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BAŞKAN – Sayın Bakanım, değerli milletvekili arkadaşlarımız; yeterli çoğunluğumuz
vardır. 24’üncü Dönem Üçüncü Yasama Yılı 6’ ncı Toplantımızı açıyorum.
Bildiğiniz gibi Komisyonumuz 2012-2013 yıllarında özellikle karar alma mekanizmalarında
kadın varlığının arttırılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında tüm kurumları, tüm bakanlıkları
Komisyonumuza davet ediyor. Aslında geçen sene yazılı olarak kurumlara, bakanlıkların personel
durumu, kadınlara yönelik ya da statülerini güçlendirmeye yönelik proje ya da çalışmalarını istemiştik.
Bu yıl da Komisyonda hem geçen yıldaki durumları ile bu seneki attıkları adımları görebilmek adına
Komisyonumuza davet etmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda da Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Suat
Kılıç aramızda.
Sayın Bakanım, “ Hoş geldiniz.” diyorum ve özellikle bu konular ışığında sözü size
bırakmak istiyorum. Söz sizde, buyurun.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Çok Değerli Başkanım, size ve
şahsınızda Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun tüm üyelerine en kalbî saygılarımı, sevgilerimi
arz ediyorum.
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak tüm bakanları davet edip, bakanlıklardaki
kadın istihdamına yönelik çalışma özeniniz ve hassasiyetinizden dolayı da size ayrıca teşekkür
ediyorum. Bu konu gerçekten Cumhuriyet Türkiyesi’ nde takibe hâlâ ihtiyaç duyulan bir konu. Takip
edilmediğinde kurumlarda kadın istihdamıyla ilgili arzu edilen kriterleri sağlayabilmek maalesef
mümkün olmuyor. Gerek iktidar partisi gerekse siyasal iktidarın hükûmet kanadı olarak kadın
istihdamını çok önemseyen bir vizyona sahip olmamıza rağmen istihdam rakamları boyutunda henüz
arzu edilen düzeye ulaştığımız iddia edilemez. Bu konuda yasal düzenlemeler yapılmasına rağmen
zihniyet anlamında gerekli düzenlemeler ve düzeltmeler tam manasıyla yapılamadığı için henüz kadın
istihdamına yönelik toplumsal bir mesafelilik durumu maalesef var ve tabii ki kamunun kadın
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istihdamına yönelik adımlarda ve hamlelerde öncülüğü üstlenmesi öncelikli olarak gerekmektedir, bunu
da Hükûmet olarak düşünmekteyiz. Kamu gereken önlemleri alarak öncülüğü yapmalı ki özel sektör bu
anlamda yapılması gereken diğer hamleleri yerine getirebilsin.
Biraz latifeyle giriş yapmak istiyorum. Hayatın tüm alanlarında kadınlar lehine kadın erkek
eşitliğini sağlama ihtiyacı var fakat hayatın spor alanında kadın erkek eşitliğini erkekler lehine belki
sağlamak için adımlar atmak gerekebilir önümüzdeki dönem içinde. Gururla, iftiharla ifade ediyorum,
2012 Londra Olimpiyatları’ na katılan tüm ülkeler içinde, kafilesindeki kadın sporcu sayısı erkek sporcu
sayısından fazla olan 2 ülkeden 1’ i Türkiye’ ydi ve oransal olarak kadın sporcu sayısı erkek sporcu
sayısından fazla oluşta oransal olarak 1’ inci sıradaki ülke yine Türkiye’ ydi. Olimpiyatlara katılan bütün
kafilelerimiz içerisinde ilk kez 2012 Londra Olimpiyatları’ nda kadın sporcular Türk kafilesi içerisinde
erkek sporculardan sayıca fazlalığını ortaya koydu.
Bildiğiniz gibi ülkemiz 2020 Olimpiyat Oyunları’ na aday. İstanbul kenti 2020 yaz
olimpiyatları ve paralimpik oyunlarına aday. Bu yönüyle, Uluslararası Olimpiyat Komitesiyle olan
ilişkilerimizi çok önemsiyoruz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC Başkanı Sayın Jacques Rogge’ la
olan ilişkilerimizi ve onlar nezdindeki Türkiye imajını da çok önemsiyoruz. Olimpiyata bildiğiniz gibi
Londra’ da 200’ e yakın ülkeden 10 binden fazla sporcu katıldı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı
Jacques Rogge’ un Londra’ daki Olimpiyat Köyü’ nde bizzat ve özellikle ziyaret ettiği bir iki ülke
kafilesinden biri Türk sporcuların bulunduğu kafileydi. Jacques Rogge kafilemizdeki kadın
sporcularımızla kahvaltı yapma isteğini, bizim davetimiz üzerine değil kendi arzusu ve iradesi ile
tarafımıza bildirdi. Bu yönüyle de kadın eli değdiğinde yakalanan ivmeyi görebilmenin mümkün
olduğunu düşünüyoruz.
Diğer bir konu: Londra’ dan toplamda 15 madalyayla döndük. 15 madalyamızın 3’ ü altın,
diğerleri gümüş ve bronz. 3 altın madalyamızın 2’ sini kadın sporcularımız, 1’ ini de erkek
sporcularımızdan Servet Tazegül kazandı. Olimpiyat tarihinde ilk kez atletizm ve 1.500 metrede -ki
olimpiyatın kalbi atletizm, atletizmin de en önemli branşlarından biri olarak 1.500 metre koşusu kabul
ediliyor- kızlarımızdan Aslı Çakır Alptekin altın madalyayı kazandı. Hemen arkasından Gamze Bulut
gümüş madalyayı kazandı. Diğer yandan, paralimpik oyuncularımızdaki tek altın madalya yine kadın
haltercimiz Nazmiye Muslu tarafından ülkemize kazandırıldı. Tekvandoda toplam 4 sporcuyla katılmak
mümkün. Biz büyük bir başarıyla, 3 sporcuyla katıldık. 3 sporcumuzdan 2’ si madalyayla döndü. Gümüş
madalyanın sahibi Nur Tatar, spor hayatına Van’ da başlayan ve Van’ da millî sporcu kimliğini kazanan
bir kardeşimiz olarak gümüş madalyaya Londra’ da uzanma başarısını gösterdi. Bunları genel hatlarıyla
ifade ettim.
Şimdi, tabii, istihdam boyutuna buradan geçiş yapmak lazım. İstihdamdaki göstergeler
maalesef bu kadar parlak değil ama biz özellikle uzman, uzman yardımcısı alımında ve özellikle
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mülakata dayalı yani hem yazılı sınav başarısı hem de mülakat performansı gerektiren işlerde o pozitif
ayrımcılığın gereklerini mümkün olduğunca yerine getirmeye gayret ediyoruz.
Tabii notlarım çok çok fazla. Bu notların tamamına girdiğim takdirde zamanınızı çok işgal
etmiş olurum ve nihayetinde rakamların bu kadarı kalıcı da olmaz. O nedenle çok özet geçip komisyon
üyelerinden gelecek sorular üzerine devam etmeyi daha doğru buluyorum.
Bakanlığımızın merkez teşkilatı, bağlı kuruluşları ve tüm ünitelerinde toplamda çalışan
personel sayımız 13.571, atama yoluyla memur statüsünde çalışan personel sayısı. Bu rakamın
içerisinde Bakanlık merkez teşkilatı var, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatı, Spor Genel
Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve
taşra teşkilatı, yine Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eğitim, Araştırma ve Kültür Genel
Müdürlüğü, Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı toplamında 13.571
çalışanımızın 3.707’ si kadın, 9.864’ ü erkek. Bu yönüyle yüzdelik olarak bakıldığında, toplam
çalışanlarımızın yüzde 27’ sinin kadın, yüzde 72’ sinin ise erkek olduğu görülecektir. Kartonlar çok fazla
ama dediğim gibi detayına girmiyorum sizleri çok sıkmamak adına.
Yine, spor faaliyetleri üzerinden kadın erkek rakamlarını sizlerle paylaşmak istiyorum.
Bugün itibarıyla Türkiye genelindeki lisanslı sporcularımızın toplam sayısı 3 milyon 506 bin 811 kişi.
Toplam 3,5 milyon rakamına ulaşan sporcularımız içerisindeki kadın sporcularımızın sayısı 844 bin,
ekek sporcularımızın sayısı 2 milyon 662 bin. Tabii burada az evvel olimpiyatla ilgili verdiğim
grafiklerle bunu bir arada değerlendirdiğinizde ortaya -eskilerin deyimiyle- kemiyet-keyfiyet denklemi
gelecektir yani nitelik-nicelik meselesi. Bu yönüyle bakıldığında olimpiyat kafilemizdeki toplam 177
sporcu içerisinde kadınların sayısı erkeklerden fazla ama Türkiye’ deki toplam 3,5 milyon lisanslı sporcu
sayısı içerisinde kadınların oranı erkeklere kıyasla dörtte 1 düzeyinde.
Yalnız yine bu nitelik-nicelik meselesine temas etmek lazım. Türkiye’ den millî takımlar,
olimpiyatlara takımlar düzeyinde elli iki yıl aradan sonra ilk defa olarak 2012 Londra Olimpiyatları’ nda
katıldı. Elli iki yıl süreyle millî takımlarımız maalesef olimpiyatlara katılma başarısını gösteremediler.
Paralimpikte görme engelliler futbol takımımız ve yine paralimpikte…
MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Goalball…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) - Eski federasyon başkanımız da
burada. Komisyon üyesi olarak mı bulunuyorsunuz aynı zamanda?
MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Evet.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) - O da ilginç bir tesadüf oldu.
Goalball. Millî Takımımız madalyaya uzandı Londra’ da. Ona temas etmeden geçmek
haksızlık olur. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız aynı şekilde olimpiyatlara paralimpik oyunlara
katılma hakkını kazandı. Olimpik branşlarda ise elli iki yıl aradan sonra 2 takımımız Londra’ ya gitme
hakkını kazandı. Bunlardan ilki Kadınlar Basketbol Millî Takımımız, ikincisi yine Kadınlar Voleybol
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Millî Takımımız. Gerek voleybolcularımız gerekse basketbolcularımız Londra Olimpiyatları’ nda ortaya
koydukları performansla herkese “ Türkler madalyayı kaçırdı.” dedirtti. Yani takımlarımız orada averaj
takımı olmadılar, çok ciddi bir performans ortaya koydular. Sizler de tahmin ediyorum bunları izlediniz,
takip ettiniz.
2012 yılında kadın sporcularımız ülkemize 30 altın, 22 gümüş, 46 bronz olmak üzere
Avrupa, dünya ve olimpiyat müsabakalarından toplam 98 madalya kazandırdılar. Tabii yine uzayıp
giden bir listeyle çok sayıda kadın sporcumuzun, bayan sporcumuzun performansları ortaya çıkıyor.
Bunların yine detayına girip zamanınızı işgal etmek istemiyorum çok fazla.
