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I. - BU BİRLEŞİM TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KAĞITLAR 

III.-YOKLAMALAR 
IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Kalkınma Banka

sınca verilen kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Dinçer'in yazılı ce
vabı (7/7042) 

2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, iç ve dış borçlara ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Aykon Doğan'm yazılı cevabı (7/7109) 

3. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri-Melikgazi-Gesi Bel
desinde kurulması düşünülen spor kompleksine ilişkin sorusu ve Devlet Baka
nı Ömer Barutçu'nun yazılı cevabı (7/7221) 

4. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, fındık taban fiyatına iliş
kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Fuat Çay'ın yazılı cevabı (7/7241) 

5. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, ortaöğretimde uygu
lanan yeni sisteme ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan'ın ya
zılı cevabı (7/7248) 
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Sayfa 

6.-istanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun, ders kitaplarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan'ın yazılı cevabı (7/7296) 411:413 

7. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kalkınma Bankasınca iki 
firmaya verilen kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Dinçer'in yazılı ce
vabı (7/7309) 413:414 

8. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş-
Ekinözü-Türkmenler Köyünün öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Turhan Tayan'ın yazılı cevabı (7/7436) . 414:415 

9.-Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Abdullah Öcalan hakkında bir 
soruşturma veya dava açılıp açılmadığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Firuz 
Çilingiroğlu'nun yazılı cevabı (7/7482) 415:416 

10. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, mercedes ithali ile ilgili 
bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan'ın yazılı cevabı 
(7/7496) 416:418 

11. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalfnın, bazı sigara şirketlerinin 
Uşak'ta dağıttıkları iddia edilen bedava sigaralar için vergi verip vermediklerine 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/7519) s 418:419 

I. - BU BİRLEŞİM TUTANAK OZETI 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

118 milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen önerge üzeri
ne, Anayasanın 93 üncü, İçtüzüğün 7 nci maddelerine göre olağanüstü toplanan Genel Kurulda ya
pılan yoklamalarda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

Alınan karar gereğince, 24 Aralık 1995 Pazar günü yapılması kararlaştırılan milletvekili genel 
seçimi kesin sonuçlarının, Milletvekili Seçimi Kanununun 37 nci ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 3 
üncü maddelerine göre Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye Radyo ve Televizyonlarından ilanını ta
kip eden 5 inci gün saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 16.22'de son verildi. 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Başkanvekili . 

Ali Günaydın Abbas İnceayan 
Konya Bolu 

Kâtip Üye , Kâtip Üye 
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II.-GELENKÂĞITLAR . 
4 . 1 2 .1995 PAZARTESİ 

Tasarılar 
1. - 5434 Sayılı Kanunun Ek 72 nci ve Geçici 202 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun Tasarısı (1/951) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığına geliş tarihi : 
29.11.1995) 

2. - 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı (1/952) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.11.1995) 

Teklifler 
1. - Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 5 Arkadaşının; 27.11.1995 Tarih ve 4125 Sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasî Partiler Kanunu ve 
Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun Geçici 7 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1590) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28.11.1995) 

2. - Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 4 Arkadaşının; 27.10.1995 Tarih ve 4125 Sayılı "Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasî Partiler Kanunu ve 
Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" ile "23.11.1995 Tarih ve 
4138 Sayılı" Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Yürürlük
ten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1591) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 28.11.1995) 

Tezkereler 
1.-Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi (3/2052) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.1995) 

2. - Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ile Ankara Milletvekili Salman Kaya'nın; Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/2053) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu çalışanlarından kesilen zorunlu tasarrufların 

ödenmesinin seçim sonrasına bırakılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/7549) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.1995) 

2. - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, DDP Genel Başkanının hukuka aykırı olarak ce
zaevinde tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (777550) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 29.11.1995) 

o 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Beytullah Mehmet GAZİOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Abbaö İNCEAYAN (Bolu) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasanın 93 üncü, İçtüzüğün 7 nci maddelerine göre, 118 
milletvekili arkadaşımız tarafından Başkanlığımıza verilen önerge üzerine olağanüstü toplanan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşimini açıyorum. . 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletve

kili arkadaşlarımın, salonda bulunduklarını yüksek sesle bildirmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. 
Saat 16.00'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.22 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.00 

BAŞKAN: Başkanvcküi Beytullah Mehmet GAZİOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

_ — © - .-. ' '• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yapılan iki yoklamada da toplantı yetersayısı bulunamamış
tır. ("Sayı kaç" sesleri) 

Bu durumda, alınan karar gereğince, 24 Aralık 1995 Pazar günü yapılması kararlaştırılan... 
(Gürültüler) 

BAKİ TUĞ (Ankara) - Yanlış yapıyorsun Sayın Başkan. Anayasa hükmü açık. Yapamazsı
nız...- ' / / • . ' ' 

İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Anayasanın 93 üncü maddesini okuyun lütfen. 
BAŞKAN - Bir dakika... 
...milletvekili genel seçimlerinin kesin sonuçlarının Milletvekili Seçimi Kanununun 37 nci ve 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 3 üncü maddesine göre, Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyo ve te
levizyonlarından ilanını takip eden beşinci günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati: 16.22 

• G — . 

IV.-SORULAR VE CEVAPLAR , 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
7. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Kalkınma Bankasınca verilen kredile

re ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Dinçer'in yazılı cevabı (717042) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına / • ' • • 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Onur Kümbaracıbaşı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

, . . ' - . • • Bülent Akarcalı 
. ' • . İstanbul 

1. Türkiye Kalkınma Bankası 
- 1992 yılında beş milyarın üstünde krediyi 
- 1993 yılında on milyarın üstünde krediyi 
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-1994 yılında yirmi milyarın üstünde krediyi 
'• - 1995 yılında otuz milyarın üstünde krediyi 

Hangi projelere, hangi şartlarla vermiştir? ' 

2. Kredi verilen bu projelerdeki son durum nedir? 

3. Ankara Gaziosmanpaşa semti Köroğlu caddesindeki otel inşaatı için kredi verilmiş midir? 
Verilmiş ise, miktarı ve şartları nelerdir? 

4. 1992'den bu yana Türkiye Kalkınma Bankası olarak 
- Hattat ailesine 
-Al i Şener'e 
- Yahya Demirel'e 
-Murat Demirel'e 

kredi verilmiş midir? Verildiyse hangi yatırımlar için ne kadar ve hangi şartlarla verilmiştir? 

