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GENÇLĠĞĠNDE SĠYASET ĠLE 

YOĞRULMUġ BĠR YÜREK… 

YÜREĞĠN ATIġLARINDA 

ĠLERLERKEN ZAMAN, 

GENÇLĠK VE SPOR 

BAKANLIĞINDA NEFES 

OLMASI TĠK TAKLARIN… 

( Gençlik Ve Spor Bakanı Suat Kılıç Ġle SöyleĢi ) 

                                                                         ġĠFA BOZTEPE

 

      Avukat, hukukçu, sarı basın kartı sahibi gazeteci ve yazar olan Suat KILIÇ; Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Dünya Radyo, Kanal 7, NTV ve Kanal D'de 

Program Yapımcısı, Sunucusu, Haber Müdürü ve Haber Editörü olarak görev 

yapmıştır. 3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde 22.Dönem Samsun Milletvekili olarak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Suat Kılıç, bu dönemde; TBMM Başkanlık 

Divanı Kâtip Üyeliği ve AK PARTİ Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan 

Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.  Suat Kılıç bu görevini sürdürürken AK 

Parti’nin aylık resmi yayın organı olan Türkiye Bülteni’nin de 6 yıl süreyle Genel 

Yayın Yönetmenliğini yapmıştır. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde 23. Dönem Samsun 

Milletvekili olarak ikinci kez TBMM’ye giren Kılıç, AK PARTİ Genel Merkez Tanıtım 

ve Medya Başkan Yardımcılığı, TBMM Anayasa Komisyonu Üyeliği, AK PARTİ Grup 

Yönetim Kurulu Üyeliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi 

(KEİPA) Üyeliği, Türkiye-Brezilya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı 

görevlerini yürütmüştür. 2009 yılında AK PARTİ Grup Başkanvekilliğine getirilen 

Kılıç; bu görevini de iki yıl sürdürmüş ardından 12 Haziran 2011 seçimlerinde 24. 

Dönem Samsun Milletvekili olarak yeniden Parlamentoya girmiştir. 6 Temmuz 2011 

tarihinde işbaşına gelen Kılıç, 61. Hükümet Kabinesinde Gençlik ve Spor Bakanı 

olmuştur. İngilizce bilen Gençlik ve Spor Bakanımız Suat Kılıç evli ve 3 çocuk 

babasıdır.  

* Trakya Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü 2.Sınıf Öğrencisi 

                                                           
 Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler İkinci Sınıf Lisans Öğrencisi 
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23 Temmuz 1972 tarihinde Samsun’da doğan Gençlik ve Spor Bakanımız Suat Kılıç, 

yaşı itibariyle kabinenin en genç Bakanı unvanını almıştır.  

Kendisini sporcuların ve gençlerin ağabeyi olarak nitelendiren Kılıç’a kardeşlerinden 

biri olarak dergimiz adına ben sordum ağabeyimiz Suat Kılıç cevapladı… Gelin 

şimdi hep beraber neler konuştuğumuzu görelim… 

     

    ġĠFA BOZTEPE: Sayın Bakanım, sizi birçok farklı yerde görev yaparken gördük ve 

birçok farklı sektörde çalıĢtığınızı da biliyoruz. Acaba bu çok konuĢulan etkileyici hitap 

etme özelliğiniz televizyonculuk yıllarınızdan kalma bir özellik mi? Bu güçlü hitap etme 

özelliğiniz için özel bir eğitim aldınız mı? 

     SAYIN SUAT KILIÇ: Özel bir eğitim almadım. Maalesef gençlerimiz 300 ila 500 kelime 

dağarcığına sahip. Kelime dağarcığı sınırlı bir insanın güzel ve etkili konuşabileceğine 

inanmıyorum.  Kelime dağarcığını büyütmenin yolu ise çok okumaktan geçiyor. Benim 

gençlere tavsiyem Doğu- Batı klasikleri başta olmak üzere çok kitap okusunlar. Bir kelimenin 

birden fazla telaffuzunu ve anlamını öğrensinler. O zaman etkili ve akıcı konuşacaklarını fark 

edeceklerdir. 

    ġ.BOZTEPE: Öğrencilik yıllarınızda yaĢantınız açısından, bugün için hayal 

ettikleriniz nelerdi? “Benim için HAYALDĠ GERÇEK OLDU.” diyebileceğiniz bir 

meslekte misiniz Ģu an? 