Yine bu arada hatırlatmak lazım, dünya rekorlarını derin dalışlarda altüst eden kızlarımızdan
biri Şahika Ercümen. Bu alanda gene kadın sporcularımızla adımızdan söz edilmesini sağlıyoruz.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen projelerdeki, özellikle kızlarımızın bu
projelere katılımında 2012 yılında aldığımız birtakım önlemlerle çok ciddi ilerlemeler sağlandı ve
kızlarımızın gerek yaz kamplarına gerek doğa ve deniz kamplarına gerek lider gençlik kamplarına geçmişte uygulanan projelerde bu yaz projeler çok çeşitlendirildi, doğa ve deniz kampları vardı
geçmişte sadece- kızlarımızın katılımı yüzde 25-30 düzeyinde iken 2012 yılında kızlarımızın katılım
yüzde 50 oranını yakaladı, özellikle “ Gençlik Treni” nde kızların katılımı yüzde 55 gibi, erkeklere
nazaran daha öncelikli bir rakama ulaşmış oldu.
Sizlerle paylaşacağım son grafik, Kredi ve Yurtlar Kurumunda barınmakta olan
gençlerimizin istatistiklerine ilişkin bir rakam. 2002 yılında Kredi ve Yurtlar Kurumunun Türkiye
genelinde toplam yatak kapasitesi 165 bindi, koğuş sistemi, vesair durumlar da dikkate alınarak 165 bin.
2 Kasım’ da toplu açılışını gerçekleştirdiğimiz yurtlarla birlikte Türkiye genelinde Kredi ve Yurtlar
Kurumunun üniversite gençlerine yönelik toplam yatak kapasitesi 308 bin rakamına ulaştı. 308 bin
gencimiz içindeki -oransal olarak ifade ediyorum- kız öğrencilerimizin oranı yüzde 61, erkek
öğrencilerimizin oranı bugün itibarıyla yüzde 39.
Bakanlık olarak böyle bir tedbir almak cihetine gittik, bu bir zaruret olarak karşımıza çıktı
çünkü özellikle kırsal kesimden gelen kız çocukları için anne ve babaların bir kaydı var. “ Devlet
yurdunda barınma imkânı bulduğun takdirde okuluna devam et, devlet yurdunda barınma imkânı
bulamadığın takdirde geri dön.” Kızlarımızı eğitim konusunda böylesi bir fırsat eşitsizliğine maruz
bırakmamak için pozitif ayrımcılığın sınırlarını bir hayli zorladık, yüzde 50-50 olan dengeyi son bir
buçuk yıldaki hamlelerle yüzde 61 kız, yüzde 39 erkek olmak üzere kızlarımız lehine bozduk. Bugün
itibarıyla, rahatlıkla söylüyorum, bazı kızlarımızı barınma koşullarımızın kalitesinden ödün vermeyi
göze alarak, yurtlarımızdaki misafirhane bölümlerinde kalabalık kalma pahasına da olsa, misafir kalma
süreleri dolduğu hâlde evlerine göndermiyor ya da bir yazı ile “ Yurtla olan ilişiğiniz kesilmiştir.” ,
“ Süreniz dolmuştur.” Gibi bir mecburiyete maruz bırakmıyoruz çünkü biliyoruz ki yurttan çıkışlarını
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verdiğimiz anda dönmek zorunda kalacakları yer ya belirsizlik ya da anne babalarının telkin ettiği gibi
baba ocağı. Dolayısıyla kızlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz.
Yakın zamana kadar misafir statüsünde kalan çocuklarımız için yurtlarımızda yemek
yardımından yararlandırma imkânımız yoktu çünkü misafir kaldıkları için barınma ücretini kaldırmıştık
ama yemeği parasıyla yemek durumundaydılar. Bu durumda olan kız çocuklarımız için şimdi yemek
imkânından da yararlanma fırsatını getireceğiz, bu da aylık 200 bin lira. Bu arada ifade etmiş olayım,
308 bin gencimize her ay düzenli olarak Türkiye’ nin bütün illerinde ayda 200 liralık yemek katkısı
veriyoruz. Yılın on ayı itibarıyla ve eğitim süreleri boyunca tüm yıllar bağlamında.
308 bin toplam yatak kapasitemizin bugün itibarıyla 187.999 adedi kız öğrencilerimiz
tarafından, 120 bin adedi de erkek öğrencilerimiz tarafından kullanılmaktadır. Bugün itibarıyla Türkiye
genelinde devam eden 153 yurt projemiz var, inşaatı devam eden. Yeni yatırım programına dâhil
ettiğimiz 50 yurt projemiz daha var. Büyük yurtları ve yeni yurtları özellikle bitimleriyle birlikte hızla
öncelikli olarak kız öğrencilerin kullanımına sunuyoruz. Kızlar tarafından boşaltılan eski yurtları hızla
onarıma alıp, oraları da erkek öğrencilerimizin kullanımına tahsis etme yönünde bir tercih, bir inisiyatif
kullanıyoruz.
BAŞKAN – 153 yatırımla birlikte 308 bin yatak sayısı kaça çıkmış olacak Sayın Bakan?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Hedefimiz, sene sonuna kadar,
2013 sonuna kadar bitirmeyi hedeflediğimiz yurtlarla birlikte hedefimiz, kiralamayı düşündüğümüz
birtakım binaları da dahil ederek 2013 yıl sonu yatak kapasitesi hedefimiz 400 bin. 2013 yıl sonu
itibarıyla. Ama bu bahsettiğim, yeni yatırım programına dahil ettiğimiz 203 yurdun bu yıl ve 2014
yılında bitmesiyle birlikte ulaşacağımız toplam yatak kapasitesi 475 bin kişi olacak, kiralamalar hariç.
Kiralık rakamlarla birlikte bunun daha da artacağını düşünüyoruz.
Son bir gösterge gene Kredi ve Yurtlar Kurumundan, sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an
üniversiteye devam eden gençlerimizin yaklaşık sayısı 3 milyon. 3 milyonun biraz altında, fiilen
okuluna devam etmekte olan, Açık Öğretim ayrı olmak üzere 3 milyon gencimiz bilfiil üniversite
eğitimine devam ediyor. Bu 3 milyon gencimizin 1 milyon 304 bin kişisine, 3 milyonun yaklaşık
yarısına, 1 milyon 304 bin gencimize, yeni rakam 280 lira, ayda 280 lira ve yılın on iki ayı aylık düzenli
ödemeler şeklinde burs veya kredi ödüyoruz. Krediyi, isteyenlerin tamamına, bursu, giderek sayısını
artırdığımız kriterleri sağlayan gençlerimize… Kriter adedini ne kadar artırırsak, o kadar doğru isimleri
tespit etme imkânı bulabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü, burs tespiti aynı zamanda bireyin devletten
olan hakkı sosyal devletin karşılaması gereken bir ödev ama diğer taraftan bakıldığında bir kul hakkı
doğurabilecek bir konu olduğu için en doğru tespitleri yapma gayretimiz var. 1 milyon 304 bin burs
veya kredi düzenli olarak 1 Ocaktan itibaren ödediğimiz. 1 milyon 304 bin rakamının 455 bini burs,
karşılıksız. Krediyi, mezun olduktan en az iki yıl sonra ve sigortalı bir işe girmek kaydıyla geri ödenir
hâle getirdik. Bu, bizim grup başkan vekilliğimiz döneminde geçen dönem Türkiye Büyük Millet
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Meclisinde gerçekleştirdiğimiz bir uygulamaydı, kanunla yaptık bunu. Bir genç kız veya erkek, mezun
olduğu takdirde yirmi yıl iş bulamazsa veya çalışmak istemezse “ Evde oturacağım” derse, o krediyi
yirmi yıl boyunca ödemek zorunda değil. Kayıtlı, sigortalı bir işe girecek ve mezuniyetinden sonra en az
iki yıl geçecek. Ödeme süresi de eğitim süresine eşit. Yani tıp öğrencisiyse altı yıl, hukuk öğrencisiyse
dört yıl, hazırlık alan bir mühendislik öğrencisiyse hazırlık artı dört, beş yıl gibi süreye taksitleri
yayılarak ödemek durumunda.
Son rakamı veriyorum: 455 bin burs içerisinde, bu yalnız, yine güncellenmesi gereken bir
rakam, çünkü toplamı 455 bini bulmuyor ama gösterge bağlamında size fikir verecektir. Gene kızların
sayısı burada erkeklere oranla yaklaşık yüzde 15 daha fazla. Kız öğrencilerin bursluluk rakamı 223.548,
erkek öğrencilerin bursluluk rakamı 192.805. Kızlar lehine bursluluk kriterlerini biraz daha zorluyoruz
çünkü erkek babası veya annesi “ Oğlum gider, ne yapar eder okuma imkânını bulur. Olmadı, taşı sıkar
suyunu çıkarır. Olmadı, bir yerde çalışma imkânı bulur” gibi Anadolu’ nun bilinen retorikleri
çerçevesinde konuya yaklaşabiliyor ama kız evladı babası, burs veya kredi veya devlet yurdu çıkmadığı
takdirde maalesef bu noktada ayrıca bir sıkıntı ortaya koyabiliyor.
Kızlarımızın barındığı yurtların tamamındaki çalışanların kadınlardan olmasını tercih ettik
yeni dönemde, çünkü kız öğrencilerden bu yönde bir talep geldi yurt içerisinde kendi giyim kuşamları
noktasında rahat edebilmeleri açısından. Kız yurtlarındaki güvenlik görevlisi personelimizin yüzde 90’ı
da bayanlardan oluşuyor yine. Sadece yüzde 10 dış kapılarda erkek personel görev yapıyor. Bu yine
kızlardan gelen bir talepti, kızlardan gelen bu talebi büyük ölçüde karşıladığımızı ifade edebilirim.
Son cümle olarak söylüyorum: Rakam boyutu yok bu işin. Bakanlığımız, bildiğiniz gibi yeni
kurulan bir bakanlık. Bu yönüyle yeniden yapılandırmaya, inovasyona çok açık bir bakanlık. Tüm
projelerde, yapılandırmada ve atamalarda bu inovasyon anlayışının çağcıl gereklerini yerine getirmeye
gayret ediyoruz ama maalesef kurumumuzun bağlı kuruluşlarından terfien üst düzey yöneticilik
görevlerine getirebilecek kadın personel bulmakta bir hayli zorluk çektik gerek Kredi ve Yurtlar
Kurumu teşkilatında gerekse Spor Genel Müdürlüğü teşkilatında. Kurumumuz dışından donanımlı kadın
yöneticiler getirme cihetine gittik. Üzerinde çok durduğumuz, ben bunu Sibel Hanımla da paylaştım
“ Bize bu konularda yardımcı olmadınız” diye. Genel müdürlük atamalarında değerlendirmek üzere biri
doçent, diğeri profesör olan iki kadın hocamıza kişisel ricada bulundum, bizzat görüştüm. Biri
“ Öğrencilerimi bırakamam” dedi profesör hocamız, doçent olan hocamız da “ Yakında profesör
olacağım, şu an benim için bu konu daha önemli” dedi, o da görev kabul etmedi. Zaman zaman bu gibi
sıkıntılarla da karşılaşıyoruz. Şimdi her iki hocamız da bizim gençlere yönelik eğitim programlarımızda
sağ olsunlar en azından bu konuda bizi kırmadılar, düzenli olarak seminerlere katılıp gençlere yönelik
eğitimlerine devam ediyorlar. Onlar için düşündüğümüz kadrolar dolmuş olmasına rağmen biz hâlâ
kendilerine kurumumuzda fiilen ve resmen görev almaları yönünde ricalarda bulunuyoruz ama kadınlar,
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bilmiyorum sizin o yönde bir tespitiniz var mı, akademik hayatta kalmayı bürokraside yönetici olmaya
tercih ediyorlar. Daha mı güvenli bulunuyor, başka bir nedeni mi vardır bilmiyorum doğrusu.