Devlet Bakanlığı 30.11.1995 
Sayı : B.02.0.006.0.00.00.00-08/1026 , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliğine 

İlgi: 17.11.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7042-14599/52340 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın yönelttiği soru önergesine ilişkin olarak, 

4.10.1995 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı'na gönderilen yazı ve eki bilgi no
tu ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Dinçer 

Devlet Bakanı 

Sayın 

Ali Dinçer 
Devlet Bakanı 
İlgi : T.C. TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 

17.11.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7042-14599/52340 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın yönelttiği soru önergesine ilişkin olarak 
4.10.1995 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı'na gönderilen yazı ve eki bilgi no
tu ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. • 
Gülgün Erdoğan Pala Tarık Kıvanç 

Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür ve ' 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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Sayın 4.10.1995 
Onur Kumbaracıbaşı 
Devlet Bakanı 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı 'nın tarafınıza yazmış olduğu iki konuya ilişkin 

açıklamalar ektedir. 
Bilgilerinize arz ederiz. 

Gülgün Erdoğan Pala Tank Kıvanç 
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür ve 

Yönetim Kurulu Başkanı . 
BİLGİ NOTU 

1. Niğde Milletvekili ve Sağlık Bakanı Sayın Doğan Baran'ın oğlu için Türkiye Kalkınma 
Bankasından 7 000 000 000 TL. kredi,aldığı, bu kredi ile Yalova çevresinde meyva suyu üretimi 
ile ilgili yatırım yapılacağı iddia edilmekte olup, konu ile ilgili olarak Bankamızca gerekli incele
me yapılmış ancak Bankamızca Yalova çevresinde herhangi bir meyva suyu üretim tesisine her
hangi bir kredi kullandırılmadığı tespit edilmiştir. 

2. Bankamıza olan kredi, factoring ve iştirak satışından doğan muaccel borçlarını ödemeyen 
Ayşe Balcı'ya ait grup şirketlerinin borçlarının tasfiyesi amacıyla Bankamız Yönetim Kurulunun 
13.2.1995 tarih 073 sayılı karan ile, Ayşe Balcı'ya ait grup şirketleri hakkında kanunî takip işlemi
nin başlatılması kararlaştırılmıştır. 

31.12.1994 tarihi itibariyle yaklaşık 350 milyar TL. olan alacağın tasfiyesi amacıyla kanunî ta
kip işlemleri devam etmektedir. Ayrıca, sahte gümrük çıkış beyannamesi veren firma hakkında ge
rekli işlemler yapılarak ilgili kurumlara bildirimlerde bulunmuş olup personel açısından da gerek
li tedbirler alınarak düzenleme yapılmıştır. 

2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, iç ve dış borçlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ay-
kon Doğan'ın yazılı cevabı (7/7109) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Aykon Doğan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını saygılarımla arz ederim. 6.7.1995 
Zeki Ünal 
Karaman 

İç ve dış borcumuz ne kadardır? 
T.C. .. 

Başbakanlık 1.12.1994 
Hazine Müsteşarlığı • 

Sayı:B.02.1.HM.0.KAF.01.03-52127 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: A.01.0.GNS.7/7109-14803/53001 sayılı 17.11.1995 tarihli yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınızda yer alan Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yöneltmiş olduğu iç 

ve dış borçlarla ilgili soru önergesinin cevabı ekte yer almaktadır. 
Bilgilerinize arz olunur. 

Aykon Doğan 
Devlet Bakanı 
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V Ekim 1995 Haziran 1995 
Toplam iç Borç Stok (Milyar TL.) 1218 758 Toplam Dış Borç Stok (Milyon $) 73 779 
Tahvil ! 498534 Orta Uzun Vade 59552 
Bono 
Kısa Vadeli Avans 
Kur Farkları 

598 426 Kısa Vade 14 227 
121798 , 

3. -KayseriMilletvekili Şaban Bayrak'm, Kayseri-Melikgazi-Gesi, Beldesinde kurulması dü
şünülen spor kompleksine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ömer Barutçu 'nun yazılı cevabı (7/7221) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep 
etmekteyim. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 24.8.1995 
Şaban Bayrak 

Kayseri 

Sorularım: 
1. Kayseri ili Melikgazi ilçesi Gesi Beldesinde kurulması düşünülen spor kompleksine 1995 

bütçesinden ne kadar para ayrılmıştır? 
2. Adı geçen spor kompleksine bütçeden para ayrılmışsa inşaatın ne zaman başlaması plan

lanmaktadır? ;V 

3. Spor kompleksinin yapımına başlandığında kaç yıl içerisinde bitirmeyi planlıyorsunuz? 
4. Adı geçen tesislerin yapımına şimdiye kadar hangi sebeplerden başlanamamıştır? 

..•' T - G . 

Devlet Bakanlığı 29.11.1995 
Şayi: B.02.0.0011-30/0848 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 20.11.1995 tarih Ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7221-15147/54229 sayılı yazınız. 
Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'ın Kayseri-Melikgazi-Gesi Beldesinde kurulması 

düşünülen spor kompleksine ilişkin yazılı soru önergesi hakkındaki cevaplar ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Ömer Barutçu 
Devlet Bakanı 

Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Vermiş Olduğu Soru Önergesi ile ilgili Cevap 

Soru 1. Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Gesi Beldesinde kurulması düşünülen spor kompleksine 
1995 bütçesinden ne kadar para ayrılmıştır? 

Cevap 1. Bu proje 1995 yılı yatırım programında yer almadığından herhangi bir ödenek ay
rılmamıştır. . 

Soru 2. Adı geçen spor kompleksine bütçeden para ayrılmışsa inşaatın ne zaman başlaması 
planlanmaktadır? 
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Cevap 2. Yatırım programında olmayan bir işe ödenek ayrılması yasal olarak mümkün değil
dir. 

Soru 3. Spor kompleksinin yapımına başlandığında kaç yıl içerisinde bitirmeyi planlıyorsu
nuz? 

Cevap 3. Herhangi bir plan yapılmamıştır. 
Soru 4. Adı geçen tesislerin yapımına şimdiye kadar hangi sebeplerden başlanılmamıştır. 
Cevap 4. Başbakanlığın 1994/17 ve 1995/9, sayılı genelgeleri doğrultusunda; kamu kuruluşla

rı, öncelikli sektörler ve bölgeler dışında yeni proje teklif edilmemesine, yeni projeler ile başlama
sı gecikmiş projelerde yapılabilirlik etütlerinin hassasiyetle hazırlanmasına, emaneten de olsa hiç 
bir ihalenin yapılmamasına, 1996 yılında tamamlanacak ekonomiye kazandınlabilecek projeler ile 
uygulamasında önemli aşama kaydedilmiş projelere ağırlık verilmesine ve birbirleriyle bağlantılı 
projeler arasında senkronizasyona önem verileceği belirtilmiştir. 

