Gelmedi…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Kaç kişi dışarıda
kalmış?
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Kalamaz ki, öğrenci kapasitesi yok.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Kütahya’da yedek
yok, yedek yok; bakın, yedek yok.
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Bakın, Ankara, İstanbul, İzmir’den bahsettim Sayın Bakan.
Sayın Bakanım, bakın, 47 bin öğrenci…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bakın, rakamlarla
konuşun!
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Sayın Bakanım, vaktimden… Ben söyleyeyim, siz savunun;
Sayın Bakan, ben söyleyeyim, siz savunun.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Kütahya’da 1 öğrenci
yedekte değil.
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Sayın Bakan, Kütahya tercih edilmiyor Zafer Havalimanı gibi,
uçakla nasıl tercih edilmiyorsa… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Kasap, tamamlar mısınız sözünüzü.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Havalimanına da
köprüye de otoyola da şehir hastanesine de her şeye karşısınız!
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Bakan…
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Hayır, verin parasını…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Utanmadan…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Bakanım, birazdan…
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Ne demek “Utanmadan!” Sayın Bakan, ne demek “Utanmadan!”?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Yazıklar olsun ya!
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Ne “Yazıklar olsun!”u ya?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, Sayın Bakan, birazdan cevabınızı
alalım.
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Karşısınız…
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Hayır, hayır, lütfen Sayın Bakan, lütfen…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Kasap, sözünüz bitti mi?
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Hayır, bakın, vaktimi çalıyor.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Süreniz bitti.
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Hayır.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Tamamlayın sözünüzü, buyurun, sözünüzü
tamamlayın.
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Bir saniye… Ama dakikamı çalıyor.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Ya, tamamlayın diyorum arkadaş!
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Burada, 750 bin
liraya…
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Bir susar mısınız, lütfen ya.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Ya, tamamlayın diyorum, buyurun.
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Sözümü tamamlayacağım.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Gör bu resimleri, gör!
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Hayır, hayır…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Bakanım, biraz sonra cevapları
alacağız, onları hazırlayın. Sayın Bakanım…
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Hayır… Sayın Bakan, lütfen… (AK PARTİ ve CHP sıralarından
karşılıklı laf atmalar, gürültüler)
Sayın Başkan, lütfen…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Tamam, tamam, söylüyorum.
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Konuşamıyorum.
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Sayın Başkan, uyarır mısınız?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Ya, benim ikazımı duymuyor musunuz
arkadaşlar, niye ayağa kalkıyorsunuz? Bir dakika, müsaade edin; Sayın Bakanı da ikaz ediyorum, Sayın
Kasap’ı da ikaz ediyorum.
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Hayır, benim konuşma hakkımı gasbediyorlar.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Bugün güzel bir gün geçti, son dakika ne
oldu böyle? Biraz sakin arkadaşlar, biraz sakin, biraz sakin…
Sayın Bakan, biraz sonra cevaplarda onları alalım.
SALİH CORA (Trabzon) – Hayır, Sayın Vekil yalan konuşuyor, özür dilesin.
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Yalan değil, bir saniye, lütfen…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Cora, bir dakika, bir dakika…
SALİH CORA (Trabzon) – Özür dilesin.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Cora…
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Ben ne özür dileyeceğim ya? Bakan özür dilesin ya!
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SALİH CORA (Trabzon) – Sayın Kasap, yedek öğrenci var mı, onu söyleyin?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Cora, bir saniye…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Sayın Kasap…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Bakanım, bir saniye…
Arkadaşlar, bir sakin…
Sayın Kasap, sözünüzü tamamlar mısınız, buyurun.
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Lütfen, bir dakika istiyorum, tamamlayacağım.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Ya, buyurun, sözünüzü tamamlayın.
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Sayın Bakan, Kütahya’nın 47 bin öğrenci kapasitesi var, 27 bin
öğrenci müracaat etti Kütahya’ya.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Her öğrenci yurda
başvuruyor mu?
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Lütfen… Lütfen…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Bakanım, sözünü tamamlasın. Size
söz vereceğim Sayın Bakanım, söz vereceğim.
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Bir saniye…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Kasap, tamamlayın lütfen.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Kütahya’da kaç
öğrenci var…
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Sayın Bakan, kaç bin yedeğiniz var Türkiye çapında? Ben
Kütahya’dan bahsetmiyorum. Ben Türkiye Milletvekiliyim, yapmayın. Sayın Bakan, kaç bin yedeğiniz
var, kaç yüz bin yedeğiniz var, onu söyleyin bana.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Kaç öğrenci…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Bakanım, Sayın Kasap süresini
tamamlasın, ben size söz hakkı vereceğim.
Sayın Kasap, tamamlayın lütfen. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
Arkadaşlar, karışmayın!
SALİH CORA (Trabzon) – Sayın Başkan…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Cora… Ya, yapmayın bu saatte!
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Bir saniye arkadaşlar…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Bir dakika ya…
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Sayın Bakan, Gemlik’teki hiçbir yere yerleştirilmeyen 3 öğrenci,
bir…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Kasap, tamam…
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Bir saniye, bakın…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Hayır, söylüyorsunuz, söylüyorsunuz,
“Bir dakika…” diyorsunuz. Tamamlayın o zaman.
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Tamam, bir dakikada tamamlıyorum.
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Sayın Bakan, Türkiye çapında açıkta kalan, yedekte kalan öğrenci sayısını söyleyebilir misiniz?
Ben kişisel olarak…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Kasap, teşekkür ediyorum.
Sayın Mehmet Taytak, buyurun lütfen.
Süreniz beş dakika.
MEHMET TAYTAK (Afyonkarahisar) – Sayın Bakanım, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın
Kıymetli Bakan Yardımcıları ve Bakanlığımızın temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızın 2022 yılı bütçelerinin hayırlı ve
bereketli olmasını diliyorum.
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle 2020 yılında birçok önemli spor organizasyonu
ertelendi. Türkiye olarak, 2021 yılında gerçekleştirilen uluslararası etkinliklerde büyük başarılar
kazandık. Yaklaşık 11 bin sporcunun katıldığı Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları’nda Türkiye olarak 2
altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalyayla -toplamda 13 madalyayla- okçuluk, boks sporu, karate sporu,
tekvando, jimnastik alanlarında başarı elde ettik. Öncelikle, Türkiye’yi bir spor ülkesine dönüştürmek
ve birbirinden başarılı sporcular yetiştirmek için birçok projeye ve yatırımlara destek veren Sayın
Bakanımıza çok teşekkür ediyorum.
Spor, bağımlılıkla mücadelenin panzehridir; spor, insanın yaşamını iyileştirir. Çocuklarımızı
erken yaşlarda spora yönlendirmemiz gerekmektedir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yetenekleri
doğrultusunda spora ne kadar erken yönlendirirsek geleceğe daha umutla bakan bir neslin oluşumuna
o kadar katkı sağlamış oluruz; bu sebeple, Afyonkarahisar ilimizde spor yatırımlarının yakından
takipçisiyiz.
Sayın Bakanım, sayenizde ve ekibinizin sayesinde Afyonkarahisar il ve ilçelerimizde Gençlik
ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak projeleri burada tek tek saymak istiyorum: Basket sahaları,
halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri, stadyumlar, tenis kortları, atletizm
pistleri, atlı binicilik tesisi, okçuluk binasının restore edilmesi, gençlik kampı ve spor kompleksi. Tüm
bu yatırımlarla Afyonkarahisar ilimiz spor şehri olacak. Bu sahalardan, bu stadyumlardan, bu spor
salonlarından bu ülkenin en büyük ümidi olan gençlerimiz çıkacak, şampiyon olacak; şanlı bayrağımızı,
ay yıldızımızı gururla dalgalandıracak.
Yapılacak olan hizmetlerin Afyonkarahisar’ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum; bu vesileyle,
Afyonkarahisar ilimize ve ilçelerimize vermiş olduğunuz katkı ve desteklerden dolayı çok teşekkür
ediyorum.
Bütçemizin ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Sayın Bakanım, Aydın ilimizde geçen ay içerisinde bir öğrenci yurdu açıldı mı efendim?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Açıldı.
MEHMET TAYTAK (Afyonkarahisar) – Açıldı… Efendim, kapasitesi ne kadardı acaba? Benim
bildiğim kadarıyla 2.300’ün üzerinde bir kapasitesi vardı.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Evet.
MEHMET TAYTAK (Afyonkarahisar) – Kıymetli arkadaşlar, Aydın CHP Belediye Başkanı 2 tane
konteyner koydu.
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Nereden biliyorsunuz?
MEHMET TAYTAK (Afyonkarahisar) – Biliyorum.
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SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Nereden biliyorsunuz?
MEHMET TAYTAK (Afyonkarahisar) – Biliyorum, ya müsaade edin.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Ya, bir dakika arkadaşlar…
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Kapalı yerlere…
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Ya, müdahale etmeyin.
MEHMET TAYTAK (Afyonkarahisar) – Ya, müsaade buyur arkadaşım; ben söylüyorum, sen de
ispatla.
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Afyon mu burası?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Ne dedi ki? Niye müdahale ediyorsunuz?
MEHMET TAYTAK (Afyonkarahisar) – Bana niye müdahale ediyorsun sen şimdi?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Bülbül…
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Afyon mu burası?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Bülbül, neden müdahale
ediyorsunuz?
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Ya, olur mu böyle şey?
MEHMET TAYTAK (Afyonkarahisar) – Efendim, söylüyorum: 2 tane konteyner…
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Ne konteyneri?
MEHMET TAYTAK (Afyonkarahisar) – Hadi, senin konteynerin 5 olsun ama sanıyorsunuz ki
bütün öğrencileri doldurdunuz oraya. Yok. İşte, Aydın ilinde şimdi 2.300 kapasiteli, pırıl pırıl, sıfır
yapılmış bir yurt binası var, niye bahsetmiyorsunuz? Niye susuyorsunuz, bahsetmiyorsunuz?
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Soruları gördün mü?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Arkadaşlar…
Sayın Bülbül, siz de konuştunuz ya.
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Bakana sorulan soruları gördün mü?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Böyle bir usul yok ki. Niye müdahale
ediyorsunuz?
NİLGÜN ÖK (Denizli) – Niye müdahale ediyorsunuz?
MEHMET TAYTAK (Afyonkarahisar) – Niye rahatsız oluyorsunuz?
Arkadaşlar, lütfen… Bakın, arkadaşlar, bu ülke bizim.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Taytak, tamamlayın lütfen.
MEHMET TAYTAK (Afyonkarahisar) – Biz birbirimizi sevelim…
Efendim, Sayın Bakanım, tekrar başarılar diliyorum; hepinizden Allah razı olsun efendim.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, teşekkür ederim.
Sayın Bülbül…
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Haklısınız(!) AKP’li Aydın milletvekili… (AK PARTİ
