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Olimpiyat konusunda Meclisimizin sportmence bütünleşmesini de takdirle karşılıyoruz.
İşte, spor ruhu, esprisi, onu anlayan, onu yaşayanlar tarafından dile getirildiği zaman, böyle
güzel birleşim ve katılımlar ortaya çıkıyor; Yani, spor, nerede olursa olsun,her yerde, bu espri
ve anlayış içerisinde, şahısları ve ülkeleri birbirine yaklaştırıp, kaynaştırıp, barış içerisinde ya
şamaları konusunda en etkili araç olarak, ülkelerarası münasebetlerde mutlaka ve mutlaka çok
değerli neticeler almaya vesile olacaktır.
2000'li yıllara kadarki hazırlık safhasında, özellikle, yeni ve büyük organizasyonlar arayı
şı içerisinde olmamız lazım gelecektir. Benden önce konuşan sözcünün de ifade ettiği gibi, bir
Akdeniz Oyunları gibi, belki daha önceleri Karadeniz oyunları, Türk cumhuriyetleri spor oyun
ları, İslam Ülkeleri Spor Oyunları da yapılıyordu; ama, son zamanlarda bunlar herhalde de
vamlı yapılamaz hale geldi. Bu tür organizasyonlarla, hem organizasyon deneyimi kazanmak
hem de sporcularımızın performansım artırmak gibi faydalar da elde edilecektir. Tabiî, bunu,
bu işten sorumlu bakanlık en iyi şekilde düzenleyecektir, o inançtayız.
Ayrıca, olimpiyat hazırlık, düzenleme ve uygulamayla ilgili komiteler, belki uzun süreler
içerisinde değişmelere uğrayacaklar; ama, inanıyoruz ki, bu iş en iyi şekilde yapılacaktır. Hiç
bir spor adamının, hiçbir spor uygulayıcısının, bu spor organizasyonu içinde, Türkiye'de olim
piyatların en iyi şekilde yapılması fikri dışında bir art niyeti olacağını düşünmüyoruz ve kabul
etmek de istemiyoruz. Dolayısıyla, bu işi yapacak olanları, çok büyük ve çok anlamlı bir so
rumluluğu üstlendikleri için şimdiden kutluyor, bu uzun hazırlık dönemi içerisinde başarılı ol
malarını diliyorum.
Ayrıca, Türkiye'de olimpiyatlar sebebiyle yapılacak olan ve daha önce yapılmış olan bü
tün tesislere, olimpiyat şampiyonlarımızın isimlerinin verilmesi zamanının geldiğini de hatır
latmak istiyorum.
Arada sırada Çarşamba'dan geçerken, Çarşamba köprüsünün hemen yanında, yolun ke
narında, "Yeşilırmak Spor Salonu" yazısını görüyorum. Çarşamba'daki bu spor salonuna, niye,
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu demiyorlar; ona da şaşmamak mümkün değil. (DYP sırala
rından alkışlar)
Bu konuda biraz cömert olalım; olimpiyatlarda Bayrağımızı göndere çektirmiş, istiklal Mar
şımızı dünyaya ezberletmiş şampiyonlarımızın isimlerini yaşatalım; hatta, en büyük şampiyon
Yaşar Doğu'nun kendisine layık bir heykelini de bir tarafa dikelim. (DYP sıralarından alkışlar)
Olimpiyatların, vatanımıza, milletimize ve spor dünyasına hayırlı ve uğurlu olmasını dili
yor, Grubum ve şahsım adına saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin.
Hükümet adına, spordan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz; buyurun.
DEVLET BAKANI MEHMET ALÎ YILMAZ (Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin
sayın üyeleri; konuşmama başlamadan önce, Sayın Ergüder'e, Sayın Kerimoğlu'na, Sayın Başeğmez'e, Sayın Şahin'e, şahsım ve Türk sporu için söylemiş oldukları güzel sözler nedeniyle
teşekkür ediyorum. Ayrıca, sayın konuşmacılara, olimpiyatların ülkemizde düzenlenmesi için
göstermiş oldukları ilgi ve hassasiyetleri için müteşekkirim.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; konuşmama başlarken hepinizi saygılarla se
lamlıyorum. ,
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