Bu genelgeler doğrultusunda böyle bir projenin DPT'ye sunulması mümkün olmamıştır. 
4. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, fındık taban fiyatına ilişkin sorusu ye Sanayi 

ve Ticaret Bakanı Fuat Çay'ın yazılı cevabı (7/7241) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Hasan Akyol tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim. 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

11 Ağustos 1995 tarihinde Giresun Belediye Meydanında 1995 ürünü fındığın taban fiatını 80 
bin lira olarak açıkladığınız ve üreticilere destekleme sözü verdiğiniz kamuoyunca bilinmektedir. 
Kararnamenin geciktirilmesi nedeniyle tek geçim kaynağı fındık olan 7 milyon fındık üreticisi 
mağdur edilmektedir. En kuvvetli satış imkânı bulunan fındık, Hamburg Piyasasında değerinin al
tına düşmekte ve dünyada yüzde 70 üretim payına sahip Türkiye ile adeta oyun oynanmaktadır, tç 
piyasada fındığın fiatımn düşük olması, dış piyasada da değer kaybına neden olmaktadır. Kararna
menin geciktirilmesi hem üreticiyi mağdur etmekte ve hem de malını 55-60 bin lira gibi ucuz fiat-
la elinden çıkartmasına neden olmaktadır. Geçen yıl fındıktan 800 milyon dolar döviz girdisi sağ
lanmıştır. Devlet fındıktan her yıl milyonlarca dolar döviz kazanıyor. 1978 yılından bu yana Des
tekleme istikrar Fonunda 1 milyar dolar karşılığı 47 trilyon lira birikmiştir. Bu paralardan Karade
niz'e yatırım yapılmıyor. Bölgedeki karayollarının yetersiz olduğu bunun ispatıdır. Buna göre: 

Sorular: , 
1. Tek geçim kaynağı fındık olan 7 milyon üreticiyi ilgilendiren kararnameyi neden geciktiri

yorsunuz? 
2. Dünyada yüzde 70 üretim payına sahip Türkiye, fındıktan her yıl milyonlarca dolar döviz 

kazanıyor. Bu paradan Karadeniz'e neden yatırım yapılmadığım açıklar mısınız? 
T.C. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 30.11.1995 
Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

Sayı: B.140.BHÎ.01 -625 
Konu : Yazılı soru Önergesi 

• • • • • ' \ 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 12.10.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7241-15191/54375 sayılı yazınız. 
Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, fındık taban fiatına ilişkin olarak tarafımdan ce

vaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Fuat Çay 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

Cevap 1. 1995 yılı ürünü fındığın destekleme alımına tabi tutulması ve üreticilerden alım yap
mak üzere Fiskobirlik'in görevlendirilmesi konusunda Bakanlığımızca gerekli işlemler zamanında 
yerine getirilmiş ise de, bu hususta yetkili karar mercii Yüksek Planlama Kurulu'dur. 

Dolayısıyla, Bakanlığımızın ilgili kararnameyi geciktirmesi sözkonusu olmamıştır. 
Öte yandan, üreticinin korunması ve fındık fiatlarında istikrar sağlanması amacıyla yürürlüğe 

konulan 19.10.1995 tarihli 95/421 sayılı kararname ile; 
Destekleme ve Fiat İstikrar Fonundan T.C. Ziraat Bankasına 2.5 trilyon TL'na kadar kaynak 

aktarılması, bu kaynağın 1995 yılı ürünü fındık bedellerinin ödenmesi için % 50 basit faizli kredi 
olarak Fiskobirlik'e kullandırılması uygun görülmüştür. 

Bu nedenle halen, Fiskobirlik'in fındık alımları ve ürün bedellerinin ödenmesi konusunda, 
herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 

Cevap 2. Genel ve yöresel yatırımlar, kalkınma plan ve programlarıyla, belirli ilke ve esaslar 
gözetilerek projelendirilmekte, uygulamaya konulmaktadır. 

Karadeniz Bölgemizde de bu çerçevede gerekli yatırımlar yapılmaktadır. 

5. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, ortaöğretimde uygulanan yeni sisteme 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan'in yazılı cevabı (7/7248) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunu saygılarımla arzederim. 

, , , Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

1. Ders geçme ve kredili sistem kaldırılmıştır. Toplumun tartışamadığı, Eğitimcilerin konuşa
madığı yeni sınıf geçme sisteminin bu kadar acelecilikle gündeme getirilişinin nedenleri ve fayda
ları nelerdir? 

2. Gelmiş geçmiş bütün siyasal iktidarlar, eğitimin geleceğini ilme, akla, kalıcı bir çözüme da
yandırmadan siyasî kararlarla bugüne kadar getirmiştir. Getirilen yeni sistemle eğitimin geleceği
ne ümitle bakmamız mümkün müdür? Yeni sistemin sağlıklı, ilmi, kalıcı, yetiştirici, hayata hazır
layıcı olmasının sebeplerini izah etmeniz mümkün müdür? Mümkün değilse eğitime yeni bir yama 
mı yapmış oldunuz? 

3. Ders geçme ve kredili sistemin gerçeklerle, ülkemizin içinde bulunduğu şartlarla bağdaş
ması ve yürümesi mümkün olmamıştır. Çünkü, derslik yetmezliği, öğretmen dağılımındaki tutar
sızlık ve dengesizlik, danışmanlık hizmetlerininblmayışı ders geçme ve kredili sistemin hayal ürü
nü, siyasî bir karar olmaktan öteye gitmediği ortaya çıkmıştır. Türkiye'de eğitimin altyapısının çö-
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zülmediğine inanıyor musunuz? İnanıyorsanız eğitimin altyapı sorunlarının çözülmediğini bile bi
le yeni bir sisteme nasıl ve hangi güvence ile geçtiniz? 

4. Yeni sistemle lise birinci sınıftaki bütün öğrencileri aynı kalıp içinde mi düşünüyorsunuz? 
Ağırlıklı net ortalaması uygulaması çerçevesinde sınıf geçmeyi çok çok kolaylaştırmış olmuyor 
musunuz? 

5. Ancak hiç çalışmayan, adeta "Beni illa sınıfta koyacaksınız, çalışmıyorum işte, beni sınıf 
geçirmeye mecbursunuz" diyen öğrencileri mi yeni sistemin dışında düşünüyorsunuz? Verilen eği
tim ne olursa olsun öğrenciyi mecburen başarılı mı sayacaksınız? Bu sistemle bütün yük öğrenci
nin sırtına binmiyor mu? 