sıralarından gürültüler)
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Arkadaşlar, bir saniye… Bir saniye
arkadaşlar…
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SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Böyle bir usul yok!
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Bülbül, beni duyuyor musunuz?
Beni duyuyor musunuz?
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Duyuyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Duyuyorsanız niye dönüp bakmıyorsunuz?
Bakın, ben size bir uyarıda bulunuyorum, diyorum ki: Neden müdahale ediyorsunuz, niye müdahale
ediyorsunuz? Eğer bir şey varsa bana işaret buyurun; yanlış bir söz varsa, yaralayıcı bir söz varsa ben
müdahale ederim. Oranın fikrine niye böyle bağırarak çağırarak müdahale ediyorsunuz?
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Sayın Başkan, sataşma var, söz istiyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Bakın, siz de konuştunuz, hiç kimse size
müdahale etti mi? Etse ben izin vermem. Lütfen, rica ediyorum, yapmayın ya. Böyle bir saygısızlık
olmaz ya, Komisyona saygısızlık yapıyorsunuz, lütfen ya… Kendi arkadaşlarınıza saygısızlık
ediyorsunuz.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Burada vekil, görüşlerini ifade edemez mi?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Okan Gaytancıoğlu, buyurun.
Süreniz üç dakika.
OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) – Dört olsun bari.
Sayın Bakan, öncelikle şunu söylemek istiyorum: Hükûmetinizin ne bir gençlik politikası var ne
bir spor politikası var. Yapılan anketlere, araştırmalara göre gençlerimizin yüzde 70’i ülkeyi terk etmek
istiyorsa bu, bir gençlik politikanızın olmadığının en önemli göstergesidir.
Her ile bir üniversite açtınız, ne oldu? İşsizler ailesine yenilerini kattınız. Üniversiteleri…
NİLGÜN ÖK (Denizli) – Açmayalım mı?
OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) – Açmayın demedik. Açın ama içini teknolojiyle doldurun.
YILDIRIM KAYA (Ankara) – Niye laf atıyorsunuz?
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Sayın Başkan, niye uyarmıyorsunuz?
OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) – Bir dakika, sözümü kesmeyin ya, devam edelim.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Arkadaşlar, sakin…
OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) – Ülkemizin teknolojiyle yarışır hâle gelmesi için,
üniversitelerin daha tercih edilebilir hâle gelmesi için “yüksek lise” nitelendirmesinden gerçekten
dünyayla yarışan üniversiteler hâline gelmeleri gerekmektedir. Üniversite açıyorsunuz ama dünyada
teknoloji geliştirmeyen… Bir şekilde dünyada sıralamada yokuz. Öğrencileri de barındıramıyorsunuz.
İki sene pandemi ortamında isteseydiniz yurtları tamamlardınız.
Gelelim spor politikasına. Türkiye 83 milyon ama Süper Lig’de oynayan futbolcuların neredeyse
tamamı yabancı. Yani, eskiden gençler mahalle köşelerinde şambrelden futbol toplarıyla oynardı, onların
içinden futbolcular çıkardı; yine, pazar sepetinin altını çıkararak basket potası yaparlardı, basketçiler
çıkardı. Şimdi gençler yetişmiyor, yetiştiremiyorsunuz çünkü politikanız yok. Beden eğitimi mezunu
on binlerce öğretmenimiz var, onlara görev yok; hepsi ya polis oluyor ya da özel güvenlik ama çoğu da
işsiz. Bu şekilde, bu ülkede spor gelişir mi?
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Gelelim seçim bölgeme, Edirne’ye. “Devlette devamlılık vardır.” diyoruz. Sizin daha önceki,
Sayın Osman Bak’tan önceki Bakanınız Çağatay Bey, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç
2014’te dedi ki: “23 şehirde 25 süper stadyum açacağız.” Hani, bir tane açıldı mı? Hele Edirne’ye 22
bin kapasiteli bir stadyum yapılacaktı, hâlen bir çivi bile çakılmadı.
Bir de size bazı sorular sordum Sayın Bakan; siz “özel hayat” dediniz, cevap vermediniz. “2020
Avrupa Futbol Şampiyonası için Millî Takım’ımızın Roma ve Bakü’deki maçlarına kaç kişi Futbol
Federasyonunun davetlisi olarak gitmiştir?” diye sordum, bir cevap gelmedi. Federasyonun davetlisi
olarak giden kaç basın mensubu vardı? Biz biliyoruz, hepsi yandaş basından gitti. Davetliler hangi
kriterlere göre belirlendi? Roma ve Bakü’deki maçlara giden davetlilerin Federasyona kişi başına
ortalama maliyeti ne kadardır?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Tamamlar mısınız lütfen.
OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) – Federasyonunuz “özel yaşam” diye cevap vermedi ama
harcanan kamunun parası. Lütfen bu sorulara cevap verin.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum Sayın Gaytancıoğlu.
Sayın Uğur Aydemir, buyurun. Süreyi tasarruflu kullanacağınızı düşünüyorum, en kısa şekilde, iki
dakika içerisinde inşallah.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Evet, ben teşekkür edeceğim sadece.
Sayın Başkanım, çok Kıymetli Bakanım, Değerli Bakan Yardımcılarım, kıymetli bürokratlarımız,
değerli milletvekili arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri; ben de hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Sayın Bakanım, bütçeniz hayırlı olsun, uğurlu olsun, bereketli olsun inşallah. Çok güzel
bir sunumunuz vardı, çok dikkatli bir şekilde dinledim. İnşallah dinlemeyen arkadaşlar, kaçıran
arkadaşlarımız bu kitapçığı aldıklarında müsait zamanlarında bu kitapçığı incelerlerse kaç tane stadyum
yaptığını, kaç tane şehir stadyumu yaptığını, futbol sahası yaptığını, halı saha yaptığını, yüzme havuzu
yaptığını, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımlarının ne kadar çok olduğunu yakinen görürler ve
öğrenirler diye düşünüyorum.
Ben her zaman şunu ifade ediyorum: Biz bütçe görüşüyoruz. Bütçeyi görüşürken 2022 yılı tahminî
bütçesini hep birlikte inşallah biraz sonra onaylayacağız, oylayacağız; yalnız, bütçede dünü görmek
lazım, dünü unutmamak lazım, dün ile bugünü kıyaslamak lazım ve yarınları, geleceğimizin vizyonunu
ona göre belirlemek lazım, hedef koymamız lazım.
Sayın Başkanım, yüksek müsaadenizle… Şimdi, arkadaşlarımız konuşurlarken, çatılarda
kalan, çatı katlarında kalan, bodrumlarda kalan öğrencilerimizden bahsettiler. Mutlaka kalan vardır,
“Kalan yoktur.” demiyorum ama öyle zannediyorum ki buradaki arkadaşlarımızın her birisinin bir
yurt hikâyesi vardır, geçmişi vardır. Yani Türkiye’nin nerelerden nereye geldiğini, yurtlarımızın
kalitesinden, niteliğinden, niceliğine kadar bunları arkadaşlar, göz ardı ederek, sırf eleştirmek için,
Bakanımıza nasıl bir eleştiri sunalım diye kendimizi zorlamanın manası yok. Yani tabii, milletvekiliyiz,
eğer görmediyseniz olabilir, yarından itibaren gidin bir yurtları… Uzağa da gitmeyin, Ankara’dan
başlayın, kendi şehrinize gidin. Gider görürseniz, yurtların ne kadar güzel olduğunu ve Bakanımız eğer
yurtta kapasite yetersizliği varsa oradaki kaymakamlara talimat vererek, valilere talimat vererek “Bu
öğrencilerimizi, mutlaka, dışarıda bırakmayın, barındırmak için elinizden gelen her şeyi yapın.” diye
talimat verdiğini de bilmeniz gerekir diye düşünüyorum.
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Bakınız, belki de 2021 yılında ilk defa olan, uygulanan, inşallah, bundan sonra da daha sık
göreceğimiz mesela “Çalışan ve Üreten Gençler Programı” diye bir başlığımız var. Sayın Bakanımızın
da Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile birlikte yürüttüğü bir projedir bu yani bundan dolayı hiç olmazsa
Bakanımıza bir teşekkür etseydiniz bence iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü marifet iltifata tabidir
arkadaşlar. Ne diyoruz? Yani burada Gençlik ve Spor Bakanlığının siyaseti olmaz diyoruz ama en
büyük siyaseti görüyorum ki sizler yapıyorsunuz. Sayın Bakanımızı eleştirelim, mutlaka eleştirelim, o
da eleştirisinin hesabını vermek için buraya geldi ama olmayan şeyler üzerinden haksızlık yaparak hatta
ve hatta yani iftira demeyeceğim ama ona yakın şeylerle Bakanımızı itham etmek, eleştirmek… Bence
Bakanımız bunu hak etmiyor, Bakanlık çalışanları bunu hak etmiyor.
Ben buradan şunu ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum: Bakınız, Gençlik ve Spor
Bakanlığımızın 81 ilde, ilçelerinde hatta ve hatta mahallelerinde, beldelerinde dahi mutlaka yatırım
izlerini görürsünüz, faaliyetlerini görürsünüz. Bundan dolayı da gecesini gündüzüne katan, gençlerle
birlikte, âdeta yirmi dört saatini gençlere ayıran Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum; Allah güç
versin diyorum, Allah kuvvet versin diyorum, her kuruşu da bereketli olsun diyorum.
Sayın Bakanım, saygılar sunuyorum, hayırlı olsun.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum. Süreyi de tasarruflu
kullandınız. Uğur Bey’in süresi on dakikaydı ama yaklaşık dört dakika kullandı, bizim uyarımızla
birlikte.
Evet, değerli arkadaşlar, bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları üzerindeki konuşmalar
tamamlanmıştır.
Görüş bildiren, söz alan sayın milletvekillerine teşekkür ediyorum.
Şimdi soru-cevap bölümüne geçiyoruz.
Sayın Bakana soru sormak isteyen milletvekillerimizin sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
Komisyon üyelerimiz için on dakika, diğer milletvekillerimiz için beş dakika olmak üzere toplam on
beş dakika soru taleplerini karşılayacağım ve daha sonra Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet
Kasapoğlu’na cevap için söz vereceğim.
Şimdi, soruları karşılayacağım.
Sayın Serkan Topal.
Buyurun lütfen.
SERKAN TOPAL (Hatay) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Hatay, medeniyetlerin başkenti, hoşgörünün başkenti. Siyasi ahlak ve siyasi terbiye gereği, Hataylı
olmanın da gereği bunu söylemek gerekiyor, söylemek istiyorum.
Az önce Antakya ilçemizle ilgili, eleştirimle, ilgili olarak bunun akabinde beni Antakya Belediye
Başkanımız Sayın İzzettin Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Sayın Adem Yeşildal -bir hemşehri olarak da
ikisini de seviyorum, sözlerine de itimat ediyorum- Antakya’yla ilgili bir çalışma yaptıklarını, ihaleye
verdiklerini, en kısa sürede de çalışmanın tamamlanacağını da ifade ettiler. Ben de buradan emeği
geçenlere teşekkür ediyorum.
Sayın Bakanım, son olarak sorum şu: Bire bir görüşmemizde Samandağ ilçesi Karaçay bucağıyla
ilgili, spor kompleksiyle ilgili sözümüz vardı. Burada da teyit etmenizi istiyorum, saygılarımı
sunuyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum.
Sayın Ekinci, buyurun lütfen.
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SEMİHA EKİNCİ (Sivas) – Teşekkür ediyorum Kıymetli Başkanım.
Kıymetli Bakanım, öncelikle, sultan şehrimiz Sivas’ımıza bugüne kadar vermiş olduğunuz
desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle, öğrenci kardeşlerimiz Cumhuriyet Üniversitesini
tercih ederken ilk baktıkları gösterge Sivas’taki yurtlar oldu ve bu yıl Divriği ve Kangal yurtlarımız da
tekrar hizmete girdi. Bunun için de teşekkür ediyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Evet, soru varsa alalım.
SEMİHA EKİNCİ (Sivas) – Öğrenci sayımıza göre Koyulhisar yurdumuzu da 2022-2023 eğitim
öğretim yılında faaliyete alacak mısınız?
Teşekkür ediyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ederim.
Sayın Paylan…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Bakan, amatör spor kulüplerine önem verdiğinizi söylediniz,
Sayın Osman Aşkın Bak da aynı şeyi söyledi ama Sayın Bakan, vallahi önem duygusal herhâlde ama
para yok bütçenizde, 160 milyon TL yalnızca para var, Türkiye’de binlerce amatör spor kulübü var.
Parasız nasıl, gönülden mi destek vereceksiniz? Yani bütçede para yok, nasıl destek vereceksiniz,
bunu merak ediyorum? Bizim Ermeni toplumunun da Şişli Spor Kulübü, Taksim Spor Kulübü gibi
kulüpleri var. Vallahi, onların da destek beklentisi var, onun gibi binlerce kulübün de var, yalnızca bize
özel olarak söylemiyorum. Bu açıdan, bu desteğin artması için de bütçenizde kaynak yok, nasıl destek
vereceksiniz? Kalbinizi mi vereceksiniz yalnızca? Bunu merak ediyorum Sayın Bakanım.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Cora, buyurun lütfen.
SALİH CORA (Trabzon) – Sayın Bakanım, daha önce de görüştüğümüzde durumu iletmiştim.
Tekrar buradan da süreç hakkında bilgi almak istiyorum. Araklı İlçe Stadımız’ın yoğun yağışlar
sonucunda tribünü çökmüştü. Bu Araklı İlçe Stadı’mızın ihalesinde müteahhidin tasfiyesi söz konusu.
Yeniden ihalesi ne zaman olur?
Ayrıca, Arsin ilçemizde bir KYK’ye ait yurt ihtiyacı var. Bununla ilgili bir yer tespitinde bulunduk,
bir kararınıza ihtiyacımız var. Aynı ilçemize bir de gençlik merkezi talep ediyoruz. Şu ana kadar bütün
taleplerimize hep olumlu yaklaştınız; Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Bu taleplerimize de olumlu
