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ci ve İkinci Müdürlerimizi ve Adlî Tabibimizi açığa aldık. Onu takiben, tabiatıyla, bir isyan hava
sı da söz konusu olduğu için, savcılık tarafından 20 hükümlü ve tutuklu hakkında açılmış olan da
vaya ilaveten, müfettişlerimiz vasıtasıyla yaptırdığımız çalışmalar neticesinde, cezaevinde görev
yapan infaz koruma memurlarından kusuru görülenler, görevi kötüye kullandığı sabit olanlar hak
kında, yine Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtık. Onu takiben de, özellikle, güvenlik
güçlerinin, Memurin Muhakemat Kanunu muvacehesindeki özel durumlarını dikkate alarak, savcı, lığın valilikle olan münasebetleri neticesinde -biraz önce Sayın Komisyon Başkanının da ifade et
tiği gibi- bu konuda yapılan müdahale, bir adlî hizmetin ifası sırasında yapılan müdahaledir. Bu
nun idarî bir yönü söz konusu değildir. Dolayısıyla, doğrudan doğruya savcılık tarafından gerekli
tahkikat yapılabilir kararına varılması üzerine, şu anda -yine, Sayın Komisyon Başkanının belirtti
ği gibi- olaya müdahale eden güvenlik görevlilerinden kusuru olanlar hakkında da Ağır Ceza Mah
kemesinde dava açılmıştır. Olay, her yönüyle, Bakanlığımız tarafından yakın takip altındadır.
Arz ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz.
VI. - SORULAR VE CEVAPLAR
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ
1. - Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'in, Ordu İl Kültür Merkezi ihalesine ve kütüphane
hizmet binalarına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İsmail Kahraman'in cevabı (61118)
BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan, Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu İl Kültür
Merkezi ihalesine ve kütüphane hizmet binalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi
nin görüşmelerine başlıyoruz.
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.
Soruyu okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Kültür Bakanının sözlü açıklamasını saygılarımla arz ederim.
24.4.1996
Hüseyin Olgun Akın
Ordu
1- 10 dönüm arsası ve projesi hazır olan ve Devlet Planlamadan geçen Ordu İl Kültür Merke
zi ihalesi ne zaman yapılacaktır?
2- Üç sene önce tapusu Bakanlığınıza gönderilen ve arsası hazır olan Kumru ve Ulubey İlçe
lerimizde kütüphane hizmet binaları yapımı için düşünceniz nedir?
3- Tarihî Bolaman Konağının onarımına ne zaman devam edilecektir?
4- İlçe kütüphanelerinin çoğu tek memurla hizmet vermekte ve yüzlerce öğrenciye bakmakta
dırlar. İşleri kolaylaştırmak için hizmetli tayini düşünülmekte midir?
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun.
KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Ordu Milletvekili Sayın Hüseyin Olgun Akın'ın yönelttikleri soru önergesine cevap vermek üze
re söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Ordu kültür merkezi yapımı, yatırım programımızda yer almaktadır. Bu yıl içinde ihalesi plan
lanmıştır. Tasarruf genelgesi sebebiyle 1996 yılında ihalesi yapılamamıştır.
Ordu Ulubey ve Kumru İlçelerinde kütüphane binası yapımı, Bakanlığımız 1996 yılı yatırım
programı tekliflerimiz arasında idi; yine, 1997 yılı teklifleri içerisinde de yer almıştır ve 1997 yı
lında bu yapımın gerçekleşmesi için gereken ifa edilecektir.
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