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II. - GELEN KÂĞITLAR 
III. - YOKLAMALAR 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ . 
1. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 55 arkadaşının, enerji 

ihalelerinde yolsuzluk, usulsüzlük ve suiistimallere yol açtığı ve gerekli 
tedbirleri almayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 228, 240 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer hakkında Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/3) 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - İzmir Milletvekili Rıfat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili 
Bülent Akarcalı'nın; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Mil-
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Savfa 

letvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıl-
dırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi 
ve Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş 
ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Mil
letvekili Işılay Saygm'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310,2/311,2/325,2/442,2/449) 
(S. Sayısı: 527) 283 

2. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) 
(S. Sayısı: 433) 283 

3. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdi Tazminat 
ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fazilet Partisi Grup Başkan-
vekili Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 7 Arkadaşının; 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bartın Milletvekili Zeki Çakan, 
Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Milletvekili İ.Yaşar Dedelek 
ile Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve İçişleri, Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/757,2/603, 2/605) (S. Sayısı: 592) 283 

4. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurul
ması, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiş
tirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir 
İlave Yapılması Hakkında 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu 
Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyon
ları Raporları (1/206,1/779) (S. Sayısı: 639) 283:376,397:419 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 377 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 377:396 
1. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, 2001 Malî Yılı Bütçe 

Kanununa eklenen, petrolden alınacak payla ilgili hükümlere ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/3883) 377:379 

2. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, bir ABD firmasından iş
kence aletleri satın alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçiş
leri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/3923) 379:380 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, kamu çalışanlarının ücretlerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı 
(7/3963) 380:381 

4. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, egsoz emisyon hacmi öl
çümlerinden sağlanan gelirlere ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Ay-
tekin'in cevabı (7/3964) 382:390 
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5. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Havaalanı 
inşaatı projesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis öksüz'ün cevabı 
(7/3969) 

6. - Konya Milletvekili Lütfî Yalman'ın, personel atamalarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/4004) 

7. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, kamu kuruluş
larının ilaç bedellerini geç ödediği iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/4064) 

© ! 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 

Çanakkale Milletvekili Mustafa Cumhur Ersümer'in istifasıyla boşalan Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına, yeni bir atama yapılıncaya kadar, Maliye Bakanı Sümer Oral'ın vekâlet etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Mustafa Cumhur Ersümer'in Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı görevinden istifa etmesi 
nedeniyle, hakkında verilmiş bulunan (11/13) esas numaralı gensoru önergesinin işlemden kaldırıl
dığı açıklandı. 

Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 27 arkadaşının, son ekonomik krizlerde bazı kamu 
bankalarından şaibeli döviz satışı yapıldığı iddialarının araştırılarak, haksız kazanç sağlayanların ve 
sorumlularının ortaya çıkarılması (10/195), 

Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 23 arkadaşının, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu ( TŞOF) hakkındaki yolsuzluk İddialarının araştırılması (10/196), 

Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du; önergelerin gündemde yerlerini alacağı ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 
öngörüşmelerin, sırası geldiğinde yapılacağı; 

Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, (6/1332) ve (6/1333) esas numaralı sözlü sorularını 
geri aldığına ilişkin önergesi okundu; soruların geri verildiği, 

Açıklandı. 

Bratislava'da düzenlenecek olan AB üye ve aday ülkeler meclis başkanları toplantısı için, 
Slovakya Meclis Başkanı Jozef Mıgas'ın vaki davetine, TBMM Başkanını temsilen bir Başkan-
vekilinin icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Rusya Federasyonuna resmî ziyarette bulunan Turizm Bakanı Erkan Mumcu'ya refakat eden 
heyete, Ankara Milletvekili Aydın Tümen, Antalya Milletvekili Metin Şahin, Çanakkale Millet
vekili Nevfel Şahin, Elazığ Milletvekili Mustafa Gül, Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek 
ve Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın da iştirak etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakan
lık tezkeresi; 