bakacağınıza inanıyoruz. Başarılar diliyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum.
Sayın Emecan, buyurun lütfen.
EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Teşekkür ederim.
Sayın Bakan, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ulus Eskrim Tesisleri’nin
yenilenmesi düşünülmekte mi? Yenilenmeyip yıkılacaksa yıkılana ve yeniden yapılana kadar bir yer
tahsisi yahut inşası planlanmakta mıdır? Bir de olimpik ve madalya hedefli sporlardan eskrimde ve
pentatlonda kulüp altyapılarına ekipman desteği düşünülmekte midir?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ederim.
Sayın Çelebi, buyurun lütfen.
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Teşekkür ediyorum Saygıdeğer Başkanım.
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Sayın Bakanım, ilk önce, biraz önce bir arkadaş söyledi, özellikle yurtlarla ilgili. Gelsinler,
Ağrı’yı görsünler, Ağrı’nın ilçelerini görsünler, biz de gezdirelim, güzel dönerimizi de yedirelim, iyi
de ayranımızı içirelim. Gerçekten, bu devlet nasıl doğuda, nasıl Ağrı’da, ilçelerinde yurt yapmış bunu
da görmenizi arzu ederim.
Saygıdeğer Başkanım, Sayın Bakanım; özellikle, bizim Ağrı merkezde daha önce de sizlere arz
etmiştik kayak merkezimizi, Eleşkirt’te bir kayak merkezimiz, bir de Patnos’ta bir kayak merkezimiz
2022 Yılı Yatırım Programı’nda olabilir mi diye bunu sormak istedim.
Çok teşekkür ediyorum, başarılar.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ederim.
Sayın Cinisli…
MUHAMMET NACİ CİNİSLİ (Erzurum) – Çok teşekkür ederim.
Sayın Bakanım, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ile güvenlik görevlisi ve temizlik
personeli alımı için 15 Eylül 2021 tarihinde kura çekimi yapılmıştır. Kura çekimi sonucunda, kadın
ve erkek güvenlik görevlileri ile temizlik personelleri için belirlenen kadroların 4 katı olacak şekilde
asil ve yedek listeler belirlenmiştir. Kura çekiminden sonra tüm Türkiye’de olduğu gibi Erzurum’da
da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 1-12 Kasım 2021 tarihleri arasında mülakatlar yapılmış,
adaylara 4 soru sorulmuştur. Önceki yıllarda yapılan alımlarda kadro alanları isimleri liste olarak
yayınlanırken son alımda yayınlanmamıştır. Adaylar, sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenmişlerdir.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Cinisli, soruyu alalım lütfen.
MUHAMMET NACİ CİNİSLİ (Erzurum) – Geçmiş yıllarda olduğu gibi sonuçlar neden
kamuoyuna açık bir şeklide duyurulmamıştır? Kura çekiminin canlı olarak yayını yapılmış mıdır? Olası
itirazlarda incelenmek amacıyla bugün bölücülüğe varan mülakatlarda ses ve görüntü kaydı yapılmış
mıdır? Mülakatların iptal edilmesi ve şeffaf bir şekilde yeniden yapılması gündeminizde midir?
Teşekkür ediyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum Sayın Cinisli.
Sayın Cesur, buyurun lütfen.
AYLİN CESUR (Isparta) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakanım, seçim bölgem Isparta spor müsabakaları için ve her türlü spor için yatırım
yapmaya çok müsait. Eğirdir, su sporları için; Davraz, kayak bakımından yatırımla geliştirilip
korunacak bir yer; ormanlarımız ve tepelerimiz doğal yürüyüşlere ve bu eksendeki turistik sporlara
da çok müsait. Bunlarla ilgili Isparta’ya bir yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? 2 tane üniversite
var ama öğrenciler tarafından, kültürel ve spor imkânlar çok eksik olduğu için artık tercih edilmemeye
başlandı, bölümlerin puanları düşmeye başladı. Isparta’daki öğrencilerin ve gençlerin bu konudaki
eksiklikler için yatırımınıza ihtiyacı var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum.
AYLİN CESUR (Isparta) – Ve bir cümle daha söyleyeceğim Sayın Başkan. Ispartaspor’un ve
Anadolu’nun diğer kulüplerinin desteklenmeye ihtiyacı var. Yerel taraftarlık ve spor kültürünü yaymak
için çalışmak gerekiyor. Yerel sporcu yetiştirilmesi için gençlere yönelik bu faaliyetlerde ve yerel
bölgedeki spor kulüplerini desteklemeyi düşünüyor musunuz?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Aygun…
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İLHAMİ ÖZCAN AYGUN (Tekirdağ) – Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 yılında Tekirdağ’a
geldiğinde 20 bin kişilik stadyum sözü vermişti. Altı buçuk yıl oldu hâlâ tamamlanmadı Sayın Bakan.
Size de soru önergesiyle sormuştum, hazırlıklar yapıldığını söylediniz, tam bir yıl geçti ama hâlâ bir
değerlendirme yok. Tekirdağ, 20 bin kişilik stadyumu bekliyor.
Yine, bakınız, öğrencilerimizle ilgili yöremde, üniversite öğrencilerimizin yurt sorunu var.
Tüm Türkiye’deki yurt sorunu Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sayesinde bu dönemde aşıldı ve
çocuklarımızı tarikat yurtlarına göndermeyin, bir an evvel KYK yurtlarını artıralım diyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Aygun, sorunuzu alalım.
İLHAMİ ÖZCAN AYGUN (Tekirdağ) – Teşekkür ediyorum, bitiriyorum Başkanım.
Yine, Tekirdağ Süleymanpaşa’da, geçtiğimiz bütçe konuşmasında sormuştum, ondan sonra dediniz
ki: “Halı sahalar yapıyoruz.” Yapmış olduğunuz halı sahaya teşekkür ediyorum, destek oldunuz ama
yapmış olduğunuz halı sahalarda maalesef Süleymanpaşa’da bir çocuğumuz, altı yaşındaki çocuğumuz
kale direğinin düşmesi sonucu hayatını yitirdi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Aygun, teşekkür ediyorum.
İLHAMİ ÖZCAN AYGUN (Tekirdağ) – Sayın Bakan, bir de amatör spor kulüpleriyle ilgili
yapmış olduğunuz destekler tamamen yanlış ve eksik, bir an evvel amatör spor kulüplerini destekleyin
diyorum.
Teşekkür ediyorum.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Tiryaki, buyurun lütfen.
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Teşekkür ediyorum Başkan.
Sayıştay raporlarında yer alan konut veya iş yeri niteliğindeki bazı binaların öğrenci yurdu olarak
kullanıma uygun olmadığı hâlde yurt olarak kullanıldığı bilgisi doğru mudur? Söz konusu yurtlar
öğrencilerin can güvenliği açısından tehlikeli değil midir? Yapılmayan organizasyonları gider gösteren
il gençlik spor müdürleri hakkında bir idari işlem başlatacak mısınız? Yaygın biçimde bu tür iddialar
var. Mali yapısı çok daha zayıf olan spor kulüplerinden Bakanlığa ait reklam gelirleri payı ve stadyum
kiraları alınırken mali yapısı çok daha güçlü olan spor kulüplerinden alınmadığı bilgisi doğru mudur?
Bu konuda herhangi bir şey yapmayı düşünüyor musunuz?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ediyorum Sayın Tiryaki.
Sayın Gaytancıoğlu…
OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Edirne’mizin en büyük ilçelerinden birisi olan Keşan’da Trakya Üniversitesine bağlı 2 adet
dört yıllık yüksekokul, bir de meslek yüksekokulu vardır ancak yeterli yurt yoktur. Yeni yurt yapımı
planlanmakta mıdır, kız veya erkek öğrenci yurdu, bunu açıklayabilir misiniz?
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Kasap, buyurun lütfen.
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Sayın Bakan, KYK yurdu çıkmayan öğrenciye çözümünüz oldu mu? Kaç öğrenci müracaat etti,
kaç öğrencisi boşta kaldı? Gelecek sene açıkta öğrenci kalırsa yine Bakanlığa devam edecek misiniz?
Bir de 2019 yılında söz vermiş olduğunuz Kütahya’ya stat ne zaman yapılacak?
Teşekkürler.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Teşekkür ederim.
Sayın Bülbül…
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SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Sayın Bakan, Aydın İli Karacasu ilçesi Yaylalı Mahallesi
Sarayaltı Caddesi’nde özel bir şirkete ait olan kız öğrenci yurduna 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra
el konulmuş, Aydın Valiliği tarafından, Adnan Menderes Üniversitesine tahsis edilerek Kasım 2016’da
kız öğrencilere yönelik sosyal tesis ve konukevi olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Sosyal tesis
ve konukevinin faaliyete geçmesinin üzerinden henüz iki ay geçtikten sonra Aydın Valiliği tarafından,
Adnan Menderes Üniversitesine gönderilen yazıyla, bina geri istenmiş ve boşaltılmıştır. Söz konusu
yurdun yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili bir çalışmanız var mıdır? Buranın yaklaşık beş yıldır atıl
vaziyette kalmasının sebebi nedir? Aydın’da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra el konulan kaç
adet yurt vardır? Bu yurtların kaçı faaliyette, kaçı atıl durumdadır ve hangi kurumlara ve vakıflara
verilmiştir?
Teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI ABDULLAH NEJAT KOÇER – Sayın Yıldırım Kaya...
YILDIRIM KAYA (Ankara) – Sayın Bakanım, Ankara 19 Mayıs Stadyumu yıkıldı biliyorsunuz ama
şu ana kadar herhangi bir işlem yapılmadı. Amatör sporcuların Ankara’da antrenman yapabilecekleri
saha sayısı çok az. İki kulübümüz, Gençlerbirliği ve Ankaragücü gerçekten stadyumsuz. Bu konuda bir
çalışma yapılacak mı, yapılacaksa ne zaman başlar?
Teşekkürler.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Böylece soru işlemi tamamlanmıştır.
Şimdi, görüş, eleştiri ve sorulara cevap vermek üzere Sayın Bakanımıza söz vereceğim ama bütün
bakanlarımıza yaptığım bir tavsiyeyi burada tekrarlamak istiyorum.
Değerli Bakanım, 4 grupta toplayabiliriz diye düşünüyorum cevaplarınızı.
Birincisi: Genel bir takım değerlendirmeler yapıldı gün boyunca. Sizin de mutlaka buna mukabil
bazı genel değerlendirmeleriniz olacaktır.
İkincisi: Mükerrer sorular oldu gün boyunca, değişik arkadaşlarımızın tekraren dile getirdiği
meseleler oldu. Bu konularda toplu cevap verebilirseniz vakti verimli kullanım açısından faydalı olur
diye düşünüyorum.
Üçüncüsü: Müstakil olarak bir arkadaşımızın üzerinde durduğu soruya cevap veriyorsanız
mümkünse ismen referans verebilirseniz seviniriz.
Dördüncüsü: Siz, artık tecrübeli bir Bakanımızsınız. Bu kadar süre içinde bu kadar soruya cevap
vermek mümkün değil, yazılı cevap verme hakkınız var, belli detayda yazılı cevaplar verme her zaman
mümkün. Dolayısıyla, bu konuda da bir hafta içinde yazılı cevapları Komisyonumuza iletirseniz biz de
ilgili arkadaşlarımıza bu soruların cevaplarını iletiriz diyorum, sözü size bırakıyorum.
Süreniz otuz dakikadır.
Buyurun Sayın Bakanım.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Sayın Başkan,
teşekkür ediyorum.
Tüm Komisyon üyelerine, katkı veren, eleştiren, öneri getiren herkese teşekkür ediyorum.
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Tabii, Bakanlık olarak hep katılımcı ruhtan bahsediyoruz, özellikle gençlerin ve sporcuların
süreçlere katılımı. Bu vesileyle, tabii, Parlamento, bu yüce kurum ve değerli üyeleri bizim için katılımın
en önemli unsuru. Ben, özellikle, bugünkü müzakereler neticesinde aldığımız notları, edindiğimiz
birtakım önerileri, inşallah bundan sonraki süreçte Bakanlığımızın politikalarında, çalışmalarında
değerlendireceğimizi de ifade etmek istiyorum
Tabii, bununla birlikte, maalesef, siyasetin kör tarzını hâlâ ortaya koymaya çalışan bir anlayış
da var, maalesef üzücü bir anlayış. Bizim kültürümüz “Yiğidi öldür, hakkını yeme.” der ama hem
yiğidi öldüreceksiniz hem hakkını gasbedeceksiniz; bunun ne vicdanda ne kutlu medeniyetimizde ne
de insanlık kitabında yeri yok. Onu da takdirlerinize bırakıyorum.
Bizim derdimiz, bizim davamız, bizim gayretimiz milletimizin mutluluğu, 84 milyonun mutluluğu.
Hiçbir etnik, hiçbir ideolojik ayrım gözetmeksizin 84 milyonu kuşatan, 84 milyonu kucaklayan ve fırsat
eşitliği çerçevesinde tüm gençlere hizmet erişimini kolaylaştıran bir anlayışla gerek Gençlik ve Spor
Bakanlığı olarak ve gerekse tüm kurum, kuruluşlarıyla hizmet etme gayretindeyiz ve son on dokuz
yıldır da bunu en güzel şekilde ispat ettik, başardık ve bundan sonra da yine aynı ruhla, aynı anlayışla,
ne tür kulplar takarsa taksınlar, ne tür engeller çıkarırlarsa çıkarsınlar, biz millete hizmet yolculuğunda,
Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde millet için çözüm üretmeye, millet için geliştirmeye, adaletli
bir şekilde kalkınma mücadelemize devam edeceğiz.
Türkiye’nin bütün şehirleri, Türkiye’nin bütün ilçeleri, beldeleri, şükürler olsun, Gençlik ve Spor
Bakanlığımızın yatırımlarını en güzel şekilde hissediyor ve her bir vatandaşımız bunun bilinciyle,
bunun şuuruyla çok güzel geri dönüşlerde bulunuyorlar. İşte bugün gençliği konuştuk, bugün sporu
konuştuk. Hep ifade ediyoruz: On dokuz yıl, her alanda olduğu gibi gençlik alanında da spor alanında da
bir devrimdir, tarihe geçecek bir devrimdir. İşte sabahleyin bahsettim; “ücretsiz üniversite” söylemleri
vardı benim öğrenciliğimde, 90’lı yılların ortalarında ve sonlarında; şimdi bunu konuşuyor muyuz?