Tespitlerimiz bizim bunlar.
Sayın Başkanım, tekrar teşekkür ediyorum size ve üyelerimize.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Evet, yönetici kadrolarında sizin bakanlığınızda da arzu edilen seviyede kadın varlığının
olmadığı ama bu konuda istekli veya çalışacak eleman bulamadığınızı vurguladınız. Bu konuda biz
yardımcı olmaya çalışacağız ve bunun takibini de yakinen yapacağız. Biz, tüm kurumlarda karar alma
mekanizmalarında, özellikle bağlı bulunan müdürlüklerde, gerek merkez teşkilatı olsun gerek birçok
başlık saydınız, projeden, eğitimden, gençlikten, krediden, Spor Genel Müdürlüğünden, dolayısıyla bu
alanlar içerisinde yönetici vasfında kadın idareci ya da yetişecek 13 bin personel içerisinde yeni
aldığınız uzmanların yetişerek karar alma mekanizmalarına gelmesi konusunda orada sağladığınız
pozitif ayrımcılığı yukarıdaki kademelerde de sağlayacağınıza inanıyoruz. Biz bu konuda sizin
samimiyetinize güveniyoruz, biz de bu konuda takipçi olacağız.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Ben bir ilave yapmak istiyorum
Sayın Başkanım.
Açtığınız konudan dolayı kurumumuz hakkında yanlış bir imaj da oluşmasın. Var olan kadın
yöneticilerimiz var ama yeterli bulmadığımızdan dolayı, özellikle yetersiz bulduğumu kendim ifade
ettim. Sıralamak isterim bir miktar:
BAŞKAN – Tamam.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Kredi Daire Başkanımız kadın
bir çalışanımız, Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanımız, Eğitim Daire Başkanımız, yine Gençlik ve
Spor Bakanlığı merkez teşkilatında 2 daire başkanımız, federasyonlarda genel sekreter olarak 3
federasyon genel sekreterimiz, yine müşavirlerimiz arasında 2 müşavirimiz, Hukuk Müşavirliğinde 5
çalışanımız, bölge müdür yardımcılarımızdan 5’ i, yine kurumumuzda şube müdürü statüsünde 47 şube
müdürü kadın çalışanımız, Spor Eğitim Merkezi Müdürümüz yine kadın, kuruluş müdürlerimizden 1’ i,
yurt müdürlerimizden 89’ u kadın, Türkiye genelindeki 344 yurdumuzdan 84’ ünün müdürleri kadın ve
yine Türkiye genelindeki 344 yurdumuzdan ki, her bir yurtta 2 müdür yardımcısı var, toplamda 688
eder, 688 yurt müdür yardımcısı kadrolarımızdan 235’ i de yine kadın çalışanlar tarafından doldurulmuş
durumda. Toplamda 395 üst düzey sayılabilecek kadın çalışanımız bulunmakta.
BAŞKAN – Bu hâliyle siz diğer bakanlıklara göre çok daha iyi durumdasınız Sayın Bakan.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – O zaman tevazu yaptık biraz.
BAŞKAN – Tevazu yaptınız.
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Yüzdelik olarak yine toplam
çalışan sayısına eşit orana tekabül ediyor, toplam kadın çalışanımız yüzde 27, toplam yönetici
pozisyonlarındaki kadın çalışanlarımız da yüzde 25 düzeyinde.
Ben yetersiz buluyorum Başkanım, şundan dolayı:
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Kadınların mı yüzde 25’ i, çalışanların mı?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Toplam çalışanların yüzde 27’ si
kadın, toplam üst düzey pozisyonların da yüzde 25’i kadınlara tekabül eder durumda.
BAŞKAN – Üst düzey yönetici kadın oranı daha fazla, toplam personel sayısındaki kadın
oranından.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Toplam oran yüzde 27, yönetici
kadın oranı yüzde 25, 2 puan altında.
Kadın çalışan sayısını artırmayı şundan dolayı önemsiyoruz: Birleşmiş Milletler raporlarına
göre 15-24, ama Türkiye’ de daha geçerli kabul edilen istatistiksel verilere göre 14-29 yaş arasını genç
kabul ediyor ve projelerimizi de bu yaş aralığına yönelik olarak dizayn ediyoruz. 14-29 yaş aralığındaki
nüfusun milyonlara baliğ olması ve bu nüfusun da yarı yarıya kız ve erkeklerden oluşması dolayısıyla
bu nüfusa hitap eden bir bakanlığın, yarısı kızlara hitap eden bir bakanlığın kadın çalışanlarının sayıca
daha fazla olması gerektiği kanaatinden hareket ediyoruz. Ondan dolayı yetersiz bulduğumuzu ifade
ettim.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyoruz.
Ben, soru sormak isteyen milletvekili arkadaşlarıma söz vereceğim.
Önce Mesut Beyin ışığını görmüştüm.
Sayın Dedeoğlu buyurun.
MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Sayın Bakanım, hoş geldiniz diyorum.
Çok memnun oldum sizi burada görmekten, ilk önce onu ifade etmek istiyorum.
İkincisi, demin sordunuz, bu Komisyonun, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak Kâtip
üyesiyim ben.
Vermiş olduğunuz bilgilere hakikaten çok teşekkür ediyorum, bu arada da size tabii birkaç
tane teşekkürüm olacak. Demin siz de ifade ettiniz, ben milletvekili olmadan önce Türkiye Görme
Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığını dört dönem yaptım, bir gün öncesine kadar da federasyon
başkanıydım ve mecburen istifa etmek durumundaydık orada.
Spora katkılarınızdan dolayı hakikaten yakinen takip ediyorum, çünkü on yılımı verdim ben
oraya günde on saat çalışmak kaydıyla. Daha önceki bakanlarımız da tabii, Mehmet Ali Şahin Bey ve
Faruk Özak Beyle çalıştık biz uzun yıllar.
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Bu dönemde görüyorum ki siz de çok gayretlisiniz, hakikaten yakinen takip ediyorum.
İnşallah Türkiye’ nin yolu spor konusunda açıktır, sizin katkılarınızla ve çalışma arkadaşlarınızla beraber
daha güzel neticeler alacağız hem Avrupa’ da hem dünyada hem de olimpiyat ve paralimpiklerde.
Bu bağlamda tabii ki kadın sporcularımıza vermiş olduğunuz önemi de biliyorum ben. Son
örneğini vermek istiyorum, Sayın Bakanım belki biraz bu konuda mütevazı da davranmış olabilir.
Bundan bir on beş-yirmi gün önce, görme engellilerin en büyük branşlarından olan goalball diye bir
oyunu var. Olimpiyat ve paralimpiklerde üçüncülüğü yakaladı, altın madalya kıl farkıyla geçti
erkeklerde tabii ki. Ama, bayanlarımızın da hakkıydı, bu dönem gideceklerdi onlar ama işte bir nokta
farkıyla gidemediler olimpiyat ve paralimpiklere. Bundan on beş yirmi gün önce Avrupa’ da yapılan çok
özel bir turnuvada kadın sporcularımız, o Avrupa’ nın içerisinde bir yıldız gibi parlayarak birinciliği alıp
geldiler, onu da ben buradan eklemek istiyorum.
Tabii ki sizin bu kadın sporcularımıza ve sporcumuza, özellikle de engellilere vermiş
olduğunuz desteği, özel ehemmiyeti ben biliyorum, çünkü yakinen takip ediyorum. Hakikaten
Komisyonun huzurunda ben size teşekkür ediyorum bu konuyla ilgili. İnşallah bu önemli çalışmalarınız
ve katkılarınızla hem Türk sporumuz hem de engelli sporcularımız, üstelik de bayan engelli
sporcularımız önümüzdeki dönemlerde bu çalışma, bu tempoyla en iyi neticeleri alacaklardır diye hem
düşünüyorum hem de bunu temenni ediyorum.
Tekrar size hoş geldiniz diyorum, teşekkür ediyorum Sayın Bakanım.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Çok sağ olun, ben de teşekkür
ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Akova…
AYŞE NEDRET AKOVA (Balıkesir) – Sayın Bakanım, öncelikle hoş geldiniz diyoruz.
Ülkemizde, üniversite eğitimi almak için öğrenci ve aileleri her yıl daha fazla mücadele
vermek zorunda kalmaktadırlar. Her yıl yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi üniversiteye girmek için
sınavlara başvurmaktadır. Sınavı kazanıp bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, daha
sonra yurtta kalmak ve öğrenim kredisi veya burs almak için de uğraşmaktadırlar. Hakikaten de çok
yoğun destekleriniz olduğunu da biliyoruz, anlattınız da, bu konuda da çok teşekkür ediyoruz. Her sene
de bu gittikçe yurt, burs konularında, kredi konularında yardım talepleri tarafımıza da çok fazla
yapılmaktadır Sayın Bakanım. Üstelik de hakikaten ihtiyaçları belirlenen öğrencilere bu konuda bazı
haksızlıklar da yapıldığı dile getirilmektedir, biz katılmamakla birlikte.
Sorum şu efendim: Bizlere gelen yurt ve burs taleplerini karşılayabilmemiz için ne gibi
destek, kontenjan gibi yardımlar yapmayı planlıyorsunuz Sayın Bakanım?
Bir de ben bir soru soracaktım ama onu çok güzel cevapladınız. Kız öğrencilerin burs
konusunda pozitif yönde bir ayrımcılık yapılması konusunda bir sorum olacaktı, siz yurtta bunu çok
güzel ifade ettiniz karşıladığınızı. Tabii burs konusunda da destekleriniz görülmekte.
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Çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – İsterseniz cevaplayalım, öyle gidelim.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Başkanım, kısa kısa cevaplayıp
gidersek dağılmamış olur.
Teşekkür ediyorum sorunuz için, çok çok sağ olun.
Tabii bizim temel hedefimiz, çağdaş bir devlette olması gereken bu tür sosyal devletin
reflekslerini hissettirecek uygulamalarda olabildiğince sağlıklı kriterlerle en doğru yararlanıcıları
bulabilmek. Burs için de bu geçerli, yurtlarda kalma hakkını tayin ederken de bu geçerli. Hak sahibi
olan bir genci dışarıda bırakıp kriterleri tutmayan bir başkasını yurda yerleştirmek, dediğim gibi, hem
hukuk yönüyle hem vicdani kanaat yönüyle hepimizi rahatsız eder bir duruma gelebilir.