Ülke ekonomisinde krize ve tahribata yol açarak esnaf ve sanatkârı tarihî bir çöküşe ve halkı 
fakirleşmeye sürüklediği iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında verilen ve Genel Kurulun 
26.4.2001 tarihli 92 nci Birleşiminde okunmuş bulunan (11/12) esas numaralı gensoru önergesinin, 
gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve gündeme alınıp alın
mayacağı hususundaki görüşmelerin 1.5.2001 Salı günkü birleşimde yapılmasına ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi, ile 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 252 nci 
sırasında yer alan 664 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 5 inci sırasına, 5 inci sırasında yer alan 
413 sıra sayılı kanun tasarısının 6 nci sırasına, 24 üncü sırasında yer alan 104 sıra sayılı kanun 
tasarısının 7 nci sırasına, 7 nci sırasında yer alan 205 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci sırasına, 6 
nci sırasında yer alan 89 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu sırasına, 11 inci sırasında yer alan 593 
sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu sırasına, 10 uncu sırasında yer alan 599 sıra sayılı kanun 
tasarısının 11 inci sırasına, 97 nci sırasında yer alan 348 sıra sayılı kanun tasarısının 12 nci sırasına, 
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240 inci sırasında yer alan 635 sıra sayılı kanun tasarısının 13 üncü sırasına, 229 uncu sırasında yer 
alan 619 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü sırasına, 213 üncü sırasında yer alan 602 sıra sayılı 
kanun tasarısının 15 inci sırasına alınmasına, 

Genel Kurulun; 1 Mayıs 2001 Salı günü 15.00 - 20.00, 2 Mayıs 2001 Çarşamba ve 3 Mayıs 
2001 Perşembe günleri 14.00 - 20.00 saatleri arasında çalışılmasına; 1 Mayıs 2001 Salı günü 
(11/12) esas numaralı gensoru önergesinin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra, kanun tasarı 
ve tekliflerinin görüşülmesine; 1 Mayıs 2001 Salı ve 2 Mayıs 2001 Çarşamba günleri sözlü 
soruların görüşülmemesine; 1 Mayıs 2001 Salı günü, gündemin 7 nci sırasına, 2 Mayıs 2001 Çar
şamba günü 639 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma 
süresinin uzatılmasına, 

İlişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerileri yapılan görüşmelerden sonra, 

Kabul edildi. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Ay

dın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, ülke ekonomisinde krize ve 
tahribata yol açarak esnaf ve sanatkârı tarihî bir çöküşe ve halkı fakirleşmeye sürüklediği iddiasıy
la Başbakan Bülent Ecevit hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/12) gündeme alınıp 
alınmamasına ilişkin görüşmeleri tamamlandı; yapılan oylamadan sonra, gensorunun gündeme alın
masının kabul edilmediği açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında 
bulunan: 

TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
Raporunun (2/294, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı: 527) görüş
meleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazırlanmadığından, 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye ilişkin (1/53) (S. Sayısı:433), 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 
(1/757, 2/603, 2/605) (S. Sayısı: 592), 

Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellere İlave Yapılması Hakkında 480 Sayılı Kanun Hükmünde Karanname ile Bu Kanun 
Hükmünde Kararname ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/206, 
1/779) (S. Sayısı: 639), 

Kanun tasarılarının görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından, 

Ertelendi. 
Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

(1/850) (S.Sayısı: 664) ile 

Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/422,1/411,2/317) 
(S. Sayısı: 413) 

Üzerindeki görüşmeler tamamlandı, tasarıların kabul edilip, kanunlaştığı açıklandı. 
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Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 2 Mayıs 2001 Çarşamba günü, alınan karar 
gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 01.11'de son verildi. 

Ali Ihksoy 
Başkanvekili 

Şadan Şimşek 
Edirne 

Kâtip Üye 

o 

Yahya Akman 
Şanlıurfa 

Kâtip Üye 

No. :133 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
2 . 5 . 2 0 0 1 ÇARŞAMBA 

Tasarı 

1. - Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanuıiunda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı (1/857) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2001) 

Teklifler 
1. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün; Devlet Memurları Kanunu ile Eki Cetvellerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/748) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 24.4.2001) 

2. - Trabzon Milletvekilleri Ali Kemal Başaran ile Ali Naci Tuncer'in; Trabzon İlinde Çağlayan 
Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/749) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2001) 

3. - Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın; Denizli İlinde Uzunpınar Adıyla Yeni Bir İl
çe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/750) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 25.4.2001) 

Rapor 
1. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 41 Arkadaşının, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı 

Soykırım Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Fransa'nın Gerçekleş
tirdiği Mezalimler ve Soykırımların Tanınması Hakkında Kanun Teklifi; Milliyetçi Hareket Partisi 
Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Hatay 
Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Türkiye Cumhuriyeti Aleyhine Çalışma Yapan Ülkelere Uy
gulanacak Yaptırımlara Dair Kanun Teklifi ve Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman'ın, Fran
sa'nın Cezayir'de Yaptığı Soykırım Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri Komisyonları 
Raporları (2/669, 2/671, 2/672, 2/673) (S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi: 2.5.2001) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, esnaf ve sanatkârların Halk Bankasından kullandık

ları kredilere ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) sözlü soru önergesi (6/1425) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 1.5.2001) 
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Yazılı Soru önergeleri 
1. - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, yasalarla oluşturulan kurullara iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4175) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2001) 
2. - Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in, sağlık memuru kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından 

yazılı soru önergesi (7/4176) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2001) 
3. - Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Afyon depreminde zarar gören belediyelerin Afet 