Türkiye’de harçları kaldırdık, bakın bu büyük bir olay. Yeni jenerasyonumuz o süreçleri hatırlamaz
ama sizler çok iyi bilirsiniz. “Parasız üniversite” söylemlerini bitirdik, şimdi tek bir kişi bahsetmiyor.
Ama eleştiriler olduğu kadar takdir etmeyi bilmemiz lazım; kim olursak olalım takdir etmeyi, teşekkür
etmeyi, hatırlamayı bilmek insanlığın şanındandır diye düşünüyorum. İnanın, takdir etmek, teşekkür
etmek bize hiçbir şey kaybettirmez, bilakis kazandırır ve ben bu ruhu, bu değerli çatı altındaki değerli
üyelerin her birinde görmek istediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Çamur siyasetiyle, kötücül bir
siyaset anlayışıyla inanın hiçbir şeyi başaramayız, hiçbir vatandaşımızın derdine derman olamayız ve
bizim amacımız, bu ülkenin gençliği başta olmak üzere, 84 milyonun umudunu büyütmektir, sevincini
büyütmektir ve bununla birlikte tabii ki dostluğu büyütmektir, kardeşliği güçlendirmektir. Kimse
güneşi balçıkla sıvamaya kalkışmasın, sıvayamazlar, gerçekler hiçbir şekilde örtülemez ancak geçici
birtakım süreçlerle algılar oluşturulur. Millet hiçbir şekilde yalanlara inanmaz; bizim milletimiz basiret
sahibidir, feraset sahibidir.
Türkiye Cumhuriyeti, şeffaf bir demokratik hukuk devletidir; kimse hiçbir şeyi de gizleyemez
arkadaşlar, kimse buna teşebbüs de edemez, bunu da başaramaz. Ve sosyal hukuk devletidir Türkiye
Cumhuriyeti devleti. Ve AK PARTİ iktidarları kadar sosyal hukuk devleti misyonunu güçlü bir şekilde
ifade eden, ifa eden bir hükûmet de olmamıştır. Bunu göğsümüzü gere gere söylüyoruz. İşte, sağlık
reformunda bunu biliyoruz, eğitim reformunda bunu görüyoruz; yurtlarıyla görüyoruz, üniversiteleriyle
görüyoruz. Bakınız, 81 ilde üniversitemiz var, her bir ilde üniversite olduğu gibi bazı illerimizde 1’den
çok üniversite var, ilçelere kadar; doğusuyla, güneydoğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle. Fırsat
eşitliği… Her gencimizin her türlü hizmete erişimidir aslolan. Türkiye’de 3 milyon 800 bin örgün
öğrenim gören öğrenci var; bakınız, bunun 2 milyonu -altını çiziyorum- kendi yaşadığı ilde okuyor ve
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1 milyon 800 bin öğrenci bu anlamda dışarıda kalan öğrenci. Bakın, bunun altını çizelim: Türkiye’de
8 milyon öğrenci adına yurt konusunu gündeme getiren… Maalesef, bunun cehaletle ifade edilmesi
mümkün değil. Öyle ifadeler dinledim ki bugün, cehalet sonucu olmasını arzu ederim ama ben burada
kötü niyet görüyorum. Bazı şeylerin bilinmemesi, bazı şeylerin idrak edilmemesi mümkün değil ama
inanın, ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye’nin üniversite eğitim politikasından barınma politikasına,
beslenme yardımı desteğinden gençlerin istihdam ve üretim politikalarına katılımına kadar emek veren
Hükûmetimizin hiçbir çabasını, hiçbir gayretini kimse gölgeleyemeyecektir.
Elbette dünya ciddi bir sorundan geçiyor. Bakınız, Amerika Birleşik Devletleri’nde halkın yüzde
50’si evsiz kalma endişesi yaşıyor.
Google’ı çok kullanıyorsunuz, bugün edindiğim izlenim o; pek çok veri Google kaynaklı ama
bundan sonra bizle ilgili verileri bize sorun, açık bir şekilde ifade edelim, girin bakın.
Bu zorlu süreçte, Türkiye Cumhuriyeti devleti, halkını pandemiye karşı mağdur etmeme adına
çabasını, gayretini, özverisini en güçlü şekilde ortaya koymuştur. Elbette sorunlar yaşanmaz mı?
Elbette sorunlar da olmuştur ama bunları yine en akılcı, en rasyonel, en kuşatıcı şekilde çözme anlayışı
de yine Hükûmetimizdedir. İşte bu bağlamda, gençlerimizin karşı karşıya kalmış olduğu konuları
da sporcularımızla ilgili durumları da bu pandemi sürecinde, tamamen bir takım çalışmasıyla, gayet
rasyonel, gayet özverili, gayet soğukkanlı bir şekilde masaya yatırdık. İşte huzurunuzda değerli
arkadaşlarım var, çalışma arkadaşlarım; ben her birine canıgönülden teşekkür ediyorum.
Bakınız, Bakanlığımızda 65 bine yakın çalışma arkadaşımız var; burada emek var, burada alın
teri var, özveri var, gece yarılarına kadar çalışan arkadaşlar var. İşçi Partisini temsil eden Barış Bey, en
azından bu alın terine saygı gösterseydi. Maalesef kendisi şu an burada yok ama birtakım ithamlarda
bulundu ayrıldı. Yine, Sayın Bekaroğlu Hocamız da aramızda değil.
CAVİT ARI (Antalya) – Bana görev verdi.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Ben kendisine geçen
yılki tecrübemi ifade etmiştim.
CAVİT ARI (Antalya) – Bana vekâlet verdi Sayın Bakan.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bilmiyorum
cevaplayayım mı onu, sorularını cevaplamayayım mı ama vekâlet verdiyse cevaplayayım.
CAVİT ARI (Antalya) – Bana vekâlet verdi Sayın Bakan.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Evet ama onun
alışkanlığı o. Sağ olsun, ne diyelim…
Biz her bir soruyu, her bir konuyu hassasiyetle ilgililerine de ulaştıracağız, onu da söyleyeyim. Az
önce bahsettim: Biz şeffaflıktan, biz katılımcılıktan ve ortak akıldan yanayız; bunu bugüne kadar ortaya
koyduk, bundan sonra da daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağız.
Evet, yurtlarımız, Türkiye Cumhuriyeti yurtları… Evet, bakınız, “pandemi süreci” diye ifade
ediyoruz. 1’inci sınıftaki öğrenciler ve 2’nci sınıftaki öğrenciler bu yıl ilk kez yurtlara başvurdular ve
bu süreçte, biz, hiçbir zaman karşı karşıya kalmadığımız bir başvuruyla karşılaştık. 2017’de 354 bin,
2018’de 353 bin, 2019’da 374 bin olan başvuru şu an, bu yıl itibarıyla 624 bin oldu ve biz, 18/11/2021
tarihi itibarıyla bunun 551 binini, hamdolsun, karşıladık.
Özellikle şunu ifade edeyim, bu çok önemli: Bakınız, 2019-2020 yıllarında, bu dönemde, bu tarih
itibarıyla toplam 314 bin kişiyi yerleştirirken 2021-2022 döneminde 556 bin kişiyi yerleştirdik; 241 bin
ekstra yerleştirme yaptık. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizim Bakanlık olarak pandemi sürecinde, en
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güçlü şekilde, az önce bahsettiğiniz öngörüyü ortaya koymamız demek. Ve durmadık, az önce bahsettiler
“Yurt sayısı değişiyor, yatak atıyorsunuz.” falan, bırakın bunları; her gün yeni yurtlar açılıyor. Pazartesi
günü Ankara’mızın tarihî Cebeci Yurdunu kız yurdu olarak, 3.700’e yakın kapasiteyle hizmete açtık.
Davetimi yineliyorum, bir gün buyurun, hep birlikte gidelim tüm Komisyon olarak; bir yemek yiyelim,
kahvaltıya gidelim, bahsettiğiniz menüleri sizlere biz de tanıtalım. Sosyal medya algılarına, sosyal
medyadaki birtakım mihraklara değil; orada bizzat yaşayın, öğrencilerle görüşelim. Bunların kapısı
ardına kadar hepinize açık.
Evet, aynı zamanda, durmuyoruz; 110 bin ekstra yatak çalışmamız, proje ve ihale çalışmamız
devam ediyor ve bununla birlikte…
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bütçede yok.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Kaynak var. Türkiye
hiçbir zaman kaynak sorunu yaşamaz arkadaşlar, siz merak etmeyin. İnanç varsa imkân da vardır, biz
bu anlayışla yürüyoruz, siz merak etmeyin.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – İnançla olmuyor ki her şey, parayla oluyor.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bakınız, 2018-2021,
tam pandemi dönemine denk gelen süreçte 217 yeni yurt ve 216 bin kapasite açtık -az önce vekilim
bahsetti- Aydın’da Muğla’da, Samsun’da, Türkiye’nin dört bir tarafında.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Kaynak nerede?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Kaynak var Türkiye
Cumhuriyeti’nde; hiç merak etmeyin, kaynak sorunumuz yok.
Ve bakınız, eski yurtları ne yaptık, biliyor musunuz? 190 bin vardı bizim geldiğimizde, 2002’de,
onların çoğunu da yıktık, yeniden yaptık ve bu demektir ki Türkiye’de şu an itibarıyla, biz 900 bine
yakın yatak kapasitesi inşa etmişiz. Bunların yüzde 9’u ranzalı olarak devam ediyor ve onları da en kısa
zamanda nihayetlendireceğiz. İşte görmüş olduğunuz modern yurtlarımız: Trabzon Yurdu, odalar, yine
Trabzon Yurdunun öğrenci kafesi; Eskişehir Yurdu.
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) - Kaç öğrenci açıkta kaldı Sayın Bakan?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Soruyorum: Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi yurt konusuna nasıl yaklaşmış? İstanbul Sadabad Yurdu; bakınız, yemekhanesi.
Atatürk Öğrenci Yurdu, İstanbul Zeytinburnu…
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) - Kaç öğrenci açıkta kaldı Sayın Bakan?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Her geçen gün
öğrenci açığında… Az önce bahsettim, 551 bindeyiz şu an.
Bakınız, yemekhanelerimiz, açık büfe; öğrencinin tercihine göre, zevkine göre tercih edeceği bir
menüyü sunuyoruz. Burada da hizmet kalitemizi her geçen gün yükselteceğiz.
Tabii, Avrupa karşılaştırmasını biliyorsunuz yaptım ama şunu söyleyebilirim: Özeliyle, kamusuyla
Türkiye, öğrenci yurdu kapasitesinde, inanın, Avrupa’nın tamamına yakının, kapasitesinin üstünde.
ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Öğrencinin yatağı…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bakın, nüfusu,
öğrenciyi hepsini hesapladık. İsterseniz bir gün geniş bir zamanda buyurun, oturalım, konuşalım; biz
müzakereye, biz istişareye, ortak akla açığız yeter ki birbirimizi karalamayalım, yeter ki samimice
oturalım, konuşalım. Fazıl Bey, ben davet ediyorum sizi.
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ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) – Bunları yapmak zaten sizin göreviniz.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Ve şunu da
söyleyeyim: Bakın, tüm yedeği biten 41 tane il var, bunlardan bir tanesi de Kütahya. Kız yedeği biten
10 il var, erkek yedeği biten 10 il var ve 20 ilde yedekleri hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Bakın, ihtiyaca
göre gerektiğinde kiralama yapıyoruz, gerektiğinde yeni yurt inşa ediyoruz ama her bir gencimizin
barınması değil aslolan, sadece barınma değil, öğrencimizin beslenmesi de değil, öğrencimizin orayı bir
yaşam merkezi olarak görmesi; yaşam merkezlerine dönüştürüyoruz. O yüzden sizleri davet ediyorum;
gelin, buyurun, birlikte bunları görelim, tecrübe edelim.
Ama beni üzen şey şu, özellikle ifade edeceğim bunu: “Ankara’ya -az önce Milletvekilimiz Zeynep
Hanım vardı, o bahsetti- yurt kazandıralım.” dedik. ODTÜ’de çok güzel bir alanı üniversite bize tahsis
etmişti ve başta CHP milletvekilleri olmak üzere, Yıldırım Bey burada, olayın şahidi… Bu yurdu da
yapmış olsaydık, ekstra 2.500 kapasite yine Ankara’da okuyan gençlerin hizmetinde olacaktı ama
maalesef bunu engellediniz. (CHP sıralarından gürültüler) Ben bunu Ankara kamuoyuna, gençlerimizin
vicdanına, 84 milyonun vicdanına bırakıyorum. En güzel kararı, yine halkımız 2023’te güçlü bir şekilde
ortaya koyacaktır; buna inanıyorum.
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Beklemeye gerek yok, hemen koyalım.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bakın, sadece
Ankara’da da değil ha, onu da söyleyeyim. Türkiye’nin muhtelif illerinde -bakın, illeri saymayacağım
şimdi, onlar da bende kalsın- ruhsat vermeyen belediyeler mi ararsınız, kanalizasyonu döşemeyen
belediyeler mi ararsınız… Arkadaşlar, bu, gençliğin konusu; gelin, bunu birlikte gerçekleştirelim,
oraya belediyenizin tabelasını da asarız, gelin, katkı verin. Suyunu, kanalizasyonunu bağlayalım, zora
koşmayalım, gelin, işi kolay kılalım. (CHP sıralarından gürültüler) Eleştirmeyin, işi kolay kılalım. Bu
dünya kimseye kalmaz, değil mi, öyleydi.
Yurtlarla ilgili görselleri paylaştım. Tabii, şunu da ifade edeceğim: Gençliğimizin odağında
medeniyet olsun istiyoruz ve o medeniyetle birlikte her türlü yeniliğe güçlü bir şekilde açık olsun, onunla
donansın, hem bugünümüzü hem yarınımızı güçlü bir şekilde temsil etsin istiyoruz. Gençlerimiz için
her şey feda olsun. İşte on dokuz yılda seçme ve seçilme yaşını yine biz indirdik. Cumhurbaşkanımız
ısrarcı oldu, yine ona itiraz ettiniz, şimdi genç milletvekilleri var, ne kadar güzel. Sizler itiraz etseniz de
Mecliste olmanızı biz Meclis için önemli buluyoruz.
Maalesef, bugün ben dezenformasyon çabası gördüm ama inanın -az önce de bahsettimdezenformasyonla hiçbir mesafe alamazsınız. Ya, sabahtan beri bir vakıf, bir dernek, bir sivil toplum
düşmanlığı var. Bakın, arkadaşlar, bu medeniyet vakıf medeniyetidir ya. Bu ülke, çoluğundan
çocuğundan, gelirinden fedakârlık yapan, vakıf kurup geleceğe bir tohum eken insanların ışığında
güçlenmiştir, büyümüştür. Yanlış yapan bir vakıf varsa, yanlış yapan bir dernek varsa, bakınız, yargı
vardır, hesabını sorarsınız. (CHP sıralarından gürültüler)
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Nerede yargı var?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Lütfen, tamamlayayım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, lütfen, müdahale etmeyin. Rica ediyorum,