Yurtlardaki kalite ve de konfor son yıllarda çok arttı, sizler de takip ediyorsunuz. Odalar şu
an 1 ve 3 kişilik, duş ve tuvalet odanın içinde. Odalarda ders çalışma masası bulunduruyoruz artık ve
son 2 Kasım tarihinde açıkladığımız bir uygulamayla Türkiye genelindeki bütün kız-erkek öğrenci
yurtlarındaki odalara mini buzdolabı gönderiyoruz ki aldığı elmasını, armudunu, annesinin gönderdiği
ufak tefek yiyecek paketlerini sağlıklı koşullarda saklayabilsinler diye. Bu yönüyle bakıldığında, Ankara
ve İstanbul’ u ayrı tutarak söylüyorum, Anadolu’ nun kalan 79 vilayetinde yeni devlet yurtlarından daha
kaliteli özel yurt bulmak bile neredeyse mümkün değil. Bu yönüyle ekonomik durumu çok kuvvetli olan
aileler bile kendi kız ve erkek çocuklarını devlet yurtlarına yerleştirebilmek için ricacı olmak
durumunda kalıyorlar ve anne babalara biz hak veriyoruz. Kimseyi haksız bulmuyoruz, özellikle kız
çocukları için gelen taleplerde. Şu an için kriterlerle yakalanamayan gerçek ihtiyaç sahiplerini en
azından manuel olarak sonradan gelecek talepler üzerine yerleştirebilmek adına uygulanan bir yüzde
5’ lik Genel Müdürlük kontenjanı olarak adlandırılan bir uygulama var. 96-97 yılında getirilmiş bu
uygulama, kriterlerle tespit edilemezse en azından sonrasında belirlenen gençler bu kontenjandan
yararlanarak yurtlara yerleştirilsin diye. Biz kriterleri artırarak, daha sağlıklı hâle getirerek, işte ailedeki
çocuk sayısı, ailenin toplam gelir düzeyi, şu an ailede bir sigortalı çalışan varsa anne veya baba, çocuk
neredeyse tamamen bu hakların dışında kalabiliyor. Oysa ki 5 çocuk sahibi bir baba, sigortalı çalışıyor
olsa bile, devlet memuru olsa bile, nihayetinde çocuğunu yurda göndermeye muhtaç durumdadır, böyle
değerlendirmek lazım. Bu kriterleri artırarak en gerçekçi tespitlerde bulunmaya gayret ediyoruz. Yani
var olan bir kontenjan var, sizlerden gelen talepleri de o kontenjanlar kapsamında iktidar-muhalefet
ayrımı yapmaksızın bugüne kadar değerlendirmeye özen gösterdik. Benim hayalim ve arzum, o
kontenjana hiç gerek kalmasın. Gerçekçi kriterlerle, daha nesnel verilerle hiç kişisel kanaatler söz
konusu edilmeden gençleri belirleyelim ve yurtlara yerleştirelim, ideal olanı bu. Peki bütün gençlerin
yurt ihtiyacını karşılayabilir miyiz? Bu imkânsız. Eğer yurtların kalitesini artırmasaydık gelen talebi
karşılayabilirdik. Bu durumda ekonomik durumu iyi olan ya da başka türlü barınma imkânını
yakalayabilenler yurtlara hiç müracaat etmeyecekti. Yani 10-12 kişilik koğuşlar olsaydı, hamam sistemi,
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duş üniteleri, banyo üniteleri olsaydı, yemek katkısı yapılmasaydı yurtlara talep az olacaktı ve bu talebi
devlet yurtlarında yüzde 100 karşılamak mümkün olacaktı. Şu an kalite ve standartlar arttıkça, dediğim
gibi, çok üst gelir gruplarından da talep gelmeye devam ediyor. Bizim zaten hedefimiz yüzde 100 yurt
ihtiyacını karşılamak değil, bu mümkün de değil. Acele ediyoruz, şu an bazı yeni üniversite kurulan iller
var, yurt inşaatlarını o nedenle henüz bitiremedik, çünkü var olan fakülte ve yüksek okullar üniversite
çatısıyla buluşturuldu, oralarda da kiralama cihetine gidiyoruz. Hedefimiz mümkün mertebe
karşılayabilmek ama bir tek rakam vereyim, oradan işin büyüklüğünü belki daha net anlayabiliriz. Kredi
ve Yurtlar Kurumunun burs, kredi ve inşaat bir yıllık bütçesi 8 milyar lira, eski parayla 8 katrilyon. Çok
ciddi bir rakam.
BAŞKAN – Sayın Küçük, buyurun.
SEDEF KÜÇÜK (İstanbul) – Teşekkür ederim.
Sayın Bakan, hoş geldiniz. Verdiğiniz bilgiler için de ayrıca ben de teşekkür ediyorum.
Müsaade ederseniz arka arkaya iki ufak sorum var.
2012 yılı gençlik projeleri destek programı kapsamında 100’ ü aşkın projeye destek verilmiş.
Ama aralarından yalnızca biri genç kızlarımız meslek sahibi oluyor, doğrudan genç kızlarımızı
desteklemeye yönelik. Takdir edersiniz ki bu oldukça yetersiz. Mesela, bir öneri olarak, bir yarışma
açılarak genç kızlarımız teşvik edilemez mi, bu konudaki yaklaşımlarınız ne olur?
İkinci sorum da, gençlik merkezlerinde gençlerimize toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin
herhangi bir eğitim ve seminer verilmiş midir? Verilmediyse verilmesi düşünülmekte midir?
Teşekkür ediyorum.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Ben çok teşekkür ediyorum
sorularınız için.
Geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye’ de daha doğrusu ilk defa gençlik ve spor
projelerine devlet eliyle ekonomik destek sağlandı. Çünkü Bakanlığın kuruluşuyla bu imkân dahiline
girdi. 2012 yılında 120 proje destekledik Türkiye genelinde. Bu 120 projeden 14 tanesinde hedef kitle
sadece genç kızlardan oluşuyor. 14 tane, 1 tane değil.
Hemen detaylarını da size vermek isterim: Muş Kız Teknik Meslek Lisesi, Muş Selcan
Hatun Kız Teknik ve Meslek Lisesi ayrıca, Derik’ ten bir proje, yine Niğde’ den bir proje, Giresun
Bulancak’ tan bir proje, Kırşehir’den bir proje, Bolu’dan bir proje, Edirne’ den, yine Bolu’ dan ikinci bir
proje, Samsun Vezirköprü’ den bir proje, İstanbul’dan bir proje, Bilecik’ ten ve Kayseri Develi ilçesinden
olmak üzere toplam 14 projeyi desteklemişiz. Maalesef Türkiye’ de proje konusunda bir bilgisizlik, biraz
da ilgisizlik var.
Gelen bazı soru önergeleri de vardı, 2012 yılında 20 civarında soru önergesi de cevaplamak
zorunda kaldım bu projelerle ilgili tercihlerimizi neye göre belirlediğimiz hususunda. Bazıları bizim
projesini destekleyeceğimiz kurumları kapalı devrede belirlediğimiz düşüncesinde. Oysaki, kişisel
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twitter hesabımdan, “ 2013 yılı proje başvuru kabulleri başladı, gençler lütfen müracaat edin projeler
yarışsın, kalite yakalansın” diye bir “ tweet” attım. Akabinde bir “ tweet” daha attım ve o twitimi
“ retweet” edenlere 20 tane Safahat armağan edeceğimi söyleyen… Artık promosyon yapıyoruz ki
bunları gençler kendi aralarında duyurabilsinler diye. Çünkü kapalı devrede kalmak istemiyoruz,
kendimiz çalıp kendimiz oynamak istemiyoruz, çeşitlenmesini arzu ediyoruz. Parlak fikirlerin çıkmasını
arzu ediyoruz. Çünkü orta vadede temennimiz şu: Bir yere kadar devlet eliyle bu projeleri
olgunlaştıralım, yürütelim, harmanlayalım ama bir yerden sonra kadın ve erkek sivil toplum örgütlerini
bu projeleri yürütebilecek konuma ve kıvama ulaştıralım. Artık eski devlet yapısı terk edildi, liberal ve
daha özgürlükçü, bireyi daha öne çıkaran bir ekonomik modelle yönetiliyoruz, bütün dünya da bu yönde
akmaya devam ediyor. Dolayısıyla sivil toplu örgütlerini öne çıkarmayı hedefliyoruz.
Mesela çok eleştiri aldığımız, hatta “ Bu adımınız gelecekte başka adımların habercisi midir”
şeklinde gelen soru önergeleri vardı. Ben biraz bu konularda cesareti yüksek bir insanım, onu söylemek
istiyorum.
Kampları biz kız ve erkek olarak ayırdık.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Aa neden?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Ama bakın, ifade edeceğim.
Hayır duydunuz, duydunuz bunları. Duydunuz bunları, belki de soru önergesinden biri sizin.
Kız ve erkek olarak deniz ve doğa kamplarını ayırmadan önce kız öğrencilerin, kız
gençlerimizin kamplardaki katılım oranı yüzde 23 düzeyindeydi. Kız ve erkek olarak ayırdıktan sonra
kızların kamplara katılım oranı yüzde 51 düzeyine çıktı. Hem de rakam vereyim size. Önceden bakanlık
olmadığı için bu faaliyetler çok daha düşük düzeyde yapılabiliyordu. 27 bin gençte yüzde 23.
Ayırmadan önce 27 bin gençte yüzde 23. Yani 27 binin dörtte 1’ini alın, yaklaşık 7 bin civarında kız
katılmış. Geçen yaz 200 bin genç katıldı kamplara ve yüzde 51. Bu yönüyle baktığınız zaman bunu
başka bir yere mal etmemek lazım. Anadolu insanı bu meselelere çok muhafazakâr bir bakış açısıyla
yaklaşıyor ve kızlar birlikte kampa gittikleri zaman, tabii ki güvenliği çevrede erkekler tarafından alıyor,
polisimiz, jandarmamız da gereken önlemleri… Dağda çünkü. 200 bin genci ben nasıl yürütürüm?
Palandöken’de yürürken bir gencimiz kaydı, başını kayalara çarptı, beyin kanaması geçirdi. O çocuk
yoğun bakımdan çıkıp anasına, babasına kavuşuncaya kadar ben hem dua ettim hem tedirgin oldum.
Çünkü emanet bunlar. Emanet, ana baba kuzusu, belki ailenin tek çocuğu. 10 çocuktan biri de olsa anne
baba için değişmez, ben de 3 evlat babasıyım. Bu yönüyle bakıyoruz, yani bunu da ifade etmek isterim.
Kızların sayısını artırabilmek için bu tedbirleri almak mecburiyetindesiniz bir yere kadar.
Gençlik trenleri yaptık mesela, Samsun’ dan İstiklal Treni geldi, İzmir’ den Efeler Treni geldi,
Zonguldak’ tan Karaelmas Treni geldi, Gaziantep-Diyarbakır hattından, Kars bölgesinden Kafkas Treni
geldi, yedi bölgeden trenler Ankara’ ya geldi. Ankara’ da nereleri ziyaret ettiler? İlk olarak Anıtkabir’ e
gittiler ve Anıtkabir’ deki panoramik müzeyi ayrıca ziyaret ettiler, sonra Tacettin Dergâhı’ na gittiler
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İstiklal Marşı’ nın yazıldığı mekânı gördüler, sonra Hacı Bayram Veli Camiine gittiler Anadolu’ nun
fethindeki manevi önderlerden birini ziyaret ettiler, Ankara Kalesi’ ne gittiler, Anadolu Medeniyetleri
Müzesine, Etnografya Müzesine gittiler ve Ankara’ dan tekrar İzmir’ e, tekrar Samsun’ a, tekrar
Gaziantep’ e, Diyarbakır’ a, tekrar Erzurum’ a, Kars’ a geri döndüler.
Biz mesela Sarıkamış’ ta bir program düzenledik Gençlik Şühedanın İzinde diye. 12.500
üniversiteli genç katıldı. İlham Sarıkamış’ ta geldi. Eskiden bu tür programlar spesifik olarak ve dar
katılımla Çanakkale’ de yapılırdı, şimdi Çanakkale’ de de çok daha büyük bir programa hazırlanıyoruz
mart ve nisanda.