6. Lisenin ikinci ve üçüncü sınıfında okuyan öğrenciler sorumlu geçme şartıyla bütün dersler
den başarısız olsalar bile sınıf geçme imkânı vermiyor musunuz? Örneğin, lise ikinci sınıfta oku
yan bir öğrenci, lise üçüncü sınıfta matematikten başarılı olursa sorumluluğu kalkacak mıdır? So
rumluluğu kalkacaksa bunun mantığı var mıdır? 

7. Yeni sisteme sadece İzmir'de Millî Eğitim Müdürlerinin bulunduğu bir toplantıda, bir kaç 
gün tartıştınız. Türk Millî Eğitimini yönlendirecek yeni sistemin tartışılmadan uygulanması sizce 
uygun mudur? Sözkonusu sistem hakkında üniversitelerden bile görüş almadınız, buna sebep ne
dir? Sistemin geleceğine bu kadar güveniyorsanız güvence kaynaklarınızı izah edebilir misiniz? 

8. Talim ve Terbiye Kurulu verilen emirle sistemi getiriyor. Verilen emirle kendi getirmiş ol-
"duğu sistemi kaldırıyor, verilen bir emirle yeni bir sistem koyuyor. Sizce verilen emirlerle çalışan 
Talim ve Terbiye Kurulunun faydalı olacağına inanıyor musunuz? İnanıyorsanız Talim ve Terbiye 
Kurulunun gerçek bir kurul olabilmesi için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bunları hayata ne za
man geçireceksiniz? 

9. En iyi sistemler bile; kabiliyetli, birikimli, bilgili uygulayıcılar eliyle yürütülmediği sürece 
olumlu sonuca gitmenin mümkün olmadığı bellidir. Millî Eğitimin bugünkü idarî yapısı öğretim 
kadrosu ve maddî imkânları ile köklü bir hazırlık yapmadan idareci ve öğretim kadrosunu hazırla
madan bu sistemi kimlerle, nasıl, hangi imkânlarla yürüteceksiniz ve olumlu netice alacağınızı 
umuyor musunuz? 

10. Eğitim istikrar ister, eğitim kayganlığı asla kabul etmez. Eğitim deneme yanılma değildir. 
Getirdiğiniz sistem eğitimde istikrarı temin edecek midir? Eğitimdeki kargaşayı ortadan kaldıracak 
mıdır? Geçmişte ve günümüzde uygulanan deneme yanılma metodunu kaldıracak mıdır? Kaldıra-
caksa hangi yollarla, hangi metodla ve hangi tarihte gerçekleşecektir? 

11. Eğitimin temel amacı, çocuklarımızı ve gençliğimizi gelecekteki hayata hazırlamaktır. Ge
tirdiğiniz yeni sistemle eğitimdeki dinginlik sağlanacak mıdır? Geçmişe bağlılık ile geleceğe güve
ni getirecek midir? Kalıcı bir sistem olacak mıdır? Kalıcı olması için bir güvenceniz var mıdır? 

12. İstanbul'da ilköğretim okullarında bir sınıfta 120 öğrencinin olduğu, Orta Okullarda bu sa
yının 170'e çıktığı biliniyor. Bir yandan yeni okullara ve yeni dersliklere şiddetle ihtiyaç olduğu
nu bizzat siz açıklarken diğer yandan da vatandaşın kendi emeği, kendi parası ile yaptırdığı yakla
şık 250 tane İmam Hatip Okulunu neden eğitim ve öğretime açmıyorsunuz? Sözkonusu okulları 
hangi tarihte eğitim hizmetine vereceksiniz? Bakanlığınız döneminde biten eğitim ve öğretime aç
madığınız binalar İmam Hatip olarak yapıldığı için mi öğretime açmadınız? İmam Hatip Okulları
na bakışınız, düşünceniz nedir? Getirdiğiniz sistemle İmam Hatip Liselerine de köklü bir çözüm 
gelecek midir? 
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13. Yeni sistemle "bir okulda aynı programı okutan öğretmenlerin ortak değerlendirme yap
maları için yazılı sınavların birlikte yapılacağı getiriliyor. Sınavlar aynı çevredeki ayrı okullar ara
sında da yapılabilir" denilmektedir. 

Aym okulda bile sınıflar arasındaki farklılık ile Öğretmenler arasındaki bilgi, birikim ve dene
yim farklılığı da hesaba katılmadan yapılacak olan bu sınavlar faydalı olacak mıdır? Faydalan ne
lerdir? 

' T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 1.12.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı:B08.0.APK.0.03.01.00-022/3226 
Konu: Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: T.B.M.M. Başkanlığının 10.11.1995 gün ve Kan.Kar.Md. 7/7248-15211/54480 sayılı yazısı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin "Ortaöğretimde uygulanan yeni sisteme 

ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

1. 1991-1992 ders yılından itibaren ortaöğretim kurumlanmızda Ders Geçme ve Kredi Siste
mi uygulamasına geçilmiştir. Yapılan araştırmalann, dört yılın sonunda elde edilen verilerin, top
lumumuzun her kesiminden ve basında yer alan eleştirilerin değerlendirilmesi sonucunda bu uygu
lamanın amacına uygun yürütülemediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine, mevcut sınıf geçme mo
delleri tüm yönleriyle incelenmiş Ders Geçme ve Kredi Uygulaması ile Sınıf Geçme modellerinin 
toplumumuzun değer ve anlayışlan ile eğitim yapımıza uygun olumlu yönleri alınarak yeni Sınıf 

, Geçme Modeli hazırlanmıştır. 

2. Yeni sistem, değişen şartlar ve ihtiyaçlar dikkate alınarak ve uzun sayılabilecek bir araştır
ma ve değerlendirme çalışmasından sonra geliştirilen ve okullanmızm da rahatlıkla uygulayabil-
dikleri ülke gerçeklerine en uygun bir sistemdir. 

3- Eğitimin alt yapısı, büyük maddî imkânların devreye sokulmasıyla ve zamanla arzulanan 
seviyeye ulaşacaktır. Yeni sistem, mevcut altyapı dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

4. Yeni sistemde lise birinci sınıf programlan, ortak genel kültür derslerinin yoğunlukla alın
dığı ve öğrencinin kendisini temel alanlarda denemesini ve tanımasını sağlamak amacına yöneliktir. 