Sayın Bakanı dinleyelim. Eleştirilerinizi yaptınız, şimdi de Sayın Bakan cevap verecek.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Sivil toplum tüm
dünyada önemli bir çalışma alanıdır, önemli bir paydaştır. Biz de Bakanlık olarak tüm sivil toplum
örgütleriyle ortak çalışma yapma gayreti içerisindeyiz, “Fikir sizden, destek bizden.” diyoruz.
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği…
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği… Bakın, tüm sivil toplum bizim için değerlidir.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Süleyman Bey, rica ediyorum, usulümüzde bu yok.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU –Bakın, “helalleşme”
diyorsunuz ya. Ya, madem “helalleşme” diyorsunuz, biraz da sahici olun. 28 Şubatın, darbe dönemlerinin
mantığıyla sivil topluma, vakıflara, derneklere lütfen çamur atmayın. Yanlış varsa yargı orada, hesabını
sorarsınız.
AYLİN CESUR (Isparta) – Sorularımıza cevap versin Sayın Başkan.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bakın, her şeye
cevap vereceğim.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Süreniz kalmadı.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Şunu da ifade
edeyim: Sizin tasvip edeceğiniz vakıf olmak, dernek olmak yurt dışından, belli birtakım mihraklardan
fonlanmayı mı gerektiriyor sadece ya? Bu milletin öz kaynaklarıyla -az önce bahsettim- insanımızın
aşından, işinden artırdıklarıyla, özverisiyle kazandırdığı vakıflar var, yüzyıllık vakıflar var, dernekler
var. Bakın, bunları geliştirmemiz lazım, bu kültürü güçlendirmemiz lazım. İşte o yüzden biz Bakanlık
olarak “gönüllülük” dedik, 2019 yılını “Gönüllülük Yılı” ilan ettik. İşte burada gençler var, arkamda
pırıl pırıl gençler var; Türkiye’nin dört bir yanında gençler var, gönüllü gençler var. O gençlerle bu ruhu
güçlendireceğiz. İşte az önce Antalya Milletvekilimiz ifade etti; o yangınlarda, o felaketlerde o gençler
gözünü kırpmadan yardıma koştular, destek oldular, bir özveri, bir gayret ortaya koydular.
AYLİN CESUR (Isparta) – Sorulara cevap istiyoruz.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Eleştirilere de cevap verecek, sorulara da cevap verecek.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bunları takdir
edeceğiz. (CHP sıralarından gürültüler)
Lütfen Fazıl Bey, lütfen…
Eş güdüm hâlinde çalışacağız, birlikte çalışma kültürünü güçlendireceğiz. Bakın, birlikte çalışma
kültürünü güçlendiremezsek, inanın, bir şey başaramayız. O yüzden sivil toplumu, kamu kurum,
kuruluşları, özel sektörü, spor kulüpleri, her biri bizim için değerli, bizler için önemli birer paydaş. El
ele verme kültürünü, sinerjiyi, takım çalışmasını… Elbette farklı düşüneceğiz yani farklılık, insanlığın,
toplumların tabiatında olan bir şey, bir sosyal realite; buna karşı değiliz. Düşünce farklı olabilir, bakış
açısı farklı olabilir, inanç farklı olabilir, dil farklı olabilir, renk farklı olabilir, biz bunların hiçbirine
karşı değiliz, biz bunları birlikte bir araya getirebilmeye varız. O yüzden on dokuz yıldır halkımızın
tüm kesimlerinin teveccühüyle bu ülkeyi güçlü bir şekilde yönettik; inşallah, bundan sonra da yine aynı
kuşatıcılıkla ve aynı devrim ruhuyla yolumuza devam edeceğiz.
Sayın Atay yurt binalarından, tesislerden, spor salonlarından, statlardan beton yığını olarak
bahsetti; keşke bahsetmeseydi, İşçi Partisi temsilcisi olarak o inşaatlarda çalışan, o güzel tabloları birer
ürün olarak ortaya getiren binlerce, milyonlarca emekçiye çok büyük haksızlık yaptığını düşünüyorum.
Ben kendisini oralarda emeği olan, alın teri olan arkadaşlarımızın takdirine bırakıyorum. Bizler,
hem bu tesislerde çabası olan, gayreti olan arkadaşlarımızla, o emekçilerle gurur duyuyoruz hem
de oradan yetişen gençlerimizle, şanlı bayrağımızı, güzel ay yıldızımızı tüm dünyada dalgalandıran
sporcularımızla gurur duyuyoruz, gurur duymaya devam edeceğiz; kimse bunun önüne geçemedi,
geçemeyecek. Siz de duyuyorsanız ne mutlu size, teşekkür ediyorum.
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Yine, Erhan Usta Bey aramızda yok; maalesef, burada da ben iyi niyet görmüyorum, özellikle
söyleyeyim. Bir milletvekilinin, her isteyenin kredi alacağını bilmemesi mümkün değil ve kredi alan
sayısında Bakanlık olarak kısıtlamaya gittiğimizi ifade etti. Bu cehalet değil, keşke cehalet olsa, burada
da kötü niyet var.
Arkadaşlar, bırakalım kötü niyeti, kötü niyetle bir yere varamayız; iyi niyetle, samimiyetle el ele
verelim. Biz, şükürler olsun, yine AK PARTİ iktidarları olarak en güçlü kredi ve burs altyapısını kurduk;
dünyada başka bir örneği yok, tıpkı yurt sistemimiz gibi başka bir örneği yok, böyle mükemmel bir burs
ve kredi sistemi yok. 500 bine yakın öğrencimize sadece burs veriyoruz ve isteyen her öğrencimize kredi
veriyoruz ve inşallah, bu yıl bu rakamları da güncelleyeceğiz. 2002’den bu yana hem alan kişi sayısında
hem ücret sayısında farklı boyuta ulaştı. Yine, imkânlar ölçüsünde, tıpkı gençlerimize barınma desteği
verdiğimiz gibi, gençlerimize beslenme desteği verdiğimiz gibi farklı desteklerle, burslarla takviyede
bulunmaya devam edeceğiz.
Sayın Bekaroğlu Hocanın kendisi burada yok ama ben, kendisinin maalesef yine çarpıtma dolu
birtakım yorumlarına cevap vereceğim. 2020 Yılı Denetim Raporu’nda Spor Toto Teşkilatının Yönetim
Kurulu kararlarını ibraz etmediğini ifade etti ve bu ifadeleri o rapordaki durumu tekrar ederek zikretti.
Tüm Yönetim Kurulu karar ve metinleri, 2019 yılı denetimini gerçekleştiren ekibe eksiksiz olarak
sunulmuş ve tüm bilgi ve belgelere dair açıklamalar yapılmıştır ve aynı bilgi ve belgeler sizlerin de
incelemesine her daim açıktır.
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Sayın Bakan, burada…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bir saniye, size
geleceğim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, ikili diyalog usulümüz yok, rica ediyorum.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Sayın Adıgüzel, size
geleceğim, lütfen…
25/2/2021 tarihinde, Sayıştay denetçisinin elektronik posta adresine ve Sayıştay Başkanlığına
fiziken gönderilmiştir. Yine, Yönetim Kurulu kararları üzerine tesis edilen mali veriler, gelir tabloları,
ödeme bilgileri, diğer her türlü harcama belgeleri elektronik ortamda ve fiziken Sayıştay denetçisine
teslim edilmiştir. Bakınız, denetim sürecinde sunulan evrakların incelenmesiyle herhangi bir kamu
zararı veya mevzuata aykırılığa rastlanmaması üzerine, denetim ekibi tarafından Yönetim Kurulu
kararları istenmiştir ve söz konusu kararlar, yine eksiksiz ve mevzuata uygun bir şekilde kendilerine
sunulmuştur. Teşkilat Başkanlığının harcama belgelerinde ve kendilerine sunulan Yönetim Kurulu
kararlarında usule aykırılık bulunmamasının ardından, yine bu kez imzalı ve onaylı kararlar denetim
ekibince talep edilmiştir. Kararların ilgili birim amirinin imzasıyla verilmesine rağmen, denetim
kurulunun denetim raporunda Yönetim Kurulu kararlarının denetim ekibinin bilgisine sunulmadığının
belirtilmesi asla gerçeğe dayanmamaktadır. Bakınız, Türkiye’de hiç kimse hiçbir bilgiyi, hiçbir belgeyi
kimseden gizleyemez; burası dağ başı değil, böyle bir şey mümkün değil, böyle bir şeyi ifade etmek
de inandırıcı değil.
Teşkilat Başkanlığının yerine getirdiği faaliyetlerden kamu maliyesine ne kadar kaynak aktarılıyor
Sayın Adıgüzel, biliyor musunuz? Ödenen vergi, biraz sonra onu da anlatacağım size.
Gerek vergi gerek tesisleşme ve organizasyonlar karşısında Sayıştayın bu raporu örnek alınarak
yıpratma ve hedef gösterme kampanyası başlatılmıştır; ben bunu düşündürücü buluyorum. Bugüne
kadar 4 milyara yakın -eski parayla 4 katrilyona yakın- illerle protokol yaptık, bunun içinde Ordu da
var; biraz sonra Ordu’yu da zikredeceğim. Tüm Türkiye’ye yasa dışı bahsi kayıt altına alma kaynaklı
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bir yatırım seferberliğine girdik; bunu kimsenin karartma, bunu kimsenin başka yöne çekme hakkı
yok. Sayın Bekaroğlu’nun özellikle burada denetim görüşüne itibar etmesi bizim için de açıkçası
düşündürücü.
Yine, aynı minvalde Sayın Mustafa Adıgüzel, Ordu Milletvekilimizin gündeme getirdiği konu,
maalesef “Nereden baksan tutarsızca.” diyor ya Ahmet Kaya, Allah rahmet eylesin ona.
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Sayın Bakan, Sayıştay raporu resmî rakam…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bakınız, anlatacağım,
anlatacağım.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, dinleyelim, Sayın Bakan cevap veriyor.
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Burada yazıyor, aksini iddia ediyor.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Dinleyelim Sayın Bakanı.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Şimdi “100 milyar
yasa dışı bahis var.” diyorsunuz. Biz o yasa dışı bahsi, Parlamentomuzda Sayın Bakanımızın -Osman
Bey o zaman Bakanımızdı- öncülüğünde bir yasa çalışmasıyla o 100 milyar büyüklüğü işte kayıt altına
aldık; yasa dışı bahisle mücadele bu. Sizin maalesef bu anlamda çelişkili ifadeleriniz var.
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Hayır, nerede kayıt altında?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Rakamlara bakarsanız
yasa dışı bahsin azaldığını çok bariz bir şekilde görürsünüz.
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Sayın Bakan, sizin söyledikleriniz…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Gerek İçişleri
Bakanlığının gerekse diğer güvenlik birimlerinin bu anlamdaki mücadelesini görmezden gelemeyiz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, normal süreniz tamamlanmıştır. On beş dakika
ek süre veriyorum sorulara cevap vermeniz için.
Buyurun lütfen.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Teşekkür ediyorum
Başkanım. Yasa dışı bahis azaldığı için vergilenen yasal bahis de bu manada artış gösteriyor çünkü
onu kayıt altına aldık ve doğal bir neticedir bu. Maalesef Spor Toto’yla ilgili ortaya koyduğunuz
ifadenizi zikretmeyeceğim. Siz Ordu Milletvekilisiniz. Bir “ödenek” ifadesi var teşkilatımızla ilgili.
Biz bunu memleketin geneline nasıl kazandırdıysak Ordu’ya da 136 tesis için 162 milyon lira kaynak
aktardık. Feda olsun Ordu’ya, Ordu’nun tüm ilçelerine; salonlarıyla, havuzlarıyla, sahalarıyla, gençlik
merkezleriyle, yurtlarıyla her türlü tesisi yaptık, yine de yapacağız ama bakın, bu konuyu, maalesef,
bilmiyorum hangi amaca hizmet eder, ben burada…
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Millete hizmet eder.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Sizin bu ifadeleriniz
millete hizmet etmez, sizin bu ifadeleriniz millete büyük bir yanlıştır, onu söyleyeyim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, böyle bir usulümüz yok. Böyle bir usulümüz
yok, rica ediyorum.
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Sayıştay raporu söylüyor, ben demiyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Siz konuştunuz, fikirlerinizi söylediniz, şimdi Sayın Bakan cevap
veriyor. Beğenmek zorunda değilsiniz cevapları. Lütfen, rica ediyorum…
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Ama Sayın Başkan, hiçbir kayıt yok.
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Yine, Sayın Adıgüzel,
Sayın Adıgüzel… Lütfen…
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Sayıştay diyor ki…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Adıgüzel, böyle bir usulümüz yok. Fikrinizi siz söylediniz,
tutanaklara fikriniz geçti, rica ediyorum.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Son üç yılda 81 ilin
tamamında 5 bine yakın tesis yaptık yine Spor Toto teşkilatıyla ve 6,7 milyar yatırım son üç yıldaki.
Yine yapmaya devam edeceğiz.
Bakınız, bir yanlış görüyorsanız, Sayıştayı da bir başka konuyu da…
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Sayın Bakan, cevap vermiyorsunuz, yazı elimde.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Mustafa Bey, bakın, tekrar tekrar aynı hatayı yapıyorsunuz,
usul hatasını. Böyle bir usulümüz yok. Sonra Sayın Bakanla gidin, özel görüşün ama burada böyle bir
usulümüz yok.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Kapım açık her
zaman, her zaman kapım açık Sayın Adıgüzel. Sayın Adıgüzel, kapım açık her zaman, her daim açık.
Şunu da söyleyeyim…
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Ben demiyorum, Sayıştay diyor “Cevap vermedi.” diyor.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Rica ediyorum, başka sorular da var Mustafa Bey, rica ediyorum.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bakın, bu kaynağın