Sarıkamış anlamlı, Kocatepe ve Dumlupınar anlamsız mı? Kocatepe ve Dumlupınar’ daki
kutlamalar 30 Ağustosa yönelik olarak sadece askerimiz tarafından yapılan kutlamalar. Üniversiteli
gençlik de bu kutlamaları fark etmeli, hissetmeli, cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun kilometre
taşlarını yaşamalı diye düşündük. Afyon’ da, Dumlupınar’da, Kocatepe’ de ağustos aylarında benzer
programlar icra edeceğiz.
Eskiden bu programlar az uygulanırdı, az uygulanırken de şöyle uygulanırdı:
Başkanım çok özür dilerim, sorudan gidiyorum ama.
Genelde Doğu ve Güneydoğudan gençler batı illerine götürülür, Çanakkale, İstanbul,
Bursa’ yı, Ankara’ ya görsünler diye hedeflenirdi. Oysa biz şimdi buna devam etmekle birlikte batıdan
gençleri de Doğu ve Güneydoğuya götürüyoruz. İzmir’ den gençler kafileler hâlinde, Ankara’ dan gençler
kafileler hâlinde, Antalya’ dan, Trabzon’ dan, Samsun’ dan, Edirne’ den kafileler hâlinde Şanlıurfa’ yı
görsünler istiyoruz. Tek vatanız, tek devletiz, tek milletiz diyoruz ama vatanın o coğrafyasındaki
güzelliği, Diyarbakır’ ı görsünler istiyoruz. Diyarbakır’ daki Selçuklu izlerini, Osmanlı izlerini görsünler
istiyoruz. Bir Selahattin Eyyubi’ yi burada gençlere anlatmak kolay ama anlayabilmesi için gerçekten
Diyarbakır’ da, Mardin’ de, Şanlıurfa’ da onun bıraktığı izleri, medeniyetimizin oradaki izlerini
görebilmeleri lazım. Hakkâri’ yi görsünler istiyoruz. Yani, batıdan gençler doğuya, doğudan gençler
batıya bu kaynaşma ve kampları da düzenlerken Samsunlu 300 genç gelsin Bolu Dağı’ nda kamp yapsın
değil. Diyarbakır’ dan, Erzurum’ dan, Kayseri’ den, Samsun’ dan gelen gençleri aynı kamp yerinde
birlikte ağırlıyoruz. Aynı dili konuştuklarını, aynı eğitimi aldıklarını, aynı havayı teneffüs ettiklerini ve
aynı etten kemikten kardeş olduklarını… Orada gerçekten çok güzel ortamlar yaşanıyor, keşke zaman,
imkân olsa da ben o kamplarda çekilen görüntülerin kliplerini sizlere izlettirebilsem.
BAŞKAN – Sayın Bakanım, 5 arkadaşımız daha soru soracak, sizin zannederim vaktiniz de
sınırlıydı. Ben arkadaşlara söz vereyim.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Tamam, hay hay. Yirmi kala
çıkmam lazım Başkanım, valiler Toplantısı…
BAŞKAN – İşte onun için, vaktimiz de dara girdiği için bende stres oldu.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Tamam, tamam.
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BAŞKAN – Sayın Tuncel’ e söz vereyim, ondan sonra Binnaz Hocaya söz vereceğim.
SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – Ben Hocam size öncelik veriyorum, önce Binnaz Hocam
konuşsun.
BAŞKAN – Tamam, önce siz olun.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Ben de çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için.
Birkaç sorum vardı, bir tanesi bu kredilerle ilgili. Şimdi dünyanın pek çok yerinde bu tür krediler
veriliyor üniversite öğrencilerine. Yani mezun olduktan sonra bunları geri ödesin diye. Ben ilk defa geri
ödeme mecburiyeti olmamasını duydum kız çocuklarına ilişkin. Şahsen bunun yanlış olduğunu
düşünüyorum, çünkü burada o zaman insan şöyle bir soru soruyor kendi kendine: Amaç eğitimli ev
hanımı yetiştirmek mi? Yani, bunların geri ödenmesi mecburi olsa…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Hocam, geri ödeme mecburiyeti
var. Geri ödeme kriterleri konusunda kızlar ve erkekler eşit.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Hayır, ama demediniz mi yirmi yıl dahi işi olmasa…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Şöyle: Kızlar ve erkekler için eşit
olan bir kriter o.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Fark etmez, o zaman ikisi için de yanlış.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Hocam şöyle: Kredinin geri
ödeme kriterini kanunla düzenledik geçen dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde. O kriter şu: Bir
genç… Günümüzde biliyorsunuz, genç istihdamıyla alakalı problemler sadece Türkiye’ nin değil
İngiltere’ nin de, Avustralya’ nın da problemleri, bir genç işe giremediği takdirde mezun olur olmaz eski
sisteme göre kredi taksitlerini ödemek zorundaydı.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Pardon, sözünüzü kesiyorum ama ben de tam onu
soracaktım. Yani iş arayıp bulamamak başka ama siz dediniz ki “ Canı çekmiyor bulamıyor veya canı
istemiyor çalışmak.” Şimdi canı istemeyenler genelde kız çocukları oluyor.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Hayır, canı istemeyeni, biraz
konuyu daha belki anlaşılır kılmak için söyledim. İş bulamadı ama…
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Ha bulamamak ayrı bir şey, müracaat ediyor…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – İşte canının isteyip istemediğini
nereden anlayacağız? Bizim kriterimiz şu: Sigortalı bir işe girdiği andan itibaren ödemeler başlar ama
mezuniyetinin üzerinden en az iki yıl geçtikten sonra.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Hayır, şuradan anlayabilirsiniz: Diyebilirsiniz ki, iş arayıp
bulamadığını kanıtla. Yani, şuralara, şuralara müracaat ettim ama işimi bulamadım.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – O konu üzerinde İŞKUR
çalışıyor, biz de sistemi oraya entegre edeceğiz. İŞKUR neyin üzerinde çalışıyor? İŞKUR, birine iş
teklif ediyor, çalışmak istemiyor, sistemde kalıyor.
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BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Aynen.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Alman sistemi nedir? Üç kez iş
teklif edilir kabiliyetinize göre, üçüncü iş teklifini kabul etmedikten sonra sizi sistemden düşürürler ve
sigortanızı da keserler. Bizim Türkiye’ deki İŞKUR buna benzer bir model üzerinde çalışıyor, bu model
yürürlük kazandıktan sonra biz de kendimizi buraya entegre edeceğiz.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Bu kredi meselesinde edeceksiniz, çünkü hakikaten
insanları çalışmamaya teşvik gibi bir şey.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Tembelliğe teşvik etmek doğru
bir devlet stratejisi değil hiçbir zaman.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Değil, hele hele kız çocuklarını hiç değil.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Kesinlikle.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Çünkü, kadın istihdamı zaten düşük.
TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) – Üç tekliften sonra sistemden düşüyor.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – İşte biz de ona entegre olacağız.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – İşte onu söyledi zaten.
Şimdi, bir de bunun hakkında istatistik var mı elinizde? Yani, kredi verip de ondan sonra
çalışmadığı için, ne bileyim, on yıldır ödemeyen, yirmi yıldır ödemeyenler falan.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Şöyle bir istatistik var: 2007
yılına kadar ödenen kredilerin, 1960’ lı yıllardan itibaren ödenen kredilerin toplam ortalama tahsilat
oranı yüzde 4 idi, 2012 yılında kredilerin tahsilat oranı yüzde 60’a yakın düzeyde. 60’ ın üstü de büyük
ölçüde işe giremediğinden dolayı ödemeyenler. Bunu biz de iyi takip ediyoruz, çünkü tahsilat oranında
bir yüzdeyi çoğunu Maliyeye yatırıyoruz, bir yüzdeyi de Kredi Yurtların yurt yatırımlarına aktarıyoruz.
Yani bir nevi Kredi Yurtlar buradan komisyon alıyor yurt inşaatlarına aktarmak üzere.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Burslularda istihdamı takip ediyor musunuz?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Burslularda istihdamı takip
etmiyoruz ama edilebilir, yani bir bilimsel veri olarak takip edilebilir.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Bu kız-erkek ayrımı mesela… Bir de bir şaka yapayım.
Yani bugünün çocuklarının ödül olarak Safahat’ a bayılacaklarını hiç zannetmiyorum, başka bir ödül
bulun Allah aşkına.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Niye verdiğimizi söyleyeyim.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Elinizde kitap kalmış, veriyorsunuz.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Hocam, niye verdiğimizi
söyleyeyim.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Bir tanesi bile okumayacaktır, ben size garanti vereyim.
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Hocam, niye verdiğimizi
söyleyeyim. Safahat’ ın yazarı aynı zamanda İstiklal Marşı’ nın yazarı.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Tabii tabii, biliyorum.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Ve dünya değişirken İngiliz dili
çok büyük bir değişime maruz kalmadı ama cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte harf inkılabı, takip eden
süreçlerdeki eğitim süreçlerimiz, okuryazarlık oranlarımızın artması, öz Türkçeleştirme hamleleri gibi
nedenlerle Türkçe çok büyük dönüşümler ve değişimler yaşadı. Bugün elinde lügati olmadan bir
gencimizin İstiklal Marşı’ nın 10 kıtasını… İlk 2’ sinden bahsetmiyorum, o marş 10 kıta ve 10’ uncu
kıtasının son mısrası da benim için 1’ inci kıtanın 1’inci mısrası kadar önemli. O marşın 10 kıtasını bir
gencin elinde lügati olmadan anlaması mümkün değil. Dolayısıyla, ben bu ülkede Gençlik ve Spor
Bakanıysam bu ülke gençlerinin Mehmet Akif Türkçesini anlayabilecek kulvarlarda dolaşması yönünde
hamleler yapmak mecburiyetim var. Kitabı verirken anlatıyorum: Bu kitabın yazarı sizden İstiklal
Marşı’ nızı anlamanızı bekliyor, bu kitabın yazarı marş için konulan 500 lira ödülü almadığında
Ankara’ nın ayazında sırtına geçirecek paltosu yoktu ve tek duası vardı dilinde “ Allah bu millete bir
daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” Mehmet Akif’ in anlaşılmasına yönelik bir farkındalık yaratmak üzere
Safahat’ ı armağan ediyorum.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Aslında, keşke bunu mesela Millî Eğitim Bakanlığıyla
birlikte ele alsanız da…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – O olabilir.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Gerçekten de bu eski kelimeleri yeni nesillere öğretseler.
Televizyonda “ Kim 500 Milyar İster” programı var, arada bir bakıyorum, gençler çıkıyor yani en basit
eski Türkçe kelimeyi bile bilmiyorlar bırakın burada Mehmet Akif’ in dilini bilmeyi.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Maalesef. Aynen katılıyorum
size.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Bu yazık aslında, bilinmesi gerekir çünkü yani orada da
koskoca bir geçmişte kalmış kültürümüz var. Dolayısıyla, neyse onu şaka yollu söyledim ama…
BAŞKAN – Hocam, teşekkür ediyor muyum?
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Sorularım bitmedi şu kız-erkek ayrımıyla ilgili…
SAFİYE SEYMENOĞLU (Trabzon) – Kampı soracak.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Ama hepsini aynı anda sormadım ki. Sayın Bakan cevap
verdi, onun için uzuyor, her soruma aynı anda cevap verdiği için yani akabinde.