Lise birinci sınıflann bu durumu daha önceki sistemlerde de aynı mahiyette idi. 
5. Öğrencilerin, yıl boyunca aldıkları bütün derslerden ortalama % 60 oranında başarılı olma-

lan gerekmektedir, 
Ancak, öğrencinin ilgi duymadığı ve başaramadığı derslerden mazeretinin kabulü, ilgi duydu

ğu, başarabildiği derslerden yüksek not almasına bağlı bulunmaktadır. Bu ise; öğrencinin ilgi, is
tek ve yeteneğinin primlendirilmesine ve belirli ölçüde kendisini daha iyi yetiştirmesine imkân sağ
lanmasıdır. 

6. Öğrenciye sorumlu olarak sınıf geçme imkânı verilmesi, kendi yaş grubuyla birlikte eğiti
mine devam etmesinin daha uygun olacağı düşüncesinden kaynaklanmıştır. Öğrenci, hem kendi 
yaş grubuyla öğrenimine devam edecek, hem de mezun olana kadar, yılda 2 defa sorumlu olarak 
geçtiği derslerden başarılı olabilmek için sorumluluk sınavına girecek bu sorumluluktan kurtulma
ya çalışacaktır. 
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Ayrıca, sorumlu olarak geçilen dersin bir üst programından başarılı olunması halinde de o der- ; 
se ait sorumluluk kalkmaktadır. Bu da yeni olmayıp yıllardan beri sımf geçme sisteminin içinde 
olan uygulamadır. Yararlı görüldüğünden muhafaza edilmiştir. 

7. Hazırlanan bu sınıf geçme modeli, sırasıyla her türlü ve kademedeki okul yöneticileri, ko
nu ile ilgili bilim adamları, öğrenciler ve velilerle tartışılmış, onların da görüşleri yansıtılmıştır. 

Ayrıca, hazırlanan yönetmelik taslağı illere gönderilmiş ve verilen talimatla bu taslağın, her 
tür ve kademedeki okul yöneticileri, öğretmenler/veli ve öğrencilerle tartışılarak il raporlarının ha
zırlanması sağlanmıştır. . '.' ' 

İl raporları daha sonra 21-23 Ağustos 1995 tarihleri arasında il millî eğitim müdürleri ve ko
nuyla ilgili müdür yardımcılarının katılımıyla İzmir'de tartışılmış, katılımcıların olumlu görüşleri 
ve önerileri alınmıştır. 

Bütün bunlar Talim ve terbiye Kurulunca son bir defa daha değerlendirilmiş ve yönetmeliğe 
son şekli verilmiştir. 

8. Talim ve Terbiye Kurulu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunun kendisine verdiği görevleri yapmaktadır. Doğrudan Bakana bağlı olup Bakanın en 
yakın ilmî danışma ve karar organıdır. Millî eğitimimizin amaçlarına, ilkelerine uygun bir şekilde 
ve çağdaş metodlarla çalışmaktadır. 

9. Getirilen yeni sistem, mevcut imkânlarla en iyi şekilde yürütülebilecek bir sistemdir. Yö
netici ve öğretmenlerimiz, sistemi çok iyi anlamış ve benimsemişlerdir. 

10. Yeni Sınıf Geçme Sistemi, hemen ortaya çıkarılan ve karan alınan bir sistem değildir. 
Uzun bir hazırlık ve araştırma devresinden ve bütün ilgililerin görüşlerinin alınması ve katkılannın 
sağlanmasından sonra kabul edilerek uygulamaya konulan bir sistemdir. Eski Sınıf Geçme Sistemi 
ile Ders Geçme ve Kredi Sisteminin uygulamada yarar sağlayan hükümlerine de sistemde yer ve
rilmiştir. Gelişen ve değişen şartlar doğrultusunda mevzuatta gerekli düzenlemelere gidilmesinden -
daha tabii,bir şey olamaz. 

11. Yukarıda da izah edildiği gibi söz konusu sistem, değişen şartlar ve ihtiyaçlar dikkate alı
narak ve uzun sayılabilecek bir araştırma ve değerlendirme çalışmasından sonra'geliştirilen ve 
okullarımızın da rahatlıkla uyguladıklan bir sistem olmuştur. Mevcut sistemlerin içinde, ülke ger
çeklerine en uygun ve en yararlı olduğuna inanıldığı için uygulamada bulunulmaktadır. 

12. Yeni sistemde İmam-Hatip liseleri için farklı bir uygulama sözkonusu değildir. Daha önce 
olduğu gibi ortaöğretimin bütünlüğü içindeki konumlan devam edecektir. -

13. Karşılaştırmalı sınavlar, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine ve değerlen
dirmeleri hakkında karşılaştırma yapmalarına imkân vermek, öğrencilerin seviyeleri arasındaki 
farklılıkları ortaya çıkarmak, öğretmen tarafından verilen puanlarla okul, ilçe, il ve ülke çapında sı
navlarda belirlenen puanlar arasında dikkat çekici ve anlamlı bir farklılık varsa ilgili yönetim bi
rimlerince gerekli tedbirlerin alınması amacına yöneliktir. 

Arz ederim. 
Turhan Tayan 

Millî Eğitim Bakanı 
6. - İstanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun, ders kitaplarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Baka

nı Turhan Tayan 'in yazılı cevabı (7/7296) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Orta öğretimin 1985-86 öğretim yılma başlamasıyla birlikte, dar ve orta gelir düzeyindeki va

tandaşlarımızın ders kitapları fiyatlarının yüksekliği nedeniyle önemli bir sorunla karşı karşıya bu
lundukları gözlenmektedir. Kitap fiyatlarının bütçeleri sarsacak biçimde yüksek olması nedeniyle 
aşağıdaki sorularımın Millî Eğtiim Bakam Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması için gereğini arz ederim. Saygılarımla. 

Dr. Cem Kozlu 
, İstanbul 

Sorular: 

1. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ders kitabı olarak seçilen kitapların fiyatlarmın belirlen
mesinde nasıl bir yöntem izlenmektedir? 

2. Belirlenen fiyatlara uyulup uyulmadığı denetlenmekte midir? Denetleniyorsa nasıl, kimler 
tarafından ve kaç kişi ile bu görev yürütülmektedir? 

3. Bakanlığınız, ders kitabı olarak seçilen kitapların basımı süresinde fiyatların düşük olması
nı sağlayacak, herhangi bir uygulama içinde midir? 

4. Ders kitaplarının maliyetlerinin düşürülmesi, dolayısıyla satış fiyatlarının indirilmesi ama
cıyla, maliyetlerde belirleyici olan kâğıt kalitesi, renk, baskı adedi gibi kalemlerde, Bakanlığınızın 
bir kontrolü ya da denetimi var mıdır? 

5. Ders kitabı olarak seçilen kitapların, hazırlanması, basılması ve dağıtımının öğretim yılı 
başlamasına rağmen henüz tamamlanamamış olmasının nedeni nedir? 

•' ' T . C . •'. 

Millî Eğitim Bakanlığı 1.12.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/3225 

Konu: Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 13.10.1995 gün ve Kan. Kar. Md. 7/7296-15284/54732 sayılı ya
zısı. •" • 

İstanbul Milletvekili Sayın Cem Kozlu'nun "Ders kitaplarına ilişkin" soru önergesi incelen
miştir. ' 

1. Bakanlığımız ders kitaplarının forma birim fiyatlarının belirlenmesi amacıyla, Yayımlar 
Dairesinin Başkanlığında, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından ilgili Daire Başkanı, ilgili Şu
be Müdürü, ilgili birim yetkilisi, Devlet Kitapları Müdürü, Millî Eğitim Basımevi Müdürü, Türki
ye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir temsilci ve Yayıncılar Birliğinden bir temsilcinin katılımı ile 
bir,komisyon oluşturulur ve fiyatlar bu komisyonca tespit edilir. 

2. Belirlenen fiyatlar denetlenmektedir. Bakanlıkça verilen fiyatın üstünde satış yapanlar hak
kında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. İlköğretim Müfettişleri ve Okul Müdürleri konuyu ta
kiple görevlidirler. 

3. Bakanlığımız, ders kitabı fiyatlarının düşük olması için, azamî ölçüde gayret göstermekte 
ve zaman zaman fiyatlarda indirimler yapılmaktadır. 
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4. Ders kitabı maliyetlerinin düşürülmesi konusunda gerekli piyasa araştırması yapılmaktadır. 
Kitaplar, I inci hamur kâğıda bastırılmak suretiyle uzun süre kullanışlı hale getirilmektedir. 

5. Ders kitabı olarak Tebliğler Dergisi aracılığı ile duyurulan kitapların baskı işlemleri zama
nında yapılmakta ve Bölge Şeflikleri ile Millî Eğitim Yaymevlerine öğretim yılı başlamadan önce 
gönderilmektedir. Şu anda yeterli miktarda kitap Bölge Şeflikleri ile Millî Eğitim Yayınevlerinde 
bulunmakta olup kitap sıkıntısı söz konusu değildir. 

Arz ederim. 

Turhan Tayan 
Millî Eğitim Bakanı 

7. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'mn, Kalkınma Bankasınca iki firmaya verilen kre
dilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Dinçer'in yazılı cevabı (7/7309) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularıma Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Soru 1. Türkiye Kalkınma Bankasınca Umdenizcilik firmasına ne kadar kredi, ne kadar köp
rü kredisi kullandırılmıştır? Şu andaki ödenmeyen kredi borcu var mıdır? Teminat olarak ne alın
mıştır? Alınan teminatlar yeterli midir? 

Soru 2. Türkiye Kalkınma Bankasınca Lamka Kantan Sanayi ithalat ve ihracat pazarlamaya 
verilen kredi ile ilgili olarak ne işlemler yapılmıştır? Kredi borcu ne kadardır, takipte olan borç var 
mıdır? 

T.C. 
Devlet. Bakanlığı 30.11.1995 

Sayı: B.02.0.006.0.00.00.00-08/1027 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 

İlgi: 20.11.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7309-15301/54796 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği soru önergesine iliş

kin açıklamaları içeren not ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Ali Dinçer 

Devlet Bakanı 

23.11.1995 

Sayın ' 

Ali Dinçer 

Devlet Bakanı 
İlgi : T.C. TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 

20.11.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/73Ö9-15301/54796 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Bakanlığınıza yönelttiği soru önergesine iliş

kin açıklamaları içeren not ekte sunulmuştur. 
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Bilgilerinize arz ederiz. 

Gül gün Erdoğan Pala Tank Kıvanç 
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür ve 

Yönetim Kurulu Başkanı 

BİLGİ NOTU 
1. UM Denizcilik A.Ş. lehine gemi inşa yatırımında kullanılmak üzere 101 383 000 000 TL. 

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi (KKDF) tahsis edilmiştir. Bİlahara sözkonu-
su KKDF Kaynaklı Krediden mahsup edilmek üzere; 1 yıl vadeli 4 650 000 USD karşılığı aza
mî 35 000 000 000 TL. lık döviz kredisi tahsis edilerek kullandırılmıştır. 

Kullandırılan Döviz kredisine teminat olarak şirket gayrimenkulleri üzerinde 70 000 000 000 
TL. lık ipotek tesis edilmiş, bilahara yine şirket gayrimenkulleri üzerinde ilave 304 200 000 000 
TL. lık ipotek tesis edilerek toplam ipotek 374 200 000 000 TL. sına yükseltilmiştir. 

Şirket lehine tahsis edilen KKDF kaynaklı kredi, şirketçe kredi koşullarının yerine getirilme
mesi nedeniyle, kullandırılmamıştır. 

Kullandırılan Döviz kredisinin vadesinin dolmasına rağmen firmanın borcunu ödememesi ne
deniyle 13.2.1995 tarihinde 270 847 321 295 TL. üzerinden yasal takibe geçilmiştir. 

Takip tarihi itibariyle teminatlar yeterli düzeydedir. 
2. Bankamızdan 1989-1990 yıllarında kullandığı toplam 24 125 689 000 TL. lık kredilerine 

ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremeyen SAMKA Karton Sanayi İthalat ve İhracat Pazarlama 
A.Ş. hakkında 13.1.1992 tarihinde yasal takibe geçilmiştir. 

Bilahara şirkete METEKSAN Matbaacılık ve Teknik Sanayi Tic. A.Ş. iştirak etmiş ve firma
nın Bankamıza olan borçlarına METEKSAN A.Ş. nin garantörlüğü sağlanarak sözkonusu borçla
rın 50 000 000 000 TL. lık kısmının TL. olarak, 24 500 000 000 TL. lık kısmının ise USD'ye en-
dekslenerek tasfiyesi kararlaştırılmıştır. 

Şirket borçlarının 50 000 000 000 TL, lık kısmına ilişkin sözleşme imzalanmış, USD'na en-
dekslenen borca ilişkin olarak sözleşme ve teminat tesisi işlemleri devam etmektedir. 

Şirketin sözkonusu ertelemelere istinaden Bankamıza; 
- 23.12.1996 tarihinde faizi ile birlikte ödenmek üzere 87 500 000 000 TL, 
- 31.12.1996 tarihine kadar 3 eşit taksitte ödenmek üzere 1 470 211 USD (23.11.1995 tarihli 

kurla TL. karşılığı 79 757 000 000 TL), ' ' 

olmak üzere 23.11.1995 tarihi itibariyle toplam 167 257 000 000 TL. borcu bulunmakta olup, 
yasal takibe konu herhangi bir borcu yoktur. 

S. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş-Ekinözü-Türkmenler 
Köyünün öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan'in yazılı cevabı 
(7/7436) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sunulan yazılı soru önergemin Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı cevaplandırılma
sına delaletinizi saygıyla arz ederim. 10.10.1995 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
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Soru 1. Kahramanmaraş Ekinözü Türkmenler Köyü Karanlıkdere ilkokulunun 3 öğretmen 
kadrosu varken 90 öğrenci neden hiç öğretmensiz duruyor? 

2. Türkmenler Merkez İlkokulunda ise eğitim dönemi başlamasına rağmen neden hiç öğret
men yok? 

3, Yukarıda sayılan okullara ne zaman öğretmen verilecektir? 
T.C. .. ' . . . . . 

Millî Eğitim Bakanlığı * 1.12.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon * 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/3224 
Konu: Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi :-T.B.M.M. Başkanlığının 16.10.1995 gün ve Kan. Kar. Md. 7/7436-15486/55211 sayılı 

yazısı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in "Kahramanmaraş-Ekinözü-Türk-

menler Köyünün öğretmen ihtiyacına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
Kahramanmaraş-Ekinözü-Türkmenler Karadere Köyü İlkokulunda 92 öğrenci ve 2 öğretmen 

vardır. Öğretmenlerden birinin 31.3.1995 tarihinde askere gitmesi nedeniyle yerine vekil öğretmen 
görevlendirilmiştir. 

Öğretmen atamalarında söz konusu ilin ihtiyacı dikkate alınacaktır. . ; 

Arz ederim. 
Turhan Tayan 

Millî Eğitim Bakanı 
9. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 'in, Abdullah Öcalan lıakkında bir soruşturma veya da

va açılıp açılmadığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Firuz Çilingiroğlu 'nun yazılı cevabı 
(7/7482) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Bekir Sami Daçc tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Sorular: 
1. Halen Türk vatandaşı olan ve yurtdışında bulunan Abdullah Öcalan hakkında herhangi bir 

soruşturma veya açılmış dava var mıdır? ' 
2. Var ise hangi mahkemelerde, hangi aşamada, kaç dosya vardır? 
3. Yok ise neden gerek görülmemiştir? 

. T . C . • • ' . . ' ' • . ' . . . . ' . 

Adalet Bakanlığı 27.11.1995 
Bakan: 1995 . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 6.11.1995 tarihli 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7482-15623/55587 Sayılı yazınız. 
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İlgi yazınız ekinde alınan ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan tarafından verilen ve yazılı 
olarak cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Finiz Çilingiroğlu 
Adalet Bakanı 

Sayın 
Şevket Kazan 
Kocaeli Milletvekili 
T.B.M.M. 
Bakanlığıma yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandınlmasını istediğiniz soru önergesinin ce

vabı aşağıda belirtilmiştir. 

1. Diyarbakır 7 nci Kolordu Komutanlığı Sıkıyönetim Askerî Mahkemesinden intikal eden 
soruşturma evrakı doğrultusunda, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Ceza Kanununun 
168,146,448,463 ve 497/7 ile 6136 sayılı Kanunun 13 üncü maddelerine aykırı eylemlerinden do
layı sanık Abdullah Öcalan hakkındaj Şanlıurfa 2 nci Ağır Ceza Mahkemesine açılan dava aynı 
mahkemenin 1987/108 Esas sırasına kayıtlı olup halen derdesttir. Sanık Abdullah Öcalan üzerine 
atılı suçlardan dolayı Diyarbakır Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinin 24.9.1981 gün ve 1981/1532 
sayılı gıyabi tevkif (tutuklama) karan ile aranmakta olup, bu gıyabı tutuklama kararına istinaden 
hakkında 567/82 sayılı İnterpol Milletlerarası Düzeyde Arama Bülteni (Kırmızı Bülten) çıkartıl
mıştır. 

2. Abdullah Öcalan'ın Türk Ceza Kanununun 125 inci madesine aykırı eylemlerinden dolayı; 
- İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 1993/539 Hz. sı

rasına kayıtlı soruşturma-
- Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan 1987/7764 Hz. sayılı soruşturma, 
- Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan 1993/4484 

Bak. sayılı soruşturma, • ' • • • ' , . . 
- Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesine açılan 1993/248 Esas sırasına kayıtlı dava, 
halen devam etmektedir. 
Sayılan tüm dava ve hazırlık soruşturmaları ile ilgili olarak, taraf olduğumuz ikili ya da çok 

taraflı iade sözleşmeleri doğnıltusunda yurt dışında olan sanığın iadesi amacıyla ilgili adlî makam
larımızca düzenlenen iade taleplerine bugüne kadar olumlu yanıt alınamamıştır. 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. 
Firuz Çilingiroğlu 

Adalet Bakanı 
10. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, mercedes ithali ile ilgili bazı iddialara iliş

kin sorusu ve İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan'in yazılı cevabı (7/7496) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırımasına delaletleri
nizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

• İstanbul 
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Sorular: 

1. Mercedesleri sahte ve düşük fatura karşılığı bir şebekenin yurt içine sokulduğu iddiaları 
vardır, doğru mudur? 

2. Mercedcslerin çok düşük bedelle kesilen faturalarının bedelleri bankaya göndericinin adı
na yatınlmalcta, göndericinin vekaletine haiz aynı kişi bu paraları çekip yurt dışına, bu paraların 
transferini yaptığı söylentileri vardır, doğru mudur? Doğru ise bu bir kara para aldanması mıdır? 

3. Yukarıdaki olaylar Alman polisinin yardımı ile ortaya çıktığı söylentileri vardır, doğru mu
dur? 

4. İstanbul DGM Savcılığı malî polis operasyon yapmak üzere harekete geçmek üzere iken, 
çok üst kademeden gelen talimatlar yüzünden bu operasyon yapılmamıştır. Bu vahim iddia doğru 
mudur? 

5. Aynı şekilde Ankara Kaçakçılık bölümü de tesir altına bırakılarak olayın üzerine gideme-
mektedir. Bu konuda doğru mudur? Doğru ise bu emirleri verenler kimlerdir? 