Fonundan yararlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4177) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2001) 

4. -Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Atatürk Orman Çiftliği arazilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4178) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2001) 

5. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki mera 
vasıflı Hazine arazilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4179) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1.5.2001) 

6. - Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, Yozgat -Yerköy Fatih İlköğretim Okulunda bir öğ
retmenin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4180) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2001) 

7. - Adıyaman Milletvekili Mehmet Özyol'un, GAP kapsamında Adıyaman İli sınırları için
deki pompaj sulaması, baraj ve göletlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/4181) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2001) 

8. - Adıyaman Milletvekili Mehmet özyol'un, Adıyaman İlinde yürütülen projelere, tütün 
yerine alternatif bir ürün çalışması olup olmadığına ve ilaçlama çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4182) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2001) 

9. - Adıyaman Milletvekili Mehmet özyol'un, Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi ve Organize 
Sanayi Bölgesi çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4183) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2001) 

10. - Adıyaman Milletvekili Mehmet Özyol'un, Bakanlığın Adıyaman İlindeki çalışmalarına 
ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4184) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2001) 

11.- Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanından (Kemal 
Derviş) yazılı soru önergesi (7/4185) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2001) 

12. - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Gaziantep ve Mersin'de yapılan gümrük işlem
lerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Keçeciler) yazılı soru önergesi (7/4186) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 1.5.2001) 

13. - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van-Tebriz tren ve Van-Urumiye uçak seferlerinin 
başlatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4187) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.5.2001) 

Meclis Soruşturması Önergesi 
1. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 55 arkadaşının, enerji ihalelerinde yolsuzluk, 

usulsüzlük ve suiistimallere yol açtığı ve gerekli tedbirleri almayarak görevini kötüye kullandığı ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 240 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer hakkında Anayasanın 100 üncü ve İç
tüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/3) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 26.4.2001) (Dağıtma tarihi: 2.5.2001) 

o — — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati:14.00 

2 Mayıs 2001 Çarşamba 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali ILIKSOY 

KÂTİP ÜYELER: Yahya AKMAN (Şanlıurfa), Şadan ŞİMŞEK (Edirne) 
Q 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşimini 
açıyorum. 

III. - Y O K L A M A 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 

Yoklama için 5 dakikalık süre vereceğim. Saym milletvekillerinin, bu süre içerisinde, salonda 
hazır bulunduklarını bildirmelerini ve elektronik sisteme girmelerini, giremeyen arkadaşlarımızın 
teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen, giremeyen arkadaşımız olur ise, aynı süre 
içerisinde yoklama pusulalarını Başkanlığımıza göndermelerini rica ediyor, yoklama işlemini baş
latıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Saym milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. 

Birleşime, saat 14.20'de toplanmak üzere ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.08 

® 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.20 
BAŞKAN: Başkanvekili Ali ILIKSOY 

KATİP ÜYELER: Yahya AKMAN (Şanlıurfa), Şadan ŞİMŞEK (Edirne) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN- Ad okunmak suretiyle yoklama yapacağım. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; gündeme geçiyoruz. (DSP 
sıralarından "pusulaları okumadınız" sesleri) 

Efendim, yoklama pusulası gönderen arkadaşların yoklama pusulalarını okumama gerek kal
maksızın toplantı yetersayısının var olduğunu bildiriyorum. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Meclis soruşturması önergesi vardır; önerge, bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Meclis soruşturması önergesini okutuyorum: 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 55 arkadaşının, enerji ihalelerinde yolsuzluk, 

usulsüzlük ve suiistimallere yol açtığı ve gerekli tedbirleri almayarak görevini kötüye kullandığı ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 240 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer hakkında Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi (9/3) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Enerji Bakanlığı faaliyetlerinde usulsüzlüklere, suiistimallere yol açtığı ve göz yumduğu, bu 
hususlarla ilgili gerekli tedbirleri almayarak görevini kötüye kullandığı için; bu eylemlerin Türk 
Ceza Kanununun 228, 240 ve 366 ncı maddelerine uyduğundan dolayı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Cumhur Ersümer hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca 
Meclis soruşturması açılmasının gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

1. Teoman Rıza Güneri 

2. Mehmet Bekâroğlu 
3. Bülent Arınç 
4. Avni Doğan 

5. Faruk Çelik 
6. Sabahattin Yıldız 
7. Zeki Ergezen 

(Konya) 

