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siyet göstermeyi ve spor mütehassıslarımızın da
fikirlerinden istifadeyi lüzumlu telâkki etmekte
yiz.
Muhterem arkadaşlarım, 655 sayılı Kanunun
meriyete girmesiyle belediyeler % 4 ve özel ida
relerden % 2 bölge payları kaldırılmış ve ortala
ma olarak bölgelerimiz 35 milyon lira kadar ge
lirden mahrum kılınmıştır. Maliyemiz 20 milyon
luk tavize karşı, ancak on milyon lira personel
ve yönetim masraflarına karşılık olmak üzere bir
tahsisat kabul etmiştir. Diğer taraftan 67 ilin
amatör spor faaliyetlerinin idamesinde büyük
güçlüklerle karşılaşacağı bir gerçektir. 655 sayılı
Kanunun tatbik mevkiine konmasiyle bölgelerce
yapılmakta bulunup, fakat gelirlerinin kesilme
siyle yarıda kalan 3 milyon tutarındaki tesisler
Genel Müdürlük 1966 yatırım plânına alınması
zarureti hâsıl olmuştur. Muhterem arkadaşlar
spor teşkilâtımız, ordumuz ve eğitim müessesele
rimizle spor alanında sıkı işbirliğinin çok faydalı
olduğuna inanmış bulunmaktadır. Bu sebeple,
gerek Silâhlı Kuvvetlerimiz Spor Teşkilâtı ve
gerekse üniversite ve okull arımızda karşılıklı iş
birliği halinde çalışılmaktadır. Bu maksatla, 1966
yılı bütçe ve faaliyet programımızda yüksek tah
sil gençliğinin spor faaliyetlerini sağlayıcı malî
imkânlar temin edilmiştir. Bu faaliyet program
larını müştereken gözden geçirmek üzere üniver
site ve yüksek okul spor teşkilâtlarının salahiyetli
mümessillerinin iştiraki ile 25 Şubat 1966 günü
Ankara'da bir toplantı yapılacaktır. Her türlü
spor faaliyetlerinin yapılması ve memleket sat
hında sporun geliştirilmesi her şeyden evvel yur
dumuzda modern anlayış içinde yapılacak ucuz,
kullanışlı lüksten uzak ve çok sayıda tesislerin
mevcudiyetine bağlıdır. Spor - Toto gelirlerinin
sağladığı 1960 yılından bu yana inşasına girişil
miş bulunan spor tesislerimizin çoğu icraat öncesi
noksanlıkları, teknik hatalar, kontrol yetersizliği
mütaahhit ihtilâfları ve nihayet düzensiz ve isa
betsiz bir yatırım politikasının uygulanmasından
dolayı verimli olamadığı bir gerçektir. Çeşitli se
beplerle yarıda kalmış spor tesislerimin ikmali
hususunda bir sorumlu heyet teşkil ettirilmiş ve
dosyalar inceden inceye tetkik ettirilerek işleri
nin icaplarına tevessül edilmiştir. Bunlardan bir
çokları karara bağlanmış ve icraatların devamı
nın sağlanması için lüzumlu tedbir ve kararlar
alınmıştır. 1966 yatırım programımız 41 milyon
lira olup bunun 28 milyon lirası gecen seneler
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den müdevver inşaatların tamamlanmasına 13
milyon lirası ise 1966 yılında programa alman
yeni işlere aittir. 1966 yatırım programımızın
çok mühim bir kısmını bu yıl zarfında itmam
edecek ve gençliğin hizmetine arz edeceğiz. Muh
terem milletvekilleri sportif tesislerden bahsedil
miş iken şurasını da bilhassa izah etmek isterim
ki, şimdiye kadar girişilen bu işte bir prensip ve
kaide vaz'edilemediği için birçok aksaklıklar zu
hur etmş netice olarak arzu edilen hedefe vâsıl
olunamamıştır. Bundan sonra sportif tesislerin inşaasmda dikkatle riayet ve tatbik edeceğimiz
prensipler şunlar olacaktır.
1. Tesisin yapılacağı yerdeki nüfus kesafeti,
2. Okulların sayısı ve bu okullardaki öğren
ci adedi,
3. Kulüplerde kayıtlı bulunan sporcuların
ve kayıtlı olmıyan aktif sporcuların sayılariyle
iştigal branşları,
4. Gerçek ihtiyaçlar, beynelmilel temas yer
leri,
5. Mahallî hususiyetler ve mahallin örf ve
adetleri,
6. İklim şartları,
Yukardaki prensiplere riayetkar olduğumuz
müddetçe sportif tesislerden istifademiz büyük
olacaktır.
Aziz arkadaşlarım, bugün Türkiye'de haki
katen enkaz halinde bulunacak kadar fecî bir su
rette yatan tesisler vardır. Ama bunların me
sulleri biz değiliz. Biz, bunları bugünkü haliyle
teslim aldık. Bütün gayretimiz bunları ihya et
mek, bunları biran evvel memleket sporuna,
memleket hizmetine arz eylemektir.
Arkadaşım yüzme havuzundan bahsettiler.
Bu yalnız Ankara'da değil, Türkiye'nin birkaç
yerinde vardır. Ankara'da bir yüzme havuzu ya
pılması düşünülmüş, fakat bunun suyunun ne
reden temin edileceği düşünülmediği için Ankara'daki yüzme havuzu bugün susuz bir halde-'
dir. 119 metreye kadar yaptırdığımız sondajdan
da bir fayda temin edilmemiştir. 1962 yılında
ihalesi yapılmış olup, bugün hâlâ çok kötü vazi
yette olan 6 vilâyette kapalı spor salonlarımız
vardır. Bunlar takipsizlik, tedbirsizlik, işe ehem
miyet veriliri ey iş yüzünden bugünkü hale gel
mişler ve bir ihtilâf mevzuu olmuşlardır.
BEKİR TÜNAY (Adana) — Mesulleri ne
yapılmış?
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