      S.KILIÇ:  „Hayaldi, gerçek oldu.‟ diyebileceğim bir meslekte değilim. Öncelikle siyaset 

bir meslek değildir. Milletvekilliği ve bakanlık bir meslek değildir. Babam ilkokul mezunu, 

annem ilkokul üçten terktir. Okuma yazmayı 50 yaşından sonra öğrendi. Karadenizli mütevazı 

bir ailenin çocuğuyum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum ama hukuk 

fakültesine girerken bile avukatlık, hâkimlik ve savcılık yapacağım diye bir iddiam yoktu. 

Bulunduğum konuma tesadüf eseri gelmiş değilim. Siyaset her zaman aklımda oldu. Kendime 

genç yaşlardan beri bu hedefi koymuştum. Allah da nasip etti.  

      ġ.BOZTEPE: Bakan olmanızın hayatınızda yarattığı ne gibi değiĢiklikler oldu? Bir 

günün 24 saat olması size yetiyor mu? 

      S.KILIÇ: 3 Kasım 2002‟den beri Samsun Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet 

Meclisi‟nde görev yapıyorum. Siyasetteki ilk dönemimde TBMM Divan Kâtibi olarak yoğun 

bir tempoda çalıştım.  Anayasa Komisyonu‟ndaki görevimin yanı sıra Karadeniz Ekonomik 

İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Üyeliği, Türkiye-Brezilya Parlamentolar Arası 

Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürüttüm.  2009 yılında AK PARTİ Grup 

Başkanvekilliği görevini iki yıl boyunca üstlendim. 

 Bunlara ilaveten 9 yıl boyunca AK Parti‟nin aylık yayın organı Türkiye Bülteni‟nin Genel 

Yayın Yönetmenliğini yaptım. Her zaman yoğun bir tempoda çalışmama rağmen 7 Temmuz 
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2011‟de bakanlık görevi şahsıma tevdi edildiğinde bu çalışma tempomuzda önemli bir artış 

oldu. Çünkü Kanun Hükmünde Kararname ile icracı bir bakanlığa dönüştürülen Gençlik ve 

Spor Bakanlığı‟nın yeniden yapılandırılması kolay bir iş değildi. Gecemizi gündüzümüze 

kattık. 24 saatin yettiğini söylemek mümkün değil.  

      ġ.BOZTEPE: Öğrencilik yıllarınızda herhangi bir spor dalıyla uğraĢtınız mı? Bugün 

sporcu olsanız hangi dalda ilerlemeyi isterdiniz? Neden? 

      S.KILIÇ: Öğrencilik yıllarımda her çocuk gibi futbol oynadım. Şu anda tenis oynuyorum. 

Eğer bir spor dalını tercih edin derseniz, hiçbir ayrım yapmam. Her gencin en az bir spor dalı 

ile uğraşması temel anlayışımızdır. Spor yapsınlar da, ne yaparlarsa yapsınlar. Mustafa Kemal 

Atatürk‟ün de ifade ettiği gibi; „Spordan maksadımız sadece şampiyonlar yetiştirmek değil, 

sportmen ve sağlıklı bir millet yetiştirmektir.‟ 

      ġ.BOZTEPE: Toplumumuzda kimine göre siyaset spordan elini çekmeli görüĢü 

hâkim, kimine göre de siyasetsiz spor olmayacağı görüĢü hâkim Sayın Bakanım. Sizin 

bu konudaki düĢünceleriniz nelerdir? 

      S.KILIÇ: Spor-siyaset ilişkisi her dönemde tartışma olmuş bir durum. Siyasetin spordan 

elini çekmesi görüşü son yılların ağırlıklı bir görüşü haline gelmiştir. Sporda özerklik anlayışı 

doğrultusunda önce Futbol Federasyonu özerk hale geldi. Ardından Basketbolda benzer bir 

sürece girildi. Türkiye‟de 61 federasyon mevcut. Biz hepsinin özerk olmasını ister, arzu 

ederiz. Ancak şu ana kadar bir-iki federasyon özerklik konusunda yol alabilmiş durumda.   

      ġ.BOZTEPE: Türk Milli takımına değinecek olursak, yeni teknik direktörümüzün 

gelmesiyle ilgili düĢünceleriniz nelerdir? Guus Hiddink’in görevi bırakırken yaptığı 

açıklamalar paralelinde, Türk futbolunun alt yapısının geliĢtirilmesi konusunda 

Bakanlığımızın çalıĢmaları var mı? 