yüzde 70’i ikramiye olarak, yüzde 20’si de vergi olarak hazineye aktarılıyor, onu da ifade edeceğim.
Bununla birlikte, yasa dışı bahisle ilgili olarak internet sitelerinin kapatılması ve bu anlamda yargı
süreçleri, hepsi gerek BTK gerek Siber Suçlarla Mücadele ve tüm yargı tarafından da takip ediliyor, bu
da edilecek. Bakanım ifade etti, bu bir terörle mücadele konusudur.
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Sayın Bakan, ben demiyorum, Sayıştay diyor, burada yazmışlar.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Mustafa Bey, bakın, artık lütfen, rica ediyorum...
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Soru soruyorum: Yönetim kurulunun 3 kişisi kim?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Her şey açık Sayın
Adıgüzel. Lütfen Sayın Adıgüzel…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Mustafa Bey, doğru bir şey yapmıyorsunuz, usulümüzü defalardır
çiğniyorsunuz, usulümüzde böyle bir şey yok.
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Soru soruyorum, cevabı yok Sayın Başkan.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Gidersiniz, özel görüşürsünüz. Artık yeter! Böyle bir usulümüz
yok, bu Komisyonun böyle bir usulü yok, rica ediyorum.
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Bir şey soruyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Böyle bir usul yok bu Komisyonda. Herkes o zaman böyle
yaparsa burada nasıl yönetiriz bu Komisyonu? Rica ediyorum, gidin ikili konuşun. Sayın Bakan, cevap
veriyor.
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Sayın Bakan, cevap vermiyor. Sayın Başkan, bir cümle ya…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – O zaman şöyle yapalım: Bundan sonra siz sorun, kendiniz
cevaplayın ve mutlu olun. Böyle bir şey olabilir mi?
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MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Sayıştay soruyor, cevap vermiyor.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Rica ediyorum, böyle bir usulümüz yok.
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Sayın Başkan…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Mustafa Bey, düzenimizi bozuyorsunuz, usulümüzü
bozuyorsunuz. Böyle bir usulümüz yok.
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Sayın Bakan, yönetim kurulunda…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Siz konuşurken size müdahale edildiğinde hoşunuza gidiyor mu
Mustafa Bey?
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Ben burada niye bekliyorum? Cevap almak için bekliyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İstediğiniz cevabı vermek zorunda mı karşınızdaki? Böyle bir
şey olabilir mi?
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Hiç cevap alamadık, hiç.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Ama böyle bir şey olabilir mi? İyi o zaman, istediğiniz cevap
gelmezse “Cevap gelmiyor.” demek doğru bir şey mi?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Sayın Adıgüzel,
bakın, yönetim kurulunu da yönetim kurulunun kararlarını da her bir detayı da sizinle paylaşmaya
hazırım, bunlar gizli şeyler değil.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, bence bu soruyu geçin, diğer sorulara gelin.
Buyurun.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Sayın
milletvekillerinden gelen konularla devam ediyorum yine, izninizle Sayın Başkanım.
Dersim Dağ, Diyarbakır Milletvekili… Diyarbakır Milletvekili olarak, gençlerden bahsetti,
kadınlardan bahsetti, annelerden bahsetti, acaba Diyarbakır Annelerini kaç kere ziyaret etmiş, merak
ediyorum. Kendisi de yok burada maalesef. Sayın Paylan, sizin yanınızda oturuyordu, vekâlet verdi mi
size?
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Sayın Bakan, siz sorulara cevap verin.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Ama lütfen, ne
münasebet ya. Bakınız, ben saat on birden beri buradayım. Sabırla ve ilgiyle her bir konuyu not aldım
ve her bir milletvekilinin, bu yüce çatı altındaki her bir üyenin konusu benim için çok değerlidir ama
ben de şunu bekliyorum: Gündeme getirilen konuları, sorulan soruları, eleştirileri on dakika fazla
kalıp burada dinleme zahmetine katlanmamak da bir soru işareti, onu söylüyorum, başka bir şey
söylemiyorum, yanlış bir şey söylemiyorum.
Diyarbakır Annelerini ziyaret etmiş mi? Acaba bahsettiği gençlerin, o Diyarbakır Annelerinin
hasretiyle yandığı gençlerin konusunu hiç dert edinmiş mi?
Ve maalesef bir karalama, aynı usul, eski tas, eski hamam; bunu değiştirmeniz lazım. Doğuda,
güneydoğuda neler yaptık, onları anlatayım. Bismil’deydik, yamaç paraşütü turnuvası düzenledik.
Hani’de uçurtma festivali yaptık, atletizm turnuvası düzenledik. Yüzlerce spor festivalini,
organizasyonunu doğuda, güneydoğuda yaptık. Artık raket sesleri var Ağrı’da, Cudi’de, raket, raket.
Her branşı açtık. Tunceli Milletvekili Gürsel Bey vardı, teşekkür ediyorum kendisine. Tunceli’de,
ilçelerinde, dört bir yanında Türkiye’nin çiçekler açıyor. Gelin, bu çiçekleri birlikte çoğaltalım, birlikte
açtıralım bu çiçekleri. Çiçekleri soldurmak kimseye fayda getirmez ve şunu da ifade edeyim: Bu
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çiçekleri kimsenin soldurmasına da müsaade etmeyeceğiz, onu da herkes bilsin. İstikrarsızlaştırılan
bölgeden artık umutla, her bir şekilde ilgisine, ihtiyacına, kendi iradesine göre yetişen bir gençlik
gümbür gümbür geliyor.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – İşsiz gençler, Diyarbakır’da her 3 gençten 1’i işsiz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Garo Bey, rica ediyorum, müdahale etmeyelim.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bakın, az önce
Uğur Bey bahsetti, gençlerin istihdamıyla ilgili Sanayi Bakanlığıyla başlattığımız proje, 60 binden
fazla gencimizi inşallah en kısa sürede… O projenin en önemli ayaklarından biri de genç istihdamı
zaruretidir, gençleri inşallah o proje kapsamında yine istihdamla buluşturacağız.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ağrı’da her 4 gençten 1’i işsiz.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – İstanbul, Ankara,
İzmir; yurt konusuyla ilgili ifade etmek istiyorum. Kampüslerimizdeki inşaatlar hızlı bir şekilde devam
ediyor ve Ankara’da dün bahsettim- 3.700 yatak kapasiteli yurdumuzu açtık, Çubuk’ta 5 bine yakın
yatak kapasiteli yurdumuzu da en kısa zamanda bitiriyoruz. İstanbul’da Marmara Üniversitesinde
5 bine yakın yatak kapasiteli, yine, Avcılar Cerrahpaşa Üniversitesinde 5 bin yatak kapasiteli yurt
inşaatları başladı, onları da bitireceğiz. İzmir’de yine aynı şekilde, Ege Üniversitesinde, İzmir Dokuz
Eylül Üniversitesinde yurtlarımız, çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda tüm gençlerimizin derdi
bizim derdimiz, kimsenin endişesi olmasın.
Erhan Usta’nın yine bir eleştirisini cevaplayacağım. “Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan
yardımlar kimlere yapılmıştır?” diyor. Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi, spor kulüpleri, spor
federasyonları, gençlik projesi destek programları ve uluslararası spor organizasyonları. Bakınız,
bunların her biri ülkemizin iftihar ettiği spor organizasyonundan federasyonlarına kadar pek çok
önemli çalışmayı ortaya koyuyor. Her şeye maalesef şüpheyle yaklaşma, her şeyi karalama niyetimizi
bir kenara bırakalım.
Yarın Öğretmenler Günü, 24 Kasım. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum
ve bu vesileyle terör örgütünün hayatlarının baharında canlarına kıydığı, hayallerini çaldığı 2 genç
öğretmenimizi, Aybüke Yalçın’ı ve Necmettin Yılmaz Öğretmeni saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Bu
ülkenin tüm gençlerinin hukuku, bakınız, tüm gençlerinin bize emanettir ve ilgili kurumlarla birlikte
tüm gençlerimizin bütün meseleleri için gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.
Sayın Dersim Dağ soru önergesine cevap vermediğimi ifade etti. 5 soru önergesi vermiş, 5’ini de
cevaplamışım ve HDP’nin verdiği 87 soru önergesinin de 84’ünü cevaplamışız, diğerlerini de en kısa
zamanda cevaplarız. Bizde gizli saklı bir şey olmaz.
Yurt yatak tipi dağılımı, Onursal Adıgüzel Bey’in bu anlamdaki ifadelerine açıklık getireceğim.
2002’de yüzde 81…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Fakat burada ben de bir şey söyleyeyim Sayın Bakanım: En
azından gruplar adına konuşan arkadaşların ben burada olmasını beklerdim doğrusu, soru-cevapta
sizin konuşmanızı. Diğer arkadaşlarımız olabilir ama grup adına konuşuyorsa, yirmi küsur dakika
birçok konuyu gündeme getiriyorsa burada kalıp Sayın Bakanı dinlemeliydi ve bu değerlendirmeleri
görmeliydi.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bakınız, birtakım
resimler gösterdi Sayın Onursal Adıgüzel, ranzalı yurtları. 2002’de yüzde 81 ranzalı yurt varken
şu an ranzalı yurt oranımız yüzde 9. Az önce söyledim, bunu da en kısa zamanda kaldıracağız yeni
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yurtlarımızla birlikte. Maalesef birtakım örneklerle tüm geneli farklı bir algıyla yönetmeye kalkmayın.
Arkadaşlar, algı operasyonları milletten döner, bunu unutmayın. Sizin seksen yılda yapmadığınızın
mislini biz on dokuz yılda en güzel şekilde gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam edeceğiz.
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Seksen yılda yaptıklarımızı sata sata bitiremediniz.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Erhan Bey’in yine
ifade ettiği yemeklerde tabildot konusu… Tabildot yok arkadaşlar, işte böyle açık büfe var, diğerlerini
arkadaşlar götürmüşler.
AYSU BANKOĞLU (Bartın) – Onları alamıyorlar işte.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Tabildot yok, onlar
alsın diye bunları şey yapıyoruz, “Almıyorlar.” olur mu?
Yurtlarla ilgili Sayıştay eleştirilerinden yine bahsedeceğim. Bu anlamda deprem vesaire sorunlarla
ilgili olan yurtları da hızlı bir şekilde dönüştürüyoruz. Bunlarla ilgili de rakamlardan az önce bahsettim.
190 bin yatak kapasitesinin bu anlamda sorunlu olan çoğunu yeniledik, çok az bir yurdumuz kaldı,
inşallah onları da bu yıl içerisinde tamamlayacağız.
Amatör spor kulüpleri hakikaten sporun en önemli aktörleri, onlarsız spor olmaz ve bu gelinen
noktada amatör spora verdiğimiz desteğin açıkçası semerelerini alıyoruz, meyvelerini topluyoruz ve
destek vermeye de devam edeceğiz. Bu şekilde de hiçbir kaynak sorunumuz yok, gerek tesis gerek
destek, ayni yardımlar, nakdî yardımlar hızlı bir şekilde devam edecek.
Gökan Bey vardı, kendisi zannediyorum yok, amatör sporla ilgili birtakım eleştiriler getirdi, biraz
da karmaşık bir ifadede bulundu, ona da cevap verecektim ama devam edelim, peki.
Sayın Kuşoğlu, teşekkür ediyorum, her zamanki gibi nezaketinize ayrıca minnettarım. Sayıştayla
ilgili konuları hem burada mümkün olduğunca cevaplayacağım hem de size yazılı olarak göndereceğim.
3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’yla Bakanlığımıza tahsis olan gelirlerin türü ve bu
doğrultuda gelirlerin tahakkuk, tahsil ve muhasebeleştirme süreçleri birbirinden farklılık arz ediyor.
Bütün gelirler bankacılık sistemi üzerinden tahsil edilmekte olup kamu haznedarlığı uygulamasına
uygun olarak bir kamu bankası olan Ziraat Bankasıyla gerçekleştiriliyor. Sizin sorularınızdan biri
buydu. Tahsil edilen gelirler istisnasız bir şekilde hem bankacılık sisteminde hem de Hazine ve Maliye
Bakanlığına bağlı Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Saymanlığında kayıt altına alınıyor. Banka
aracılığıyla tahsil edilen gelir ile muhasebe kayıtları arasında hiçbir uyumsuzluk söz konusu değil.
Gelirler hazineye intikal ettiği anda Bakanlık Merkez Saymanlığı kayıtlarına yansıyor ve buna uygun
olarak mali tablolar oluşturuluyor. Sayıştay raporuna konu edilen eleştirilerin nedeni bankacılık sistemi
üzerinden yapılan tahsilat ile bu tahsilatın hazineye aktarımı arasında geçen zaman farkından.
MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) – Sayıştay bilmiyor mu bunu?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Onu size sormak
lazım çünkü o raporları siz bulup getiriyorsunuz nereden geliyorsa.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, böyle bir usulümüz yok, rica ediyorum…
Tamamlamamız gerekiyor, böyle bir usulümüz yok.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Sayın Kuşoğlu,
kayda girmemiş hiçbir durum söz konusu değil ve bununla birlikte…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, ek süreniz de doldu.
Son olarak bir beş dakika veriyorum, geriye kalan sorulara yazılı cevap verebilirseniz çok mutlu
olurum.

157

23 . 11 . 2021

T: 21

O: 3

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Sayın Kuşoğlu, genel
bütçeli idare olarak Bakanlığımız tek hazine kurumlar hesabı uygulamasına dâhil olarak mali işlemleri
gerçekleştirmektedir, bunun altını çizeyim. Diğerlerini size daha sonra arz edeceğim.
Kapanış olarak Sayın Başkanım, gerçekten burada davetimi yineliyorum. Biz ortak akla samimiyetle
ihtimam gösteriyoruz, vekillerimizin eleştirisi olur, itirazı olur, önerisi olur; her zaman açık, yurtlar
açık, gençlik merkezleri açık, davetim açık ve samimi. Amacımız gençlerimizin sadece yarınları değil,
bugünleri ve bugünleri adına her türlü ihtiyacın karşılanması ve gençlerimizle birlikte Türkiye’nin
yarınlarını inşa etmek. Gençlerimizi tanımanızı ben… Gençlerimizle elbette görüşüyorsunuz ama
inanın gençlerimizden öğreneceğiniz çok şey var, lütfen gençlerle daha çok zaman geçirmeye çalışın.
81 vilayette, köylerde, ilçelerde, beldelerde gençlerin arasına girin ve Türkiye’nin gerçeğinin ne
olduğunu daha yakından göreceksiniz.
Biz, cumhuriyetimizin 100’üncü yılını bir altın eşik olarak görüyoruz ve Türkiye’yi çağdaş
medeniyetin ötesine taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Seksen yılı ayırdın ya biraz önce!
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Sayın Bülbül, rica ediyorum…
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Seksen yılı neden ayırdınız?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bak “Aydın” dediniz.
Bakınız, Sayın Aydın Milletvekilim…
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Yirmi yıl önce hiçbir şey yok muydu?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Sayın Bülbül, şu anda usule aykırı hareket ediyorsunuz. Rica
ediyorum…
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Ya, bırak Başkan! Seksen yılı burada saymıyor!
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bu ülkenin kurtuluş
mücadelesinden bugüne bu ülkede emeği olan, çabası olan taş üstüne taş koyan herkes başımızın tacı,
onları rahmetle, minnetle anıyorum ama sen bunu idrak edemiyorsun.
SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) – Yok muydu bir şey yirmi yıldır?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bak, sana şunu
söyleyeyim…
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bülbül, bu saatte hayırdır böyle, birdenbire bir
heyecanlandınız? Lütfen, sakin olun... Sakin olun, sakin…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Aydın’a 500 milyon
liraya yakın yatırım yapmışız. Nazilli’den Söke’ye, Sultanhisar’dan Yenipazar’a, Kuyucak’tan
İncirliova’ya, Karpuzlu’ya, Koçarlı’ya, Köşk’e, Kuşadası’na, Efeler’e kadar, Buharkent’e kadar,
Bozdoğan’a kadar, Çine’ye kadar, Didim’e kadar Aydın’ın her bir karışında hamdolsun izimiz var, alın
terimiz var; hayırlı uğurlu olsun. İnkâr etme, teşekkür et.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakanım, siz kapanış konuşmanıza devam edin lütfen.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Elbette sayın
milletvekillerim, Türkiye’nin bu mücadelesini engellemek isteyenler doksan yıl önce de vardı, şimdi
de var ama bizler gençlerimizle, gençlerimizin dinamizmiyle, onlardan aldığımız cevherle yarınların
Türkiye’sini daha aydınlık kılacağız; Türkiye’ye karşı yükseltilmeye çalışılan çatlak seslere ve buna
destek vermeye kalkan içerideki o seslere karşı. Biz bu seslerin kesilmeyeceğini biliyoruz. Bu kirli
hesapların bitmeyeceğini, dinmeyeceğini de biliyoruz ve Türkiye’nin, bu anlamda, bu bozguncu
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kampanyalara karşı, bu karanlık senaryolara karşı hedeflerine sabit kadem olarak ilerleyeceğini de
biliyoruz. Gençlerimizin motivasyonunu, inancını, kararlığını kırmaya çalışan hiç kimseye de müsaade
etmeyeceğiz.
Bu ülkeyi seven, kendi menfaatlerini, siyasi hesaplarını asla ve asla bu ülkenin menfaatlerinin,
değerlerinin önüne geçirmez; bu milletin ideallerine, bu milletin maneviyatına, bu milletin hissiyatına,
bu milletin değerlerine saygısızlık etmez. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki gelecek Türkiye’nin geleceğidir,
umut Türkiye’nin umududur ve geleceğe uzanan bu kutlu yol Türkiye’nin hedeflerine giden yoldur.
Ben kalbi bu kutlu coğrafya için çarpan herkese bu umuda, bu geleceğe sahip çıkmasını, bütün
inancıyla, bütün gayretiyle, aşkıyla bu yola revan olmasını tavsiye ediyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Son cümlelerinizi alalım.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Benim hiçbir kuşkum
yok, bu gençler, yarınları fethedecek olan, yarınları daha güçlü kılacak olan işte bu gençler. Biz onların
inançlarına, onların potansiyellerine, azimlerine, kararlılıklarına, en önemlisi donanımlarına ve
birikimlerine güveniyoruz. Onların başı dik, hedefleri büyük, onlar sadece bizim değil, insanlığın umudu
ve onlarla birlikte, Sayın Paylan, her türlü kötülüğe karşı, her türlü bağımlılığa karşı mücadelelimizi
de güçlendireceğiz, ondan da kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin istikameti belli, hedef belli; hedef
2023, hedef 2053, hedef 2071. Bu kutlu coğrafyada, bu kutlu sancağı, ay yıldızı inşallah hep birlikte
ilelebet payidar kılacağız.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Teşekkür ediyorum.
“Son söz milletvekilinindir.” anlayışıyla Sayın Kuşoğlu’nun bir söz talebi var.
Buyurun Sayın Kuşoğlu.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Bakanım.
Değerli milletvekilli arkadaşlarım, Sayın Bakanım; açıklamalarınız için çok teşekkürler Sayın
Bakanım.
Çok iyi niyetli olduğunuzdan bahsettiniz, ihlasla, iyi niyetle hizmet etmeye gayret ettiğinizi
anlattınız, teşekkür ederiz gerçekten. AK PARTİ iktidarları, Atatürk döneminden de İnönü döneminden
de Menderes döneminden de Demirel dönemlerinden de Özal dönemlerinde de daha fazla iktidarda
sürekli olarak kalma durumunda olmuştur. Dolayısıyla, bu süre içerisinde de birçok hizmet vermiştir.
Siz gençlikten, spordan sorumlusunuz özellikle, gençliğimiz geleceğimizdir. Dolayısıyla,
başarılarınızı çok arzu ediyoruz. Çok arzu ederiz çünkü bizim geleceğimiz, Türkiye’nin geleceği,
hepimizin geleceği gençliğimize bağlı. Başarılarınızı çok çok arzu ederiz. Bizleri eleştirdiğimiz için
ya da eleştirilerimizde zaman zaman üslubu sınırlara götürdüğümüz için hadsizlikle suçlamayın. Bu
eleştiriler zaman zaman bu gerginlik ortamında olabiliyor, yaklaşık bir buçuk aydır devam ediyoruz
bunlara. Biz dün gece ikide gittik, sabahleyin geldik; sizinle birlikte yine gerilerek, yumuşayarak böyle
devam ediyoruz. Sert olur üslubumuz, yumuşak olur ama sonuçta bir iş yapmaya çalışıyoruz.
Sayıştay raporlarıyla ilgili olarak verdiğiniz bilgiler şöyle: Sayıştay raporlarıyla ilgili olarak
arkadaşlarımızın söyledikleri doğrudur ancak size verilen, bürokrasi tarafından verilen bilgiler de yanlış
değil. Yalnız, o bilgiler zamanında değil, 11 Kasımda verilmiş yani bu ay içerisinde verilmiş. Zamanında
Sayıştaya verilen bilgiler değil. Sayıştay eylül ayı içerisinde raporlarını tamamlıyor, Meclise daha
sonra gönderiyor. Sayıştayın murakıpları ondan önce tamamlıyor, gönderiyor, bize geliyor raporlar; biz
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raporlardaki tespitler üzerinden bu eleştirileri yapıyoruz. Arkadaşlarımız o bakımdan haklı, size verilen
bilgiler de doğrudur ama zamanında bu bilgiler Sayıştaya verilmemiş, 2020’yle ilgili olarak bu bilgiler
verilmediği için bu eleştirileri yapıyoruz.
Bakanlığınızla ilgili benim eleştirdiğim hususa gelince, bizim yeni sistemimizde muhasebeyi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tutuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığına yani muhasebe birimine zamanında
bu bilgiler ulaştırılmazsa eksiklik doğuyor. Burada her zaman iyi niyet aramamak lazım, bir kamu
zararı olup olmaması da önemli değil, önemli olan o çalışmanın doğru yapılıp yapılmaması, zamanında
yapılıp yapılmaması, o bilgilerin zamanında ulaştırılması.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyoruz Sayın Kuşoğlu...
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – 2021’le ilgili, Sayıştay murakıpları zamanında bilgilerin
ulaştırıldığını söylediler, gelecek sene bunların doğru olduğunu göreceğiz inşallah ama 2020’yle ilgili
eleştiriler doğrudur, zamanında bu düzeltmeler yapılmamıştır maalesef Sayın Bakanım.
Dediğim gibi, gençliğimiz geleceğimizdir.
Size başarılar diliyoruz.
Teşekkür ediyoruz her şey için.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Değerli arkadaşlar,
tamamlanmıştır.

böylece

gündemimizdeki

kurum

bütçeleri

üzerindeki

görüşmeler

Şimdi, oylamalara geçiyoruz.
Sırasıyla bütçe ve kesin hesapları okutuyorum.
Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesini okutuyorum:
(Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi okundu)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – 4 adet önerge vardır, birinci önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçeyle kabulünü arz ve teklif ederiz.
Kurum: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Yıl: 2022
Ödenek (A) cetveli
PROGRAM

KURUMSAL

FİNANSMAN

EKONOMİK KOD

ARTIRILAN
MİKTAR

62

22.33

01

05.04

8.500.000.000 TL

Erhan Usta
Samsun
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
2020-2021 yükseköğretim istatistiklerine göre ülkemizde 8 milyon 240 bin 997 öğrenim
gören öğrenci bulunmaktadır. Ülkemizde 2020 yılı burs ve öğrenim kredisi istatistiklerine göre ise
1 milyon 172 bin öğrenciye geri ödemeli öğrenim kredisi verilirken sadece 414 bin öğrenciye burs

160

23 . 11 . 2021

T: 21

O: 3

imkânı sağlanmaktadır yani okuyan üniversite gençliği için sadece yüzde 5 öğrenciye burs imkânı
sunulmaktadır. Öncelikle, burs alan öğrenci sayısının artırılması ve daha fazla öğrencimizin burs
almasının sağlanması gerekmektedir. Verilen burs miktarı da yeterli değildir. Giderek yoksullaşan ve
alım gücü aşırı düşen gençlerimizin eğitim hayatına devam edebilmeleri aylık 650 TL olan bir burs
desteğiyle mümkün görünmemektedir.
Önergemizle, burs alan öğrenci sayısı 1 milyon gence ve verilen burs yardımı 650 TL’den bin
TL’ye çıkarılacaktır. Bu amaçla ilgili program ödeneği 8 milyar 500 milyon artırılmaktadır.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler…
Kabul edilmemiştir.
İkinci önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Aşağıda gösterilen değişikliğin gerekçeyle kabulünü arz ve teklif ederiz.
Kurum: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Yıl: 2022
Ödenek (A) Cetveli
PROGRAM

KURUMSAL

FİNANSMAN

EKONOMİK KOD

ARTIRILAN
MİKTAR

34

22.34

01

05.03

5.000.000.000 TL

Necdet İpekyüz

Garo Paylan

Erol Katırcıoğlu

Batman

Diyarbakır

İstanbul

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Garo Bey, izah mı edeceksiniz, yoksa gerekçeyi mi okutalım?
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – İzah edeceğim, sükûneti sağlarsanız.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, sükûneti sağlayalım. Önergelerimizi
anlayalım, ne olduğunu, içeriğini.
Buyurun Sayın Paylan.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan, değerli arkadaşlar; ülkemizde binlerce amatör spor kulübü var ve bu spor kulüpleri
çok zor durumda ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, bütçesinde kaynak olmadığı için onlara gerekli desteği
veremiyor. Değerli arkadaşlar, ben de amatör spor kulüplerinde yöneticilik yaptım ve gençleri pek
çok kötü alışkanlıktan korumak için tek panzehir vardır -tek panzehir demeyelim ama çok önemli
bir panzehirdir- amatör spor kulüpleri. Amatör spor kulüplerine gerekli kaynağı koymalıyız ve Sayın
Bakanın bütçesinde -cevap vermedi ama- yalnızca 160 milyon TL var amatör spor kulüplerine destek
vermek için. Bu kaynağı mutlaka yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Bu açıdan amatör spor kulüplerinin
desteklenmesi için biz bütçenin, Sayın Bakan, 5 milyar TL arttırılmasını öneriyoruz ve bu bütçeye de
arkadaşların destek vermesini talep ediyoruz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmemiştir.
Üçüncü önergeyi okutuyorum:
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Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Aşağıda gösterilen değişikliğin gerekçesiyle kabulünü arz ve teklif ederiz.
Kurum: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Yıl: 2022
Ödenek (A) Cetveli
PROGRAM
62

KURUMSAL
22.33

FİNANSMAN
01

EKONOMİK KOD
05.04

ARTIRILAN
MİKTAR
30.000.000.000 TL

Necdet İpekyüz

Garo Paylan

Erol Katırcıoğlu

Batman

Diyarbakır

İstanbul

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Necdet Bey, siz mi izah edeceksiniz, Garo Bey mi?
NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Ben izah edeceğim.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Buyurun Sayın Necdet İpekyüz.
NECDET İPEKYÜZ (Batman) – Bildiğiniz gibi, aslında Türkiye’de 5 milyona yakın, öğrenciliğini
bitirmiş, yaşama atılmak için iş arayan genç mevcut ve gençlerin daha iş bulamadan ilk düşündükleri
şey: Hacizle karşılaşabilir miyim, karşılaşamaz mıyım? Aslında yapılması gereken şu: Bundan sonra
gençlere kredi değil, burs verilmesi lazım, aylık 2 bin lira burs vermek lazım. Bunun yanında da mevcut
borçların hepsinin silinmesi lazım.
Sabahtan beri gençlerden söz ediyoruz, gençler Meclisten bir ses istiyor, pandemiyle beraber bir
yığın problem üst üste eklenmiş, hele bu krizle beraber yaşam neredeyse durma noktasına gelmiş.
Gelin, hep beraber gençlikle ilgili bu Bakanlığın bütçesini 30 milyar arttıralım. Gençler bundan sonra
ayda 2 bin lira burs alsın, mevcut borçları da silin.
Bunun desteklenmesini istiyoruz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmemiştir.
Dördüncü ve son önergeyi okutuyorum:
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Aşağıda gösterilen değişikliğin gerekçesiyle kabulünü arz ve teklif ederiz.
Kurum: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Yıl: 2022
Ödenek (A) Cetveli
PROGRAM

KURUMSAL

FİNANSMAN

EKONOMİK KOD

ARTIRILAN
MİKTAR

62

22.36

01

06.05

20.000.000.000 TL

Necdet İpekyüz

Garo Paylan

Erol Katırcıoğlu

Batman

Diyarbakır

İstanbul

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Kim izah edecek?
Garo Bey, buyurun.
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GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan yurt sorununu çözeceğini iddia ediyor. Sayın Bakan, yurt sorununu çözmek
konusunda irade koymak elbette önemlidir ama bunun için para da gerekir. Şu anda Sayın Bakan, beni
dinlerseniz, bütçenizde kaynak yok yani bütçenize yurt sorununu çözmek için kaynak koymamışsınız.
Yurt sorununu çözmek için bütçenizde 20 milyar TL kaynak olması gerekiyordu, şu anda bütçenizde
yalnızca 1 milyar 700 milyon TL bir yatırım kaynağı var. Bu açıdan bu kaynakla da bu yurt sorununuzu
çözemezsiniz ve eğer bütçeniz böyle giderse gelecek yıl da buraya gelirsiniz Sayın Bakan, dersiniz ki
“Ya, bir anda çok başvuru oldu, 100 bin gencimizi daha parklarda yatırdık.” Gençler “Barınamıyoruz.”
derler. O açıdan, bu yurt sorununu çözmeniz için bütçenize 20 milyar TL eklenmesini öneriyoruz.
Gençlerin artık parklarda yatması değil, 5 bin lira kiralık ev aramak zorunda kalması değil, artık
kamuya ait yurtlarda kalması için bu yurt sorununu hep beraber çözebilmeliyiz.
Bütçenizin 20 milyar TL artırılmasını öneriyoruz.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmemiştir.
(Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesi oylandı, kabul edildi)
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Kesin hesabı okutuyorum:
(Gençlik ve Spor Bakanlığının 2020 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)
Böylece gündemimizdeki bütçe ve kesin hesaplar kabul edilmiştir; hayırlı uğurlu olsun.
Sayın Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza, milletvekillerimize, bürokratlara ve bütün
katılımcılara katkıları için çok teşekkür ediyoruz.
Değerli arkadaşlar, 24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 10.00’da toplanmak üzere birleşimi
kapatıyorum.
Kapanma Saati: 22.16
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