(Rize) 
(Manisa) 

(Kahramanmaraş) 
(Bursa) 

(Muş) 
(Bitlis) 
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8. Mehmet Zeki Okudan 

9. Musa Demirci 

10. Şükrü Ünal 

11. Yakup Budak 

12. Salih Kapusuz 
13. Osman Pepe 

14. Latif Öztek 
15. Mehmet Ergün Dağcıo 

16. Rıza Ulucak 

17. Ali Oğuz 
18. Yaşar Canbay 

19. ismail özgün 
20. Turhan Alçelik 

21. Akif Gülle 

22. Ali Sezai 
23. Ahmet Sünnetçioğlu 
24. Nezir Aydın 
25. Süleyman Arif Emre 

B:95 

(Antalya) 

(Sivas) 

(Osmaniye) 

(Adana) 

(Kayseri) 

(Kocaeli) 

(Elazığ) 

ğlu (Tokat) 
(Ankara) 

(İstanbul) 
(Malatya) 

(Balıkesir) 

(Giresun) 

(Amasya) 

(Kahramanmaraş) 

(Bursa) 
(Sakarya) 
(İstanbul) 

26. Dengir Mir Mehmet Fırat (Adıyaman) 

27. Nurettin Aktaş 

28. Kemal Albayrak 

29. Aslan Polat 

30. İlyas Arslan 

31. Ahmet Demircan 

32. Ahmet Karavar 

33. Hüseyin Karagöz 
34. Mustafa Geçer 
35. Özkan Öksüz 
36. Mehmet Zeki Çelik 

37. Şeref Malkoç 

38. Zülfükar İzol 

39. Mustafa Baş 

(Gaziantep) 

(Kırıkkale) 

(Erzurum) 

(Yozgat) 

(Samsun) 

(Şanlıurfa) 

(Çankırı) 

(Hatay) 
(Konya) 

(Ankara) 
(Trabzon) 

(Şanlıurfa) 

(İstanbul) 

40. Süleyman Metin Kalkan (Hatay) 

41. Ali Gören 
42. Mahmut Göksu 

43. Mehmet Özyol 

(Adana) 

(Adıyaman) 

(Adıyaman) 
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44. Lütfü Esengün (Erzurum) 
45. Hüseyin An (Konya) 
46. Abdüllatif Şener (Sivas) 
47. Remzi Çetin (Konya) 
48. Abdullah Gül (Kayseri) 
49. Mehmet Çiçek (Yozgat) 
50. Osman Aslan (Diyarbakır) 
51.SaitAçba (Afyon) 
52. Azmi Ateş (İstanbul) 
53. Eyyüp Sanay (Ankara) 
54. Mustafa Niyazi Yanmaz (Şanlıurfa) 
55. Eyüp Fatsa (Ordu) 
56. Tevhit Karakaya (Erzincan) 
Gerekçe: 
Yolsuzluk, suiistimal ve usulsüzlükler, bugünkü bozuk düzenin mayası olmuş, hangi taş kal

dırılırsa, altında işadamı-bürokrat-siyasetçi üçgeni çıkmaktadır. Daha önceden zikredilen iddialarla 
beraber, son beyaz enerji operasyonu ve Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığının hazır
ladığı iddianameyle de Enerji Bakanlığındaki yolsuzluk ve usulsüzlüklerin varlığı ortaya çıkmıştır. 

Enerji Bakanı Sayın Ersümer'in bilgisi dahilinde yapılan sözleşme ve anlaşmalar, stratejik bir 
alan olan enerji sektöründe kamuyu ve tüketiciyi zarara uğratıcı çok sayıda hüküm içermektedir. Bu 
sebeplerden dolayı Sayın Enerji Bakanının icraatları savcılar ve müfettişler tarafından beş koldan 
incelenmiş ve Ankara DGM Başsavcılığının beyaz enerji iddianamesinde, Enerji Bakanı Sayın Er-
sümer, enerji ihalelerine fesat karıştırma, görevini suiistimal ve kamuyu zarara uğratmakla suçlan
mıştır. İddianamede, Enerji Bakanlığında rüşvet ve çıkar bağlantısıyla devletin zarara uğratıldığı 
"özel sektörün enerji yatırımı" adı altında Türkiye'nin kaynaklarının peşkeş çekildiği ve bütün bu 
işlemlerde Enerji Bakanı Sayın Ersümer'in yer aldığını ortaya koymuştur. İddianamede net bir şekil
de "Ersümer suç işlemiştir" denmiştir. 

Başsavcılığın hazırladığı iddianamede Sayın Ersