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Devlet böyle hareket ederken, hepimizin
bildiği imkânlarımızı zorluyarak bunu vermiş
tir. Şu halde Türk milletini istikbale moralman
ve fizikman en iyi şekilde hazırlıyacak olan bu
sahanın yeni bir kaynağa ihtiyacı vardır.
Nitekim bu kaynak bulunmuştur. Spor toto
gibi yalnız halkın iştirakiyle büyük gelir geti
recek olan ve devletin bu sahadaki yükünü kal
dıracak olan Spor - loto kanun tasarısı hazır
lanmıştır.
Bu kanun kabul edildiği takdirde, faaliyete
geçecek olan spor - lotonun da bir başka ba
kanlığa bağlanması istenmektedir. Bu görüşün
de karşısındayız. Spor - loto kanununun derhal
kanunlaşmasını ve gelirinin % 25 ini okul spo
runa ve okul spor tesislerine vermek üzere Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak
faaliyette bulunması taraftarıyız.
Temennilerimiz :
Hükümetimizin programında ve İkinci Beş
Yıllık Kalkınma Plânında gençlik ve spor me
selelerimiz en olumlu şekilde ele alınmıştır. He
defler gösterilmiştir. Bu istikamette çalışmak
lâzımdır.
Maçlar, müsabakalar, kazanılan kupa ve ma
dalyalar, spor ve beden eğitiminin gayesi değil,
vasıtasıdır.
Gaye, topyekûn Türk Milletinin spor eğiti
mini temim edebilmek, istikbale bedenen ve ru
hen zinde bir gençlik devredebilmektir.
Bunun için, bütün dünyada olduğu gibi spo
ru biz de eğitim vasıtası olarak kabul ediyor
sak ve buna hakikaten inanıyorsak; iyiyi, gü
zeli, doğruyu seven, ruhen ve bedenen sağlam,
şuurlu, milliyetçilik hisleriyle dolu bir nesil ye
tiştirmek istiyorsak; asker, sivil, öğrenci ayı
rımı yapmadan bütün gençleri seyirci durumun
dan kurtaracak, onları spor ve boş zamanlarını
değerlendirme faaliyetlerine sevk edecek bü
yük bir teşkilâta şiddetle ihtiyaç vardır. Bu
teşkilâtın da «Gençlik ve Spor Bakanlığı» adı
altında kurulmasının en doğru bir yol olacağı
inancındayız. Kurulacak olan bu bakanlığın
içinde halen kuruluşları mevcudolan, fakat çe
şitli bakanlıklara bağlı bulunan Kredi ve Yurtler Genel Müdürlüğü, Beden Eğitimi ve İzcilik
Müdürlüğü, Ziraatçi Gençlik, Dağ Kulüpleri,
Yüksek Öğrenim Mediko Sosyal Yardım Teşki
lâtı, Üniversite Spor Teşkilâtının da bağlanma-
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siyle, bünyesinde teşekkül edecek çeşitli organ
lar vasıtasiyle, bu bakanlık nesil yetiştirmek po
litikamızın âbidesi olacaktır.
BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Küntay.
A. P. GRUPU ADINA BARLAS KÜNTAY
(Devamla) — Bitiriyorum, Sayın Başkanım.
Esasen biz, spor dünyamızdaki eksiklikleri
tesbit etmek ve bâzı tavsiyelerde bulunmakla
yetinmiyoruz, tedbirleri de beraber getiriyoruz.
Bu hususta partimize mensup milletvekili ve se
natör arkadaşlarımızın hazırlayıp Meclis baş
kanlıklarına intikal ettirdikleri kanun teklif
leri vardır. Bu tasarı ve tekliflerden hangisi
bahsettiğimiz tedbirleri getirebilecek güçteyse,
Türk gençliğine sportif, sosyal ve kültürel me
selelerini halledebilecek vasıftaysa, beden ve
ruhen sağlam, üstün vasıflı Türk Milletinin ya
rını olan bir gençlik yetiştirebilecek güçte ise,
biz A. P. Grupu olarak o tasarı veya teklifin
kanunlaşmasında üstümüze düşen gayretleri gös
tereceğiz.
Bir veya birkaç sporcunun şahsi kabiliyet ve
hevesleriyle kazandıkları basanları takdir eder,
fakat spor politikamız yönünden sadece bunun
la övünmeyiz. Moral ve fizik eğitimini temin
ettiğimiz gençlerin adedinin çokluğu ile iftihar
etmek isteriz.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünü yöne
tenleri bu başarı içerisinde alkışlamak istiyo
ruz.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin Türk sporuna ve milletine hayırlı olmasını
diler, bu vesile ile de A. P. Millet Meclisi Grupunun saygılarını sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır. Sayın.
Hükümet konuşmak isterler mi?
DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Gazi
antep) — Konuşmak istiyorum. Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Gazi
antep) — Muhterem Başkan, sayın milletvekil
leri, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe
sinin Mecliste müzakeresi esnasında muhterem
arkadaşlarımın fikir, mütalâa ve tenkidlerine
cevap arz etmeden evvel, bâzı mâruzâtta bu
lunmak istiyorum.
Bugünkü spor mefhumu, milletlerin politik
ve moral gücü olmaktan çok ötede, fertlerin be-
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