6. 700-800 Mercedesin bu yolla ithal edildiği, eroin ticaretinden gelen kara paraların bu yol
la aklandığı, bu şekilde PKK'nın eroin geliri devreye girdiği iddiaları vardır bu konuda bir araştır
ma yapılmış mıdır? Yapılmamışsa yapmayı düşünüyor musunuz? 

7. İstanbul ve Ankara Malî Şube ve Kaçakçılık Dairesi Başkanlarına konuttan talimat verildi
ği iddiaları vardır, bu iddialar korkunç iddialardır, bu konuda ne gibi işlemler yapılmıştır. 

8. Bu konularda müfettiş raporu ve bir çok belgeler olduğu bu belgelerin sorumlu kişilerce ha
sır altı edildiği söylentileri vardır. Bu belgelerden ve raporlardan haberiniz var mı? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 1.12.1995 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/274801 

Konu: Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 7.11,1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7496-15667/55688 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıda çıkarılmıştır. 

1. Mercedes marka araçları ülkemize sahte fatura ve düşük fatura karşılığı sokan şahıslarla il
gili iddiaları değerlendirmek üzere gerek Bakanlığımız gerekse Gümrük Müsteşarlığı çalışmaları
nı sürdürmektedir. 

2. Mercedes marka otomobillerin düşük bedelle fatura edilerek ülkemize yasal yollardan so
kuldukları, düşük fatura karşılığı olarak eksik gümrük vergisinin ödenmesiyle vergi kaçakçılığı su
çunun oluştuğu, kara paranın aklanmasıyla ilgisinin bulunmadığı, vergi kaçakçılığı açısından Güm
rük Müsteşarlığı görevlileri çeşitli soruşturmalar yürütmektedir. 

3. Kaçakçılık olaylarında tüm ülkelerle karşılıklı irtibat ve koordine kurularak suç ve suçlula
rın ortaya çıkarılması sağlanmaktadır. Kaçakçılıkla mücadele alanında 36 ülke ile anlaşma imza
lanmıştır. 

4. Soru önergesinde ileri sürülen iddialar asılsız olup, yapılan ihbarların üzerinde hassasiyet
le durulmakta, hiçbir talimat ve tesir altında kalmaksızın çalışmalar sürdürülmektedir. 
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5. Kaçakçılık olaylarında alınan her duyum, ihbar veya istihbari bilgiler en ince ayrıntılarına 
kadar değerlendirilerek olayların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. 

Kaçakçılık operasyonları oldukça zor operasyonlardandır. Bazen bir konunun birkaç yıl takip 
edildiği dahi olabilmektedir. Hemen netice almak mümkün değildir. 

6. Kaçakçılık olayları ve bütün olaylarda olayın yasadışı örgütlerle ilişkisi olup olmadığı araş
tırılmaktadır. 

7. Şu ana kadar yapılan tüm çalışmalarda gerek konut, gerekse başka bir makamdan talimat 
verilmemiştir. Bu iddialar tamamen asılsız ve dayanaktan yoksun, polisi ve diğer güvenlik birim
lerini yıpratmaya yöneliktir. 

8. Bu konularda intikal etmiş müfettiş raporu bulunmamaktadır. İntikal eden iddialar ve ih
barlar da değerlendirilerek operasyonlar düzenlemek üzere ilgili birimlere gönderilmektedir. . 

Bilgilerinize arz ederim. 

Teoman Ünüsan 
İçişleri Bakanı 

11. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı sigara şirketlerinin Uşak'ta dağıttıkları 
İddia edilen bedava sigaralar için vergi verip vermediklerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İs
met Attila'nın yazılı cevabı (7/7519) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını rica ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Basına yansıyan bazı haberlere göre Uşak'ta bazı sigara şirketleri gençlerimizi kullanarak be
dava sigara dağıtarak reklamlarını yapmaktadırlar. 

- Gençlerimizin bu şekilde kullanılmalarını doğru buluyor musunuz? 
- Bedava dağıtılan sigaraların sigara şirketleri tarafından vergisi verilmekte midir? 
- Eğer sözkonusu sigara şirketlerinden vergi alınmamışsa bu durum Tekel'e karşı haksız re

kabet oluşturmuyor mu? 
. — Reklamını sözkonusu şekilde yapan sigara şirketlerinden vergisini ödemeyenlerden vergi ka

çakçısı işlemi gören var mıdır? 
' • • ' T . C . . . ' ' • ' 

Maliye Bakanlığı 30.11.1995 
1 Gelirler Genel Müdürlüğü 

Sayı': B.07.0.GEL.0.53/5301-2591/66428 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 20.11.1995 gün ve Kan. Kar. Md.: A.Ol.O.O.GNS.0,10.00.02-7/7519-15801/56080 sayı
lı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı tarafından verilen ve tarafımdan yazılı olarak ce
vaplandırılması istenilen, ilgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan soru önergesinde özetle, bazı siga
ra şirketlerinin Uşak'ta dağıttıkları iddia edilen bedava sigaralar için vergi verip vermedikleri ve bu 
şirketlerden vergisini ödemeyip vergi kaçakçısı işlemi gören olup olmadığı hususunda bilgi istenil
mektedir. 
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Gelir vergisi ve katma değer vergisi uygulamalannda reklam, tanıtım ve promosyan amaçlı 
teslimler verginin konusuna girmemektedir. 

Gelir vergisi uygulamasında, reklam amacıyla teslim edilen malların bedeli hasılat olarak dik
kate alınmamakta, bu malların iktisabı ile ilgili giderler ise ticarî kazancın tespitinde indirim ola
rak kabul edilmektedir. 

Katma değer vergisinde de uygulama gelir vergisindeki anlayışa paralel şekilde yürütülmek
tedir. 

Reklam tanıtım amaçlı numune ve promosyon şeklinde ortaya çıkan teslimlerin, gelir, kurum
lar ve katma değer vergisi karşısındaki durumu ile ilgili olarak planlanan bir Genel Tebliğ düzen
lemesi son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
. İsmet Attila 

Maliye Bakanı 

^p 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. - 118 Milletvekilinin Anayasanın 93 üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci 

maddesi uyarınca Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 4 arkadaşının, 27.10.1995 Tarih ve 4125 
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasî Partiler 
Kanunu ve Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 23.11.1995 
Tarih ve 4138 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifini görüşmek üzere olağanüstü toplantı çağrı 
önergesi (4/532) 

2. - Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
' • ' . 4 •' ' "'• 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 ' 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
. i 6 
SÖZLÜ SORULAR < 

' • ' 7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




