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•Bu vesile ile, işbaşına geldikleri günden
<beri bu önemli mevzua parmak basan, büyük
»bir hassasiyet gösteren Sayın Bakan ile alâka
lıların bu istikamettaki çabalarını ta'kdirle
anarken kendilerinden istinhamımız şu ola
caktır :
Memleketin paraılarmı harvurup harman sa
vuranların yakasına yapışılmadı'kça, suiistimal
yapanlar .meydana
çıkarılmadıkça,
sporcu
gençlik huzura kavuşamaz.
Kanaatlimiz o dur ki; Bakan olsun, Umum
Müdür olsun, mühendis olsun, müteahhit ol
sun meısuller hıran evvel meydana çıkarılarak
Adalete teslim edilmelidir. Çünkü, ancak bu
suretle bundan sıonra bu işlerde mesuliyet ta
şıyacak insanlar, plânsız, programsız, çeşitli
politik mülâhaza ve tesirlerle işlerin yürütül
mesinin mümlkün olamıyacağını anlasınlar, bu
falkir milletin paralarını gelişi - güzel harca
manın ne demek olduğunu görsünler.
Ben şahsan bugün olduğu gibi yarın da bu
işin peşini bırakmıyacağım. Devletin milyon
larını gelişi - güzel sarfodenlerm yakasına yapışılıneıya kadar bu dâvayı kovuşturacağım.
Çünkü ancak hu suretle, memlekete ve Türk
Sporcu gençliğine hizmet etmiş olunacağına
kaaniim.
Hepinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, buyuru
nuz.
DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Gaziatep) — Sayın Başkan muhterem arkadaşlar,
aziz arkadaşım Şinasi Osma'ya buradaki iza
hatlarından ve hakkımda gösterdiği teveccüh
ten dolayı teşekkür ederim. Geçen sene vazife
deruhde ettiğimiz zaman, spor tesislerimizin bir
enkaz yığını halinde bulunduğunu ifade et
miştik. Fakat bugün memnuniyetle söyliyebilirim ki, enkaz yığını halinde olduğunu ifade et
tiğimiz spor tesisleri, kısmı âzamisi itibariyle,
bugün gençliğin hizmetine açılabilecek bir hale
gelmiştir. Bunu memnuniyetle tebşir ederim.
Eğer Şinasi Beyefendinin bunları soracaklarım
bilseydim, bütün yapılanları yani devraldığı
mız spor tesislerinin o günkü durumunu ve bu
gün nasıl bir hale getirdiğimizi bütün spor te
sislerinin durumunu bir bir izah ederdim.
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye, bir vakı
adır ki, spor tesisleri bakımından fakir bir
memlekettir ve nihayet buna 1961 senesinden

14 . 12 . 1966

0:1

sonra Spor - Toto gelirlerinin temini ile başla
mıştır. Gayet muntazam bir şekilde başlandığı
için de esaslı bir gayret sarf edilememiştir.
Bugün spor tesislerimiz dünkünden daha iyi bir
durumdadır. Biraz sonra arz edeceğim, gerek
bakımı itibariyle, gerek ihtilâflarının halledil
miş olması itibariyle, gerek bugünkü durumları
itibariyle spor tesislerimiz birkaç sene evvel
kinden daha iyidir. 1967 senesinde ve onu mütaakıp İkinci Beş Yıllık Plân ve program dev
remizde bu memlekette daha çok spor tesisleri
yapmak imkânlarına haiz olacağız.
Muhterem arkadaşlarım; Ankara'nın spor
tesisleri bakımından durumu diğer şehirlerimi
ze göre fena değildir. Eksik olan kısımları var
dır. Maalesef Cebeci stadım şimdiye kadar
halletmek mümkün olamamıştır. Bu başlıca
üzüntülerimizden birisidir ama bunun mukave
lesini fashettik. Yeni bir müteahhide ihale et
mek üzereyiz. Öyle tahmin ediyorum ki, bu ayın
içerisinde Cebeci stadı yeni bir müteahhide ihale
edilecek ve bundan sonra da yapımına bağla
nacaktır. Ankara'da bir yüzme havuzu yapıl
mıştır. Bu yüzme havuzunun kapalı olarak ya
pılması şayanı arzu idi. Fakat bizden evvel
yapıldığı için buna müdahale etmek imkânını
bulamamışızdır.
Spor tesisleri bakımından İstanbul ferahla
tıcı bir durumda değildir, burası için gayret
lerimiz olacaktır. 1967 ve onu takiben gelecek
olan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı devre
mizde İstanbul'a büyük paralar sarf etmek su
retiyle sportif tesisler kazandıracağız. Ycnikapı'da yaptıracağımız kapalı spor salonu ve
yüzme havuzu için müsabaka açılmıştır, üç ay
müddetle müsabıklar buna iştirak edeceklerdir.
Ondan sonra birinci gelen proje ilâna çıkacak
ve o tatbik edilecektir. Onu müteakiben 100 000
kişilik stad demiyorum, fakat İstanbul'a büyük
bir saha lâzımdır, bu da her halde Bayrampaşa
olacaktır. Bayrampaşa'nın istimlâki bir zaru
rettir, İstanbul için. Bu yolda da bir faaliyeti
miz vardır.
Beşiktaş stadını yapmak hususunu 1966
programımıza almış bulunmaktayız, almışızdır.
Yalnız Fulya stadı olarak adlandırdığımız bu
yere belediye yol yapmaktan daima kaçınmak
tadır. Yolsuz bir stad yapmaya da biz cesaret
edemediğimiz için, doğru bulamadığımız için

