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DEVLET BAKANI KÂMÎL OCAK (Gazi
antep) •— Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri;
Beden Terbiyesi Genel Müclrülüğü Bütçesi
nin müzakeresi münasebetiyle çok değerli grup
temsilcilerinin ve milletvekillerinin tenkid, te
menni, fikir ve mütalâalarını dikkatle dinledim.
Arkadaşlarıma ayrı ayrı arzı cevabçtmcden ev
vel geçen seneki bütçe müzakerelerinde ileri sü
rülen tenkid ve temennilerin ışığı altında değerli
arkadaşlarıma bir senelik faaliyetimiz hakkında
kısa dahi olsa malûmat vermeyi faydalı telakki
etmekteyim. Sayın milletvekilleri, Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü çalışmalarını başlıca iki
kısımda mütalâa etmek icabeder :
1. Yatırım işleri,
2. Sportif faaliyetler.
Geçen seneki bütçe müzakereleri esnasında
devraldığımız sportif tesislerin hiç de iyi .du
rumda olmadıklarını, hemen hemen hepsinin mütaahlıit ihtilâfı v. s. sebeplerle durmuş bulundu
ğunu ve bunların en kısa bir zamanda halledi
lerek hizmete açılacağını arz etmiştim. Bütün
vatan sathına yayılmış olan bu gibi tesislerin
üzerinde önemle durulmuş, türlü ihtilâf ve pü
rüzler halledilerek bu tesislerin tamamlanması
sağlanmıştır. Şöyleki :
1. Antalya, Sakarya, Corum, Trabzon ve
Kayseri 2 000 kişilik kapalı spor salonları ikmal
edilmiş, bir kısmı hizmete açılmış geri kalan kıs
mı ise bugünlerde hizmete açılacaktır.
2. 5 000 kişilik İzmir Kapalı Sopr Salonu
yıl içinde hizmete girmiştir.
3. 2 000 kişilik Malatya Kapalı Sopr Salonu
ikmâl edilerek hizmete açılmıştır.
4. 2 000 kişilik Samsun Spor Salonu tamam
lanmak üzeredir.
5. 1 000 kişilik Niğde Spor Salonu hizmete
girmiştir.
6. 1 000 kişilik Kastamonu, Ordu, Tekirdağ,
Elâzığ ve Van kapalı spor salonları bitirilmiş
olup dış bağıntıları yapılmaktadır.
7. 1 500 kişilik Denizli Kapalı Spor Salonu
bitirilmiş ve hizmete girmiştir.
8. Ankara ve Antakya yüzme havuzları nok
san inşaatları tamamlanmış, suları temin edile
rek hizmete açılmıştır.
0. Balıkesir Yüzme Havuzu filitrasyon ve
klorlama tesisleri tamamlanmış su teminine ça
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lışılmaktadır. Maalesef burada su yoktur.
10. 7 500 kişilik Ankara Kapalı Spor Salo
nu nam ve hesaba ihale edilmiş olup Mayıs veya
Haziran ayında açılışı yapılacaktır.
11. Senelerden beri sürüncemede kalmış
olan ve mütaahhidin iflâs etmesi ile yürtülme
şine imkân bulunmıyan Cebeci Stadının bütün
hukuki formaliteleri ikmâl edilmiş olup, önü
müzdeki günlerde nam ve hesaba ihaleye çıkarı
lacaktır.
12. İstanbul'da Yenikapı'da yapılmasına ka
rar verilen 5 000 kişilik Kapalı Yüzme Havuzu
ve 3 000 kişilik Spor Salonu projesi ile ilgili mü
sabaka hazırlıkları tamamlanmış ve jüri heyeti
seçilmiştir.
13. İzmir Yüzme Havuzu temeli atılmış, in
şaatı devam etmektedir.
1 1 Eskişehir Kapalı Spor Salonu inşaatı
devam, etmektedir.
15. 5 00 kişilik Bursa Kapalı Spor Salonu
ihtilâfları halledilerek inşaatın devamı sağlan
mıştır.
16. Gaziantep 2 500 kişilik Kapalı Spor Sa
lonunun temeli atılmıştır.
17. Fenerbahçe Stadı inşaatı devam etmek
tedir.
18. Yozgat, Rize, Ereğli, Karaman ve Kır
şehir stadlarınm ihalesi yapılmış olup inşaatları
devam etmektedir.
19. Ali Sami Yen ve İzmir Alsancak stadları ışıklandırma ihaleleri yapılmış ve tesislerine
başlanmıştır.
Sayın milletvekilleri,
Yukarıda arz edilen işler 1966 yılında tahak
kukuna muvaffak olunmuş ve büyük bir kısmı
gençliğin hizmetine açılmış olan tesislerdir. Bun
ların yanı başında yine 19C6 yılında yapılmış
olup büyük yatırım mahiyetini taşımı yan işler
vardır ki bunları dermeyan etmeye lüzum görmü
yorum.
1966 yatırım programımızda mevcut işlerden,
yaklaşık olarak
% 85 i ihale edilmiştir.
31 . 12 . 1906 itibariyle ve dördüncü devre rapo
rumuzda da işaret edildiği veçhile fizikî yatırım
nisbetimiz % 74 e baliğ olmaktadır. Malî yıl
sonuna kadar bu nisbetin % 85 i tecavüz edece
ğini tahmin etmekteyiz.
19G7 yatırım programımızı tesbit ederken
yurdumuzda yapılacak spor tesislerini aşağıda
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