      S.KILIÇ: Türk Milli Takımının futbolcularımızla aynı dili konuşan bir antrenör 

tarafından çalıştırılması konusunda kamuoyunda yaygın bir kanaat olduğunu dile getirdim. 

Aynı dili konuşmaktan kastım, sadece Türkçe konuşmaları değildi. Aynı kalbi bağlardan 

kurulmuş olmasını kastettim. Hırvatistan mağlubiyetinden sonra Avrupa Şampiyonası‟na 

katılma hakkını kaybedince Futbol Federasyonu, Abdullah Avcı hocamızı milli takımımızın 

başına getirdi.  Avcı tercihinin doğru bir tercih olduğu söyledim ama Abdullah Hoca‟dan da 

mucize beklenmemesi uyarısını yaptım. Çünkü yapısal bazı sorunların aşılması kısa sürede 

mümkün olmayabilir. Baştan ifade ettiğim gibi Futbol Federasyonu özerktir ve bizim Futbol 

Federasyonu‟na emir veya talimat vermemiz söz konusu değildir.  Türk sporunun alt yapısının 

geliştirilmesi konusunda elbette çok ciddi projelerimiz var. Bunların başında da Türk 

sporunun tesisleşme açığının tamamlanması yer alıyor. Bu çerçevede bakanlık olarak 15 

stadyum yapacağımızı açıkladık. Bunlardan Afyon Stadı‟nın temellerini attık. Kalan 14 stadın 

temelini de bir yıl içinde atmayı ve 2 yıl gibi sürede kullanıma açmayı planlıyoruz.  

       ġ.BOZTEPE: Trakya bölgesinin geleneksel festivali olan Kırkpınar yağlı 

güreĢlerinin uluslararası arenada, daha fazla ses getirecek bir organizasyon olması 

konusunda çalıĢmalarınız olacak mı?  
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      S.KILIÇ: Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dünyanın her yerinden ilgi görüyor. Bundan 

sonra daha fazla ilgi görmesi için bakanlık olarak üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz ve 

yapmaya devam edeceğiz.   

      ġ.BOZTEPE: Bakanlığınız süresince birçok yurda aniden ziyaretlerde bulundunuz 

ve öğrencilerle samimi diyaloglara girdiniz. Bu ziyaretler esnasında yaĢadığınız ilginç 

bir anınız var mı? 

       S.KILIÇ: Kredi ve Yurtlar Kurumu‟na bağlı yurtlara, çat kapı ziyaretlere devam 

edeceğim. Bu ziyaretlerde ben de çok mutlu oluyorum, öğrencilerimiz de mutlu oluyorlar. 

Sorunları yerinde görüp yaptığımız müdahalelerle Kredi ve Yurtlar Kurumu‟nda büyük bir 

zihniyet değişiminin yaşandığını herkes görüyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu‟na bağlı yurtlarda 

şu anda 265 bin öğrencimiz kalıyor. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan‟ın deyimiyle, bu 

öğrenciler anne- babalarının bize emanetleri. Biz de o emanetlerin en iyi koşullarda yaşaması 

için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koyuyoruz. Her yurt ziyaretimde birbirinden 

ilginç hikâyelerle karşılaşıyorum.   

                    
 

      ġ.BOZTEPE: Basından takip ettiğimiz kadarıyla bu günlerde hayata geçen, “Devlet 

Yurtlarında Liderlik Dersi” projeniz var. Bu proje devlet yurtlarında kısıtlı olarak 

kalacak mı yoksa ilerleyen zamanlarda ülkemiz genelinde “Gençlere Liderlik Dersi” 

projesi haline gelecek mi? Bu proje hakkında bilgi verebilir misiniz?  

      S.KILIÇ: Kredi ve Yurtlar Kurumu‟na bağlı 298 yurtta 265 binden fazla öğrencimiz 

barınıyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu‟na bağlı yurtlarda barınan gençlerin 

kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan „Liderlik Okulları‟nda eğitimlere 

başlandı. Etkili hitabet, güzel konuşma, hızlı okuma teknikleri konusunda da seminerlere 

başlandı. Tüm Türkiye‟yi kapsayacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.  

      ġ.BOZTEPE: Gençlik ve Spor Bakanımız olarak, biz gençlerin yeni yapılacak olan 

sivil anayasada etkin olması konusunda siz neler düĢünüyorsunuz Sayın Bakanım? 

Gençlerinde bu yeni yapılacak sivil anayasada söz sahibi olabilmesi için özel bir çalıĢma 

baĢlatılacak mı? 
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     S.KILIÇ: Yeni Anayasa çalışmaları henüz başlamadan Gençlik ve Spor Bakanlığı 

hukukçularından gençlik ve spor konusunda Dünya ve Avrupa‟daki durumun ortaya 

çıkarılması talimatını verdim. Yeni ve sivil Anayasa konusunda hazırlıklıyız. Ancak bu 

hazırlıklarımızı bakanlık olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nde oluşturulan Anayasa 

Uzlaşma Komisyonu‟na direkt olarak sunmamız doğru olmadığı için, önerilerimizi AK Partili 

Anayasa hukukçularımıza ilettik. Bakanlığımızın görüş ve önerilerinin yeni ve sivil 

Anayasa‟da yer bulacağına inanıyoruz.   

      

      ġ.BOZTEPE: Ülkemizde milli savunmaya ayrılan yatırım miktarının, gençlere 

ayrılan yatırım miktarından daha fazla olduğunu görüyoruz… Sizce gençler ülkemizin 

en büyük ordusu değil midir? Gençlik ordusunun komutanı olarak, gençlik ordusuna 

yapılan yatırımın yeterli olduğunu düĢünüyor musunuz? 

      S.KILIÇ: Değişimlerin ardından koşan değil, değişimlere yön veren yeni nesil bir gençlik 

için önemli bir çalışma başlattık.  Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, 23 yıl aradan sonra 

Mayıs 2012‟de Türkiye‟nin ikinci Gençlik Şurası‟nı gerçekleştireceğiz. Gençlik Şurası‟nda 

hazırlayacağımız, „ Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi‟ önemli bir rehber olacak.  Bu 

rehber Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıldönümü olan 2023 vizyonunu oluşturmakla 

kalmayacak, daha büyük hedefleri de gençlerimizin önüne koyacaktır.  Çünkü gençlerimizin 

kaybedecek, boşa geçirecek zamanı yoktur.  Milletimizin güçlü geleceği olan gençlerimizin 

en önemli zenginliğimiz olduğu bilincindeyiz. Çalışan, üreten, okuyan, düşünen ve tüm 

birikimlerini ait olduğu millet uğruna harcamaktan sakınmayan yeni nesillerin hayaliyle 

geleceği inşa ediyoruz.  Türkiye‟nin ikinci Gençlik Şurası‟nın yapılıyor olması bile gençlere 

ve gençliğe verdiğimiz önemi göstermesi bakımından anlamlıdır.  

       ġ.BOZTEPE: Van depreminin yarattığı maddi yıkımlar bir yana, iĢin bir de manevi 

boyutu var. O bölgedeki genç kardeĢlerimizin sağlıklı birer birey olarak yetiĢmeleri 

adına Van’ımıza yönelik Bakanlığımızın özel projeleri bulunuyor mu? 

      S.KILIÇ: 4 Kasım‟da depremin hemen ardından Van‟a gittim. Ve şunları söyledim: “Bir 

takım binalar yıkılmıştır, doğru. Bazı yapıların çöktüğü de doğrudur. Bu yapıların altında 

canların kaldığı, kaybedildiği de doğru ama bir doğru daha var; binalar yıkılırken kalpler 

yeniden inşa edilmiştir. Çürük yapılar çökerken, yıkık sevgiler yeniden tamir edilmiş ve 

toplumsal kardeşlik bağları bir daha geri döndürülemeyecek biçimde tamir edilmiştir, 

kuvvetlendirilmiştir. Deprem fay hatlarını kırdı ama gönül hatlarımızı kıramadı. Daha da 

kenetlendik, daha da bağlandık birbirimize.” Depremin üzerinden 3 aydan fazla bir zaman 

geçmiş olmasına rağmen bakanlık olarak Van‟ı terk etmedik. Bakanlığımıza bağlı Gençlik 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ayni yardımların az kullanılmış ya da 

hiç kullanılmamış (Palto, bot, yağmurluk, battaniye, çadır, soba vs.) olarak Gençlik 
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Merkezleri‟nde toplanması sağlandı. Ardından da Van Gençlik Merkezi‟ne gönderilip tasnif 

edilerek, orada bulunan gençler tarafından depremzedelere dağıtıldı.  

      Türkiye‟nin dört bir yanındaki Gençlik Merkezleri aracılığı ile toplanan nakdi yardımlar 

ise Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı hesaplarına yatırılarak 

depremzedelere ulaştırıldı.113 Gençlik Merkezi‟nde görevli gençlerin Türkiye‟nin 81 ilinden 

topladığı yardımları depremzedelere dağıtan Gençlik ve Spor Bakanlığı‟na bağlı gençler 

arasında Marmara depremini yaşayan psikologların da görev alması, çalışmalara ayrı bir 

anlam kazandırdı. 

      Öte yandan Van Merkez ve Erciş Yurdu‟nda barınan 1687 kız 1534 erkek olmak üzere 

toplam 3221 öğrencimizden bir yıl boyunca ücret almamaya karar verdik. 

 Bununla yetinmedik, ailesi Van‟da ikamet eden, Türkiye‟nin diğer bölgelerindeki yurtlarda 

kalan 2183 öğrenciden de 2011-2012 eğitim ve öğretim dönemi boyunca yurt ücreti 

almıyoruz.  2011 Yılı Yatırım Programında yer alan Erciş‟e 300 kişilik yurt projesini 600‟e 

çıkarma kararı aldık. Erciş‟te 210 kapasiteli kız ve 120 kapasiteli erkek yurdu depremden 

herhangi bir zarar görmediği için ranza sistemine geçilerek açıkta kalan öğrencilerin bu yurda 

nakli sağlandı.  Siirt ve Diyarbakır‟da ikamet eden öğrenciler bu illere gönderildi. Yıkılan yurt 

sebebiyle açıkta kalan öğrenciler, sağlam yurtlara yerleştirilerek, tüm yiyecek, giyecek ve 

barınma imkânları karşılandı.  

    Gençlik ve Spor Bakanlığı‟na bağlı Spor Genel Müdürlüğü Van‟daki stadyumu çadır kent 

olarak kullanılmak üzere Afet Koordinasyon Merkezi‟nin emrine verdi. Tesislerin banyo ve 

tuvaletleri depremzedeler tarafından kullanılacak şekilde yeniden yapılandırıldı. Bakanlık 

olarak bölgeye 10 bin battaniye gönderdik. Bakanlık tarafından kurulan 3 adet geçici gençlik 

merkezinde görev yapan yüzlerce genç, depremzedeleri kalıcı konutlara yerleştirinceye kadar 

bölgeden ayrılmama kararı aldı. Van‟a 5000 kişilik spor salonu, 3 adet tenis kortu ve bir adet 

gençlik merkezi yapmaya karar verdik.  Erciş‟te bir spor salonu ve bir de gençlik merkezi 

inşaatına başlayacağız.  3 çadır kentte çocuklar için 3 bin adet oyun hamuru, 3 bin boya 

takımı, 3 bin satranç takımı, 500 kumandalı araba, 20 adet masa tenisi ve 20 adet basketbol 

potası da yer alıyor.  Bakanlık tarafından 15 konteynır bölgeye gönderilirken Van stadyumu 

içine 750 metrekarelik spor salonu yapıldı. Çocuklar hamur ve boyalarda eğlenirken gençler 

masa tenisi ve basketbol oynayarak boş zamanlarını seyyar spor salonlarında geçiriyor.  

    Depremzedelerin en fazla ilgilisini çeken aktivitelerin başını Şampiyonlar Ligi, UEFA 

Kupası ve Spor-Toto Süper Lig maçları çekiyor. 20 adet Lig TV paketi satın alan bakanlık, 20 

adet dev ekran televizyondan depremzedelerin maçları ücretsiz seyretmesini sağlıyor. Maç 

esnasında depremzedelere her türlü sıcak ikram da yapılıyor. 

    Bugüne kadar depremzedelere binlerce giyim yardımı yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

son partide 4 konteynır yardımını da bölgeye ulaştırdı. Depremzede genç ve çocuklara 100 

adet kışlık mont, 3 bin adet atkı, bere ve eldiven dağıtan bakanlık, 3 arazi aracı, 20 motosiklet, 

25 adet dağ bisikletini de ücretsiz olarak depremzedelerin hizmetine sunmuş durumda. 

     ġ.BOZTEPE: Çok yoğun yaĢadığınız hayat bahçenizden, bizlere de çok değerli 

buketler ayırdığınız için çok teĢekkür ederim Sayın Bakanım… 


