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Yaşar Doğu'nun bir faziletli sporcu örneğini ben hep'hatırlarım. Gençliğimizin sporcusuydu, her fırsatta sohbetlerinde "Abdest almadan bir müsabakaya girmem" derdi. Onun ar
kasından gelenlerin, aynı faziletli, aynı manevî duygular içiresinde yetiştirilmesinden yanayım.
aksi halde, çok acı tablolar karşımıza çıkar. Faziletli, inançlı insanların o inanç içerisinde, o
manevî bağlar içersinde o spor müsabakasını yapması halinde, memleketimiz çok hayırlı dere
celer alır. Ama, maneviyatsız yetiştirirsek, o, sadece işin şöhretinden ibaret kalır. O bakımdan
da, onun da üzerinde durmakta fayda mülahaza ediyorum. Birçok spor tesislerimizde yetişen
çocukların, bir taraftan, ktfrete, kung-fu ve diğer sportif çalışmalarını devam ettirirken, diğer
taraftan, antrenörleri ve idarecileri tarafından devamlı olarak onların manevî taraflarının da
güçlendirildiğine şahit olduk ki, bu da bir bakıma çok hayırlı bir faaliyet.
BAŞKAN — Sayın Oğuz, lütfen tamamlayınız.
ALİ OĞUZ (Devamla)—Tamamlıyorum Sayın Başkanım.
' . . - . . .
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
ALİ OĞUZ (Devamla) — Bir de şunu ifade etmek istiyorum : Bu sporcularımızdan devir
lerini tamamlayıp emekli olanlar veya sakatlananlar veya belli bir düzeye geldikten sonra ayrıl
mak mecburiyetinde kalanlara da özel bir himaye sistemi getirilmesinde fayda var. Yoksa, belli
bir zamanda memleketimizi her konuda, her yerde temsil edecek, canını verecek, organını ve
recek, sakat kalacak, sonra ortada perişan olacak... Bunu kabullenmek mümkün değil.
Bu duygularla, hepinizi hürmetle selamlıyorum; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü büt
çemizin memleketimiz ve milletimize ve Genel Müdürlük ve Bakanlık mensuplarına hayırlı ol
masını diliyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Oğuz.
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Yılmaz, buyurun. (DYP Ve SHP sıralarından alkışlar)
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın miletve- .
killeri; grupları adına lehte ve aleyhte konuşan sayın milletvekili arkadaşlarımı dikkatle dinle
dim ve not aldım. Görüşlerinden, önümüzdeki sene içerisinde yararlanmaya çalışacağımı, ne
gerekiyorsa yapacağımı belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Kendilerine de ayrıca teşek
kür ediyorum.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Bakan, biraz kısa kesseniz iyi olur.
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Devamla) — Mümkün olduğu kadar kısa
keseceğim. Çok kısa süre önce bizden, ortaklıktan ayrılan bir arkadaşımız bazı sorular sordu,
ona cevap vereyim, ondan sonra kısa keserim; halbuki bu soruları, ayrılmadan da sorabilirdi.
Şimdi, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen arkadaşamızını sorularını cevaplama
ya çalışayım.
"Çalışan ve özürlü gençler için ne yapılmıştır? Sakat gençlerin işe alınması için Bakanlık
ne yapmaktadır?" sorusuna cevap veriyorum.
Çalışan ve özürlü gençlerin sorunları tespit edilmiş; bu sorunlar, ilgili kuruluşlara iletile
rek takip edilmiştir.
Ayrıca, ülkemizde ilk defa Zihinsel Engelliler Özel Olimpiyat Oyunları 9-10 Mayıs tari
hinde organize edilmiştir.
"Seçmen yaşının 18'e indirilmesi için Sayın Bakan ne yapmıştır?
öğrenciler yurtlara girememektedir; Sayın Bakan ne yapmıştır?" sorusuna cevap veri
yorum.
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