Şimdi, ben anlıyorum onu tabii, ayırma nedenini. Yüzde 23’ten yüzde 51’ e sıçraması da
önemli ama aynı zamanda çocuklara rol modelleri öğretmek falan gibi bir şey de var. Yani, belki çok
daha muhafazakâr ailelerin çocukları için böyle bir ayrım yapılabilir de bütün kampları bu şekle
dönüştürmenin ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben kızımı da yolladım…
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Hocam, şöyle, haremlik-selamlık
değil ama, oraya erkek belletmen gidiyor, erkek profesör gidiyor, beden dili hocası gidiyor eğitim
vermeye.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Belletmen falan değil, kendi yaşıtlarıyla birlikte olmaları
yani eninde sonunda bunlar liselerde de birlikteler. Dolayısıyla, birlikte olmalarını ben doğrusu çok
önemsiyorum. Kendi kızımı da yollamıştım bu kamplara Millî Eğitim Bakanlığının mıydı, özel miydi
bilmiyorum. Çok eğlenip geri dönmüşlerdi, hiç de bir şey olduğu yok.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – 10 bin kişide…
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Yani bu kamplarda da hiçbir kız çocuğunun ırzına
geçildiğini, tecavüze uğradığını falan duymadık.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Hocam, şöyle, 10 bin, 20 bin
kişiyle yapılıyordu bunlar. 10 bin, 20 bin kişiyle kalırsam hepsinin güvenliğini sağlarım, 20 bin kişide
problem olmaz ama 200 bine ulaştım. Bu yaz hedefim 500 bin, gelecek yaz…
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – 20 binini birlikte yapın, ben onu öneriyorum.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Hocam, ben size şöyle
söyleyeyim…
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – 20 binini birlikte yapın, diğerlerini de isterseniz ayırın ama
yani o alternatifin de olması lazım yani yakışmıyor vallahi Türkiye’ ye böyle kadınlar ayrı, erkekler ayrı,
kızlar başka…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Kızlar çok memnun Hocam, çok
eğleniyorlar.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Olabilir, ben bir şey demiyorum ama öbüründe de
eğleniyorlar, belki daha da çok eğlenecekler. Hakikaten de ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Yani kamptan döndükten sonra
daha çok eğlenebilirler gene ama…
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum Hocam.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Son bir şey daha söyleyeyim. “ Gençlik Şühedanın İzinde”
Yani, katılıyorum size, tabii ki bunları bilmeleri lazım çocukların ama gençlere yönelik daha farklı
programlar da yapılabilir. Mesela, gittikleri şehirde başka gençlerle interaktif programlar vesaire gibi.
Yani, sadece böyle şehitlerin peşinde koşma değil de…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Son sorunuz muydu Hocam?
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Son sorum vallahi.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – O zaman hemen toparlıyorum.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Değildi ama son olsun.
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Tamam, Hocam, hemen
söylüyorum, çok hoşunuza gidecek.
Çok farklı şeyler yapıyoruz da zaman kısıtlı, hem sizin zamanınız Genel Kurula ineceksiniz
hem ben valiler toplantısına gideceğim. Lider gençlik seminerleri düzenliyoruz, lider gençlik kampları.
Şimdi, Gençlik ve Spor Bakanlığı akademisi kuruyoruz. Çok şu an duyduğunuzda belki
inanmayacaksınız, hak da veririm, geçen yaz felsefe, matematik…
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Bunlarda kız-erkek ayrı mı?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Karışık bunlar.
Felsefe, matematik, İngilizce, uluslararası ilişkiler, sinema yazarlığı, drama ve tiyatro, bütün
bunlarda farkındalık kampları düzenledik, farklı şehirlerde. Ne için? Bir haftada kimseyi uluslararası
ilişkiler uzmanı yapamayız, kimseyi bir haftada sinema ve tiyatro yazarı yapamayız ama farkındalık
oluşturabilmek adına… Şu anda 120 tane gencimiz Brüksel’ de Avrupa Parlamentosunda, şu an 250 tane
gencimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ nde küresel gönüllülük akademisinin kuruluşuna giden
yoldaki adımlarını gerçekleştiriyorlar. Bir yandan Asya’ ya yönelik, bir yandan Arap Baharı’ ndan
etkilenen ülkelere yönelik bir yandan Avrupa’ ya yönelik programlarımız bizim devam ediyor. Eylülde
İstanbul’dan bir gemi yola çıkacak, adı “ Avrupa-Akdeniz Barış Gemisi.” Gemide 800 tane genç
bulunacak, her dinden, ırktan, dilden, renkten. 800 genç İstanbul’ dan hareket edecek, Orta Doğu’ nun
bazı limanlarına gidecekler, uğradıkları limanların devlet ve hükûmet başkanlarına geleceğin dünyasıyla
ilgili hayallerini içeren mektuplarını sunacaklar, tekrar geri dönecekler, İzmir’ de gemiden ayrılacaklar.
Niye İstanbul? İnançların beşiği. Niye İzmir? Tarih boyunca medeniyetlerin beşiği. İnançların
beşiğinden yola çıkıp medeniyetlerin beşiğinde gemiyi terk edip tekrar ülkelerine dönecekler. Böyle
10’ larca proje ama zaman yeterli olmadığından dolayı detayına girmiyorum.
Şühedanın izi önemli çünkü yüz yıllık mazisini anlamayan bir nesille ben yüz yıl sonranın
hayallerini inşa edemem.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Tabii, ben önemli değil demiyorum, sırf onunla kalmasın
diye…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Çok teşekkür ederim.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Ama bu kız-erkek işini düşünün.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Sizin için özel bir karışık kamp
yaparız Hocam. Oraya sizi de göndeririz.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Vekilim.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Hemen bitiriyorum, bir cümle söyleyeyim.
BAŞKAN – Hocam, kapatıyorum.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Bu kadın ve erkeğin ayrı ayrı yaşamlarının olması Türk
toplumunun içinde…
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Hocam, senede bir hafta bizim
kamplarımız, kalan elli bir haftada beraberler zaten, bir hafta kafayı dinlesinler.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Ama olmaz…
BAŞKAN – Sayın Tuncel, ben Hocamı sona bırakacaktım ama siz nezaket gösterdiniz.
Buyurun.
SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – Ben teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza da teşekkür
ediyorum verdiği bilgilerden dolayı. Gerçekten Gençlik ve Spor Bakanlığının özellikle genç kadın ve
erkekler üzerinde yaptığı çalışmaların ben önemli olduğunu düşünüyorum.
Sayın Bakanım, “ kız” kelimesini de kaldırırsak… Rica ediyorum, bu dil meselesinde hep
böyle tartışmalı…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – O bir tercih tabii yani.
SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – Yani “ kadın” , “ genç kadın” diye kullanırsak sanki daha
iyi olur diye…
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Çok küçük kızlara ben tuhaf buluyorum.
SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – Çok küçüklere “ kız” diyelim.
Şimdi, söylediğiniz…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Size oy verenlerin de en az
yüzde 90’ ı o ayrımı o şekilde yapıyor.
SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – Evet, biliyorum.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Yani Anadolu’ da bir kabul var.
SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – Benim babam da hâlâ “ kızım” diyor. O konuda sorun yok
ama bu konuda yeni bir literatür, yeni bir şey yani bu başka bir mesele, başka tartışabiliriz.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Başka platformda belki, doğru.
SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – Tabii. Ben burada feminist politikayı tartışmak açısından
söylemiyorum ama “ genç kadın” ve “ genç erkek” diye.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Ama bunu babanıza da
söyleseniz “ Bir dakika, ne oluyor?” filan der büyük ihtimalle.
SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – Babamla tartışıyoruz, o artık benim söylediğim noktaya
geldi.
Şimdi, şöyle, tabii gençliğin çok ciddi sorunları var, ben biraz daha buradaki o pozitif
ortamdan başka bir noktaya, birkaç şeye dikkat çekmek istiyorum. Sonuçta siz Gençlik

ve Spor

Bakanlığı, hani yeni bir bakanlık ama gençliğin çok ciddi sorunları var. Mesela, Türkiye’ de gençliği,
işçi gençlik, işsiz gençlik, öğrenci gençlik diye ayırabiliriz. Hepsinin yaşadığı çok ciddi sorunlar var.
Yani işçi gençliğin kendi içinde yaşadığı, hani hem sendikalaşma sorununu, emeğinin karşılığını
alamama sorununu, genç işçiler arasında genç kadınların işe girememe ya da fırsatlardan, iş ortamında
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bile olanaklardan eşit faydalanamama sorununu, örgütlenme sorununu, neyse, ifade edebiliriz. İşsiz
gençlerin, ki çoğu mesela bunların kadınlardan oluşuyor ve onların gelecek yaklaşımı… Yine bu gençler
arasında engelli gençlerin sorunları var yani her şey aslında çok güllük gülistanlık değil, yaptığınız
şeyler çok önemli. Yine, öğrenci gençlik… Mesela öğrenci gençliğinden bahsettiniz 3 milyona yakın
genç öğrenci var. Üniversitelerimizde ya da lisede ne yazık ki demokratik ortam yok, özellikle
üniversitelerde, daha çok basına işte sağ-sol kavgası diye yansıyan, aslında demokratik ortamların
olmadığı ve öğrenci kavgalarına neden olan ki mesela “ Daha çok doğu ve güneydoğu” diyorsunuz, Kürt
gençleri üzerinden birçok genci, yine bildiğim için söylüyorum…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Üniversitelere de demokrasi
götüreceğiz de bırakmıyorlar, taş atıyorlar.
SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – O gençlerin çoğu okullarını bırakıp gitmek durumunda
kaldı. Örneğin, Kütahya’ da, Çorum’ da yani bire bir satırlı saldırılarla karşı karşıya kaldıkları şeyler
oluyor.
Yani, netice itibarıyla, evet, yaptığımız şeyler önemli, şimdi ben burada verdiğiniz bilgileri
de önemsiyorum ama bu konuda hâlâ çok ciddi sorunlarımız var yani birkaç sorun alanı var.
Bir: Demokrasi bizim temel sorunumuz yaşadığımız bütün alanlarda, özellikle gençliğin
demokratik sürece katılması önemli. Siz dediniz ya “ Bir barış gemisi gidecek Avrupa’ ya.” Bu barış
gemisi bir de Türkiye’ den Kürdistan’ a gitsin -hani bu Kürdistan lafı kullanılınca şey yapılıyorsöylediğiniz şeyi önemsedim yani. Eskiden sadece işte Diyarbakır’ dan, Van’dan alıp Çanakkale’ ye
getiriliyordu, şimdi tersi bir yerden götürülüyor, bu konuda tebrik ediyorum ama sadece öyle değil,
Karadeniz’ e de gidelim yani Ege’ ye de gidelim, İç Anadolu’ ya da gidelim. Bunlar çok önemli şeyler ve
bunu devam ettirmek ve bunu sadece bir sportif faaliyet ya da gençlik faaliyetinden çıkartıp aslında
Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu barış projesi yani birlikte yaşam projesi açısından da ben çok önemli
olduğunu düşünüyorum.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Güneydoğu’ daki 5 ilde
yaptığımız ankete göre, Güneydoğu’daki gençlerimizin en çok gitmek istediği 3 il: 1) İstanbul,
2)Çanakkale, 3)Trabzon. Karadeniz dediğiniz için söylüyorum, Karadeniz’ i de görmek istiyorlar.
