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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Cengiz Altınkaya
Aydın

ı

Soru :
ANAP iktidarı zamanında 10 bin kişilik ek tribün inşaatlarından Aydın Adnan Menderes
stadında, her iki kale arkasına tribün inşaatları da planlanmış iken, bu inşaatların yürütülmediği tespit edilmiştir. Aydın Adnan Menderes Stadında planlanan tribünleri ne zaman yapmayı
düşünüyorsunuz?
BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz, buyurun.
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Aydın Adnan Menderes Stadyumu tribün tevsi inşaatının 1990 yılında yapımına ka
rar verilmiş ve zamanında yatırım programına dahil edilemeden, fonlardan ihale edilmiştir. 1990
yılı içerisinde 1 milyar 492 milyon 500 bin lira harcanmış, 1991 yılı içerisinde de 2 milyar 050
milyon TL olmak üzere, toplam olarak 3 milyar 542 milyon 500 bin TL harcanmıştır. Bakanlı
ğım döneminde Aydın Adnan Menderes Stadyumu tribün tevsi inşaatının 1992 yılı yatırım prog
ramına alınması, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına, 1992 yılı yatırım programı teklifi
ile sunulmuştur. 1992 yılında devam edilip, 1993 yılında bitirilecek şekilde, 5 milyar TL proje
bedeliyle teklif edilen iş, bütün yeni işlerin programdan çıkarılması nedeniyle, 1992 yılı yatırım
programında yer almamıştır. Yaklaşık olarak yüzde 80'i tamamlanmış olan işe, yeni proje nu
marası alınarak, Bakanlığıma ait fon imkânlarıyla 1992 yılında yapımına devam edilecektir.
Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.
Sayın Altınkaya, cevap verecek misiniz?..
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) -^ Sayın Başkan, Sayın Bakana ilgileri için teşekkür edi
yorum ve sözlerini senet kabul ediyorum.
BAŞKAN — Ben de teşekkür ediyorum.
6. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Büyük Menderes projesi içindeki Sultan/ıisar ve
Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/46)
7 — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya 'ntn, Aydın-Denizli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47)
8. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'ntn, Aydın-Stol tipi lıavaalanının ne zaman hizmete
açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/50)
BAŞKAN — Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın, gündemin 6, 7 ve 8 inci sıra
larındaki soru önergeleri; İçtüzüğümüzün 97 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, bu Birle
şimde görüşülme imkânı olmadığından, ertelenmiştir.
9. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, çekiç güce bağlı bir helikopterin PKK militan
larına yardım ettiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/51)
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