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lira bütçede bir varidat gibi gösterilmekte ise de
haddizatında bu bir varidat olmayıp tamamen
•kulüplerin şahsi parasıdır. Profesyonel takım
lar gerek kendi bölgelerinde ve gerekse deplas
man maçlarında birbirleriyle karşılaştıklarım!;)
elde edilen hasılattan belediye vergisi, bölge
hissesi, stat hissesi, kapu ve gişe masrafları
çıkarıldıktan sonra geriye kalan paranın bu
takımlara ödenmesi ve profesyonel takımlar da
kendi rızalariyle bu hasılattan % 5 nisbetiride
federasyona bıraktıkları bir vakıadır.
BAŞKAN — Sayın Uzumoğlu üç dakikanız
kaldı.
M. P. GRUPU ADINA BAHATTÎN UZUNOĞLU (Devamla) — Toparlıyorum efendim.
Federasyon fonunda toplanan bu paraların
profesyonel hizmetlerin tedviri için kullanılması
iktiza ederken bütçeye varidat olarak geçirilme
sinin gerek idari ve gerekse hukukî sakıncaları
mevcuttur. Bu itibarla, bütçede profesyonel ta
kımlar hâsılatı olarak gösterilen % 5 gelirlerin
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Bütçesinden
çıkartılmasının muvafık ve uygun olacağını dü
şünmekteyiz. '
Sayın milletvekilleri;
Bizi mazur görsünler. Şu hususa da değin
meden geçemiyeceğiz. Spor > Totoyu her iktidar
maalesef kendi çiftliği gibi kullanmıştır. Matbu
ata intikal eden Spor - Toto Müdürlüğünde
büyük suiistimaller olduğu da söylenmektedir.
Bu doğru mudur? Cebeci Stadyom inşaatındaki suiistimallerden de bahsedilmektedir. Bunun
da doğru olup olmadığının açıklanmasını istiyo
ruz.
Muhterem milletvekilleri, Hazineye 50, 100
milyon gelir temin eden spor - totonun sahaları
esaslı bir şekilde murakabeye tabi tutmadığına
da inanmaktayız ve gene ayrıca;
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü vilâyetlere
hangi konuda ve ne miktar yatırım yaptığını ve
her sene bu yatırımların yüzde kaçının gerçek
leştiğini ve yakardaki sorularımızın kesin ve sa
rih cevaplarla cevaplandırılmasını istirham eder
Yüksek Heyetinizi bu anlayış içerisinde M. P.
Grupu adına hürmetle ve saygı ile selâmlarım.
(M. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Kifayet önergesi geldi, önce
Hükümete söz veriyorum. Devlet Bakanı Sayın
Kâmil Ocak, "buyurun.
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DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Gazi
antep) — Muhterem Başkan, aziz milletvekilleri;
Beden Terbiyesi Teşkilâtımızın, 1966 Bütçesinin
Millet Meclisinde müzakeresi sırasında değerli
arkadaşlarımın çok yerinde tenkid, temenni ve
tavsiyelerini dikkat ve alâka ile dinledim. Hemen
şunu arz etmek isterim ki, dermeyan ettikleri müs
pet fikirleri samimiyetle nazarı itibara alacak ve
mümkün olanları tatbik edeceğim. Türkiye'de spo
run inkişafı hususunda muhterem milletvekili
arkadaşlarımla daima teşriki mesai etmeye ve fi
kirlerinden istifadeye amade olduğumu büyük bir
memnuniyetle ifade eder, kendilerine teşekkür
ederim. Bütçe müzakerelerinde üzerinde ittifaka
varılan yegâne mevzu spor olmuştur. Bu bakım
dan da arkadaşlarıma müteşekkirim. İttifak ha
linde bulunduğumuz bu mevzuda cevaplarım da
toptan olacaktır. Muhterem milletvekilleri, şurası
bir hakikattir ki, bugün Türkiye'mizde spor ge
niş halk kütlelerini alâkadar etmekte ve günden
güne gelişmektedir. Nitekim, 1940 yılında on spor
branşı ve on federasyona malik olan Beden Ter
biyesi Teşkilâtı bugün 25 çeşit spor branşına ve
onsekiz federasyona sahiptir. Binaenaleyh, gün
den güne inkişaf etmekte olan spor hayatımıza
muvazi olarak, günün şart ve ehemmiyetine göre
bir çalışma ve teşkilâtlanma temposu içerisine gir
mek artık kaçınılmaz bir hakikat haline gelmiş
tir. Bunun için 1938 yılında çıkarılan 3530 sa
yılı Kanun bâzı iyi hükümleri ihtiva etmesine
rağmen, gerçekten büyük bir gelişme gösteren
sportif faaliyetlerimizin istek ve ihtiyaçlarını kar
şılamaktan uzak bulunmaktadır. 1963 ve 1964
yıllarında yapılan Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Teşkilât Kanunu Gençlik ve Spor Ba
kanlığı, Spor ve Gençlik Genel Müdürlüğü adını
taşıyan kanunlar yeniden büyük teşkilâtların ku
rulması yeni kadroların ihdası ve netice olarak
malî problemlerin ortaya çıkması sebebiyle ger
çekleştirilememiştir. Üzerinde çalışmakta oldu
ğumuz yeni Teşkilât kanunumuzu demokratik
bir anlayış içinde ve günün sportif icaplarına
cevap verebilecek şekilde ve Hazinemize de büyük
bir yük teşkil etmiyecek zihniyetle hazırlamaya
gayret etmekteyiz. Yeni Teşkilât kanunumuzun
muasır memleketlerde tatbik edilen ve millî bün
yemize en uygun vasıfta olmasını sağlamak için
itina göstermekteyiz. Bu kanun tasarısının mec
lislerimizce tasvip görmesini ve uzun ömürlü ol
masını arzu ettiğimizden üzerinde fazla has-