Ankara 4’ üncü sırada, Antalya 5.
SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – Ankara memur kenti, herhâlde kimse gelmek istemiyor,
bürokrasinin merkezi.
Ben bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şey -çok uzatmayayım- belki daha
sonra bir fırsatımız olur, bu sorunları tartışabiliriz, birdenbire çözecek durumda değiliz tabii ki ama
birkaç şey var. Örneğin, sizin Bakanlığınızın öğrenci federasyonlarıyla ya da öğretim elemanlarıyla, bu
alanda çalışan akademisyenlerle ilişkiniz nasıl? Mesela, önümüze bir YÖK Yasa Tasarısı gelecek,
öğrenciler ve öğretmenler buna çok karşı ve mesela bu yasa tasarısını hazırlarken bu kurumlarla birlikte
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çalışıldı mı, yani çalışılmıyorsa nedeni ne? Bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum yani Bakanlığın
özellikle bu alanda çalışma yürüten kesimlerle ilişki içerisinde olması önemli.
İkincisi: Bazı yerel şeyler var gençlik faaliyetleri yapan, mesela yerel yönetimlerin şeyleri
var ya da bazı derneklerin çalışmaları var. Bunlarla ilişkiniz nasıl, merak ediyorum. Mesela, onlar daha
çok sportif şeyler yaparken futbol turnuvaları düzenliyorlar, futbol turnuvalarında erkekler var.
Bağlar’ ın bir futbol turnuvasında kadın futbol şeyi var bildiğim -yerel yönetimlerde çok şeyim yokmesela bunlarla ilişkiniz nasıl? Bu konuda -dediniz ya teşvik projeleri- mesela diyelim ki yerel
dernekleri en azından kadınların da voleybol, futbol, tenis, neyse işte o alanlara girecek, onları da teşvik
edecek bir ilişkiniz, diyaloğunuz var mı ya da onlarla bir toplantı yapıyor musunuz? Ben bunun çok
önemli olduğunu düşünüyorum.
Üçüncüsü: Mesela engellilere ilişkin yani engelli gençlerin yaşamda daha etkin katılımını
sağlayacak ve sportif faaliyetlerini şey yapacak bir çalışma var mı ya da nasıl oluyor bu çalışmalar?
Bunun önemli olduğunu düşünüyorum.
Son olarak da şunu sormak istiyorum: Tabii bu özellikle yurt konusunda söylediğiniz şey
önemli. Tabii ben Binnaz Hocama katılmıyorum çünkü ben parasız eğitimden yanayım yani bu kredileri
geri alıyorsunuz ya hatta yani öğrencilerin… Çünkü, Türkiye’ de herkes aynı olanaklardan
faydalanmıyor biliyorsunuz yani birileri çok zengin, birileri çok yoksul. Dolayısıyla, insanların
eğitiminin…
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Yoksullara burs veriyorlar zaten.
SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – Ama işte Hocam diyorsunuz ki: “ O bursu geri alın.”
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Hayır, bursu demiyorum.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Bursu değil, krediyi.
SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – Neyse, krediyi…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – “ Bedavacılığa alıştırmayın.”
diyor Hocam. Doğru diyor yani aslında.
SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – O ayrı bir şey ama ben başka bir şeyden… Hani
durduğum yerden de şöyle, devlet kendi gençlerini eğitmek durumunda, eğitime katmak durumunda ve
bunun karşılığında bir para ödemesi iyi bir şey değil. Parasız eğitim, parasız sağlık talepleri, o açıdan
boş talepler değil gençlerin bu konudaki talepleri. Bu hem eğitimdeki fırsat eşitliği özellikle kadınlar
açısından çünkü ailelerde -ben de yaşadım- genelde şöyle oluyor: Eğer yoksulsa eğitimine devam
edecek kişi diye şey yaptığında, sizin söylediğiniz gibi, geleneksel olarak erkeği tercih ediyor yani şeyi
yapmıyor. O açıdan, bu parasız eğitim meselesi şeyi daha önemli. Neyse, oradan şeye geçeceğim.
Sayın Başbakanın açıkladığı bir şey vardı dershaneler kaldırılacak diye. Bilmiyorum, o
konuda bir çalışmanız var mı? Peki, dershaneler kaldırılırsa nasıl yapacaksınız? Devlet kurumları bu
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konuda çok şey olmuyor. Bu konuda bir plan var mı, yoksa sadece bu bir politik program olarak mı
söylenen bir şey? Sizin Bakanlığınıza giriyor mu bilmiyorum ama o konuda da şey yaparsanız…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Tamam, ben bir dakika içinde
toparlayayım.
BAŞKAN – Şöyle yapalım: Arkadaşlarımız sorularını sorsunlar, hepsine toplu bir cevap.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Yok, sorsunlar değil, artık soru
limitini bitirmemiz lazım. Ben ışıkların yandığını da görmeyince… Valiler toplantısı çok timing’ lerine
çok dikkat edilen bir toplantı.
BAŞKAN – Üçte de burada toplantı var. Süreyi efektif kullanamadık ama sormak isteyen
arkadaşları…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Çünkü ben size sordum, hani ne
kadar devam eder diye sordum.
BAŞKAN – Ama sizin saatinize bağlıydı o yani sorduğunuz soru…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Keşke birde gelseydik, on iki
buçukta gelseydik.
O zaman hemen soruları alalım.
BAŞKAN – Alalım, cevabını belki sonra verebiliriz yani öyle bir şey…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Aksi takdirde haksızlık olacak,
saygısızlık olacak üyelere karşı.
BAŞKAN – Evet, öyle olmasın. Lütfen…
Hocam, Sayın Güven, buyurun.
HÜLYA GÜVEN (İzmir) – Sayın Bakan, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.
Ben izin verirseniz başa dönmek istiyorum. İstihdam konusunda, kadın istihdamı konusunda
birazcık daha ayrıntılı bilgi alabilir miyiz acaba? Mesela, bölge yönetim kadrosunda -özellikle ayıracak
olursak bölge müdürleri- kaç tane bölge müdürümüz var, bunların kaç tanesi kadın? Kaç il müdürümüz
var, bunların kaç tanesi kadın? Şube müdürleri arasında sayısal olarak kaç kadın şube müdürümüz var?
BAŞKAN – Bunu istatistiki olarak Komisyona biz isteyelim? Bu bilgi elimizde olsun Sayın
Bakanım.
HÜLYA GÜVEN (İzmir) – Bir de yine ayrıca spor takımlarından bahsetmiştik, kaç kadın
spor takımı mevcut, bunların finansmanı nasıl sağlanabiliyor ve hangi dallarda spor takımlarımız?
Bireysel var, biliyoruz ama takım olarak kaç takım var? Bunları öğrenebilirsek sevinirim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Acar…
GÜRKUT ACAR (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

- 22 -

Sayın Bakan, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Toplam sporcu sayısını
yaklaşık 3 milyon dolayında bildirdiniz, bunun da ancak dörtte 1’ inin kadın olduğunu siz söylediniz.
Şimdi, bu oran 75 milyonluk nüfusa sahip Türkiye’ mizde yüzde yarımı bile bulmamaktadır. Kitle sporu
yaptırmak konusunda bir projeniz var mıdır, varsa bunda kadının yeri nedir? Onu sormak istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Öz…
SAKİNE ÖZ (Manisa) – Sayın Bakan, ben de sizin gibi misafiriyim bugün bu Komisyonun,
onun için hoş geldik diyelim kendimize.
Ben, Hülya Hoca’ mın sorusuna benzer soru sormak istiyorum. Yereldeki, taşradaki
teşkilatlarınızda kadın çalışanın ne kadar olduğunu merak etmiştim, onu soracaktım.
Bir de paylaşmak istediğim bir konu var, Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrencilerini
alırkenki sürede, Antalya Akdeniz Üniversitesinde 1 kız öğrencimizin Kredi ve Yurtlar Kurumuna
yerleşmesiyle ilgili görüşmelerim olmuştu, 1 kız öğrencimizin bir gecelik konaklamasıyla ilgili. O
aşamada şöyle bir yanıtla karşılaştım: “ Elimde şu anda 25 yatak var ama 100 tane başvuru var ve bana
gelen ilk emir ise yabancı öğrencilerin yerleştirilmesi yönünde.” Ben kız öğrencimi dışarıda bırakmak
zorunda kaldım. Gelecek yıllarda böyle bir uygulamayla karşılaşacak mıyız? Biz bunu yaşadık bu sene
ama gelecek yıllarda böyle bir uygulamayla karşılaşacak mıyız? Bunu sormak istiyorum.
Tabii benim için kadın istihdamı çok önemli. Onun için geldim, kadın istihdamıyla ilgili bir
görüşme olduğu için sizi dinlemeye onun için geldim. Yerelde, taşra teşkilatlarınızda da ne kadar kadın
çalışanımızın olduğunu da öğrenmek istiyorum ayrıca.
Çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim sayın vekillere.
Buyurun Sayın Bakanım.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Çok teşekkür ediyorum ben de.
Önce son sorudan başlayalım. Toplam yatak kapasitemizin sadece yüzde 1,5’ i yurt dışından
gelen öğrencilere ayrılmış durumda yani Balkanlardan, Kafkaslardan, Avrupa’ dan gelen gençlere
ayrılmış durumda. Bu tabii, büyük devlet olacaksanız aynı zamanda dışarıdan eğitim amaçlı gelen
gençleri de bir şekilde barındırmanız kaçınılmaz. Onlara biz burs da veriyoruz, Türkiye’ de aldıkları
eğitimlerden sonra -genelde ülkelerin çok parlak, zeki öğrencileri- hem Türkiye’ yi tanımış hem dilimizi
öğrenmiş hem kültürümüzü tanımış olarak ülkelerine dönüyorlar ki gelecek adına önemli bir hamle
olduğu kanaatindeyiz.
Oradaki 25 yatak, Antalya ilindeki Akdeniz Üniversitesinde okuyan yabancı öğrenci
kontenjanıdır. Sadece odur ama kalan bütün yataklar… Tabii Antalya’ da biz şimdi 1.500 kişilik yeni bir
yurdun inşaatını başlatıyoruz. Aslında bir yıl önce başlatacaktık ama Kamu İhale Kurumu, mahkeme
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vesaire derken bir sıkıntı vardı, ancak yargıda çözülebildi, temel atmaya yakında Antalya’ ya gideceğiz
inşallah. Yeni 1.500 kişilik bir yurdumuz daha orada olacak.
Diğer istatistikler, yani sahada, taşrada çalışma konusunda sormuş olduğunuz ortak sorulara
ilişkin istatistikleri biz bilahare Komisyona yazılı olarak bildirmeyi tercih edelim bu aşamada.
Engellilerle ilgili sorularınız… “ Sporda engelleri kaldırıyoruz.” diye bir proje başlattık.
Engelleri kulüpleri ve engelli federasyonlarını -Mesut Bey’ in de ifade ettiği gibi- ekonomik anlamda da
iyi bir şekilde destekliyoruz. Ayrıca 81 ilde engelli sporcuları evlerinden alıp spor alanlarına, spordan
sonra da tekrar evlerine ücretsiz biçimde bırakacak şekilde yeni araçlar dizayn ettirdik, birkaç firmadan
8-10 ile bu araçları tedarik ettik, sene boyunca 81 ile bu araçları oluşturacağız. Bunlar minibüs,
tekerlekli sandalyeyle de, bastonuyla da gelse, başka şekilde de taşınsa sporcu genci mutlaka spor
alanlarına ulaştırmaya müsait.
Kızlara yönelik Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde çok değişik segmentlerde spor
eğitimlerimiz var. Orada değişik federasyonlar üzerinden, kulüpler üzerinden ve popüler sporcular
üzerinden bu eğitimlere devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl özellikle bireysel mücadele sporlarında
birtakım eğitimlere öncülük ettik. Karate, tekvando, judo ve wushu gibi branşlarda antrenörlerini
istihdam ettik. Yeni dönemde de gene çok sayıda antrenör istihdam edeceğiz. Güneydoğu ve Doğu
Anadolu Bölgelerimizdeki kızlarımızın evden çıkışını çok önemsiyoruz. Mesela Burcu Çetinkaya’ yla
sürüş eğitimleri verdireceğiz. Batman ve Bingöl’ den başlayacağız, sonra yaygınlaşacak bunlar. Burcu
millî sporcumuz, rallici, en son Katar’ da dünya şampiyonu oldu. Sürüş eğitimine kendisi öncülük
edecek, yanına birtakım sürüş eğitimi uzmanlarını alacak ve kızlara eğitim verecek.
Yalnız, Binnaz Hoca’ nın o eğitimlerde de erkekler bulunmayacak. O eğitimleri erkekler ve
kızlara, Hocam, birlikte yaptırmaya kalktığımız takdirde Batman’ da o eğitimlere kızları ve kadınları
getiremeyiz. Bu eğitimlerde zaman zaman bu ayrımcılığı yapmamıza sizin de biraz göz yummanız
lazım, Türkiye'nin buna ihtiyacı var.
SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – Seçenek bırakmıyorsunuz Sayın Bakanım yani bazılarını
karışık…
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Kız, erkek ve karışık gibi… O da
bizim operasyonlarımızı çok zor hâle getirir, bizi çok zorlar.
SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – Seçenek sunduğunuzda bu sorunlar ortadan kalkar yani.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Olur yani onu da denemeye
gayret edelim.
Şu an Türkiye’ de, 78 tanenin 2012 yılında inşaatına başladık, 76 tanenin inşaatına 2013
yılında başlıyoruz, gençlik merkezleri… 154 tane gençlik merkezi inşa ediyoruz. Geçen yıl bütün illere
koyduk, şu an büyük ilçelere yapıyoruz bunları. Gençlik merkezlerinde ne var? Drama ve tiyatro
kursları var, gitarından, udundan, sazına, neyine varıncaya kadar gençlerin istediği enstrümanların
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kursları var, hat, tezhipten başlayarak geleneksel sanatları öğrenebilecekleri etkinlikler var, okuma
saatleri var, etkili hitabet, beden dili, İngilizce, bilgisayar gibi kişisel gelişime yönelik seminerler ve
etkinlikler var. Ayrıca, bu gençlik merkezlerinin bir kısmı spor salonunu da bünyesinde barındırıyor,
buralarda da bireysel ve takım oyunlarının oynanabileceği sportif aktiviteler yapılacak.
Amacımız ne? Kadına yönelik şiddet sizi bir yönüyle ilgilendiriyor ama kadına yönelik
şiddet evde ya da Kadın ve Aile Bakanlığıyla kadın arasında kalmıyor. Kadın şiddet görürken o evde
yaşayan çocuklar ve gençler var. Onları bizim bir yerde yakalamamız lazım ya spor salonunda ya
gençlik merkezinde ya kulüpte ya takımda ya bir antrenörün şefkat halkasında, bir yerde o gençleri
yakalamamız lazım. Annesi dayak yiyen bir gencin psikolojik açıdan sağlıklı kalabilmesi mümkün
değil. Buna yönelik de eğilimlerimiz var, biz buna yönelik olarak da devam ediyoruz.
Gençlik merkezleri kampüs dışında -hemen bitiriyorum son cümle Başkanım çünkü benim
zamana ihtiyacım var gitmek için- Doğu ve Güneydoğu’ dan başladık, Türkiye’ deki bütün üniversitelere
yaygınlaştıracağız. 20 tane üniversite rektörlüğümüze yarımşar milyon lira -yani eski parayla 500 milyar
veya yarım trilyon- para gönderdik üniversitelerin bünyesinde birer gençlik evi yapmaları için, bu
gençlik merkezlerindeki faaliyetleri kampüsteki üniversiteli gençlerle birlikte yapabilmek adına.
Diyelim ki, küçük illerimizde özellikle üniversiteler yeni kuruldu ve ilde sosyal aktivite alanı çok fazla
yok, gençlerin bir yerde aktiviteyle buluşması lazım, bu gençlik evlerini de kampüsler içerisinde bu işin
adresi olarak değerlendireceğiz.
Ben, Başkanımıza, sizlere ilginizden, alakanızdan, doğru işlerimizi

takdir eden

cümlelerinizden, eksiklerimizi de görmemizi sağlayan önerilerinizden dolayı yürekten teşekkür
ediyorum. Ayrılırken tek tek vedalaşmaya, müsaade ederseniz, hiç takılmadan ayrılmak istiyorum öbür
toplantıya geç kalmamak için.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Çok çok sağ olun, çok teşekkür
ediyorum.
GÜRKUT ACAR (Antalya) – Sayın Bakan, benim soruma cevap vermediniz.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Hangi soruydu?
GÜRKUT ACAR (Antalya) – O kitle sporuyla ilgili, kadınların kitle sporlarıyla
buluşturulmasıyla ilgili.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Kadınların kitle sporlarıyla
buluşturulmasına yönelik… Şimdi kadın rol modeller ön plana çıktı tabii, özellikle olimpiyatlar ve
dünya şampiyonalarındaki kazandıkları madalyalarla sporda kadın rol modeller ön plana çıktı. Aslı
Çakır Alptekin’ i biz rol model olarak biraz daha öne çıkaracağız. Nur Tatar isminden, özellikle Nur’ un
Vanlılığına temas ettim çünkü zannediliyor ki sporda varlıklı ailelerin, batıda okuyan ve oturan ailelerin
çocukları ancak başarılı olabilir. Van’dan Nur olimpiyat madalyasına uzanan bir performansı ortaya
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koyabildi. Bu kızlarımızı rol model olarak biraz daha öne çıkararak… Hatırlayacaksınız, Sayın
Başbakanımız Londra’ da sadece bir müsabakaya katıldı, o da bayan basketbol takımımızın oynadığı
müsabakaydı. Bu anlamda biz kadın sporcularımızı hem Başbakanımızla hem eşiyle buluşturarak onlara
verdiğimiz moral değeri de göstermek istiyoruz.
Kadın sporcu sayısının daha da artması lazım. Kafiledeki sayıları fazla yani başarıda payları
toplam sporcu sayısındaki oranlarından çok çok yüksek. Kadınları evden spor alanlarına çıkarmamız
lazım. Kitle sporuyla bu uygulamalara başladık, Muğla İl Müdürlüğümüz çok başarılı bir örnek.
“ Koşabiliyorken koş” diye bir proje başlattılar. Erzurum’ a gittim, Erzurum’ da 2 bin kadın bir spor
salonunda spor hâlindeydi, kadınlar benden diyetisyen istedi. Erzurum’ un geleneksel kadın kıyafeti
ehramdır Binnaz Hocam. “ Ehramsız spora gel.” deseniz, spora da gelmez, evden de çıkmaz belki.
Ehramıyla, evet, geldi, gelen kadınlarımız benden diyetisyen istediler. Hatta Konaklı Kayak
Merkezindeki bir spor tesisinde bizim yürüme bantlarımız ve kardiyo aletlerimiz var, “ Yavrum, bize
orayı açacaksın, bak sana çok dua ederim.” dedi teyzelerimiz, orayı da onlara açtım. Yani, biraz ildeki
müdürlerimizin performansına kalıyor ama hedefimiz 81 ilde -sadece elit sporcu, müsabaka için değilsağlıklı yaşam için, evinden çıkması için, sosyal hayata katılması için de spor alanlarını ve
antrenörlerimizi kadınlarımızın yararlanmasına, istifadesine açık hâle getiriyoruz.
Çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Bakanım, biz de çok teşekkür ediyoruz.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, öncelikle Bakan Bey sonradan çıkan bir programdan
dolayı erken ayrılma durumunda kaldı ama bugün bu komisyon salonuna da İçişleri Komisyonunun
seçimini koymuşlar, saat üçte burayı da boşaltacağız, onun için gündemimizin tamamını
yapamayacağız.
Sadece şunu söylemek istiyorum, mart ayı biliyorsunuz çok yoğun olduğumuz bir ay, bir de
şu broşürler taslak olarak geldi, bununla ilgili görüşlerinizi bilahare bize iletin, bunun içerisinde ne
olabilir, neyi değiştirebiliriz, en kısa zamanda… Bunları da 8 Martta billboardlara, afişlere ve Aslı’ yla
birlikte film çekimi tamamlanıp 8 Martta kamuoyuna çıkalım arzu ediyoruz. Onun için bununla ilgili
görüşleriniz bizim için önemli.
Diğer bir husus da biliyorsunuz Birleşmiş Milletlerin Kadının Statüsü (KSK) toplantısı mart
ayında gerçekleştirilecek 57’ nci oturumu. Bununla ilgili Bakanlık biliyorsunuz organizasyon yapıyor,
biz de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak bir katılım sağlayacağız ve de…
AYŞE NEDRET AKOVA (Balıkesir) – Nerede olacak Sayın Başkan?
BAŞKAN – Amerika’ da New York’ ta. Bir de Dışişleri Bakanlığının organizasyonu var ama
8 Mart ve 24 Martla ilgili bir organizasyon yapmak istiyoruz yani hem 8 Marta yönelik hem de şeye
yönelik, Komisyonun kuruluşuyla ilgili bir organizasyon yapmak istiyoruz.
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Amerika’ da 3’ ü ile 6’ sı arasında takvim içerisinde olabileceğiz. Oraya gidecek üye sayısını
Meclis Başkanıyla konuştuğumuzda 5 ya da 6 arkadaşa olur verebileceğini söyledi. Ben, 6 arkadaş bir
de uzman arkadaş için bunu gündeme alıp oylarınıza sunmak istiyorum. Bunun olurunu alalım, isimleri
bilahare bir sonraki hafta çarşamba günü saat 10.00’da Tarım Bakanının katıldığı toplantıda bunları size
deklare edip şimdi salonu boşaltıp…
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – Sayın Başkan, bir şey söylemek istiyorum.
BAŞKAN – Buyurun.
SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – 8 Mart geliyor ya, 8 Mart konusunda ne yapacağız? Ben
Sayın Bakanımız Fatma Şahin’ e de söyledim, dedim ki: “ Bu yıl, eğer tarihe geçmek istiyorsa hem bu
Komisyonumuz hem de siz, 8 Martı lütfen tatil ilan edelim.” Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
olarak -haftaya olabilir- bir gündemimizde değerlendirelim. 8 Mart için bütün bu yapılanlar önemli ama
bir şey yapsak Mecliste iyi olur.
BAŞKAN – Olabilir, kanun teklifini görüşebiliriz, gündeme alırız. Haftaya kanun teklifimiz
de olacak.

Kapanma Saati: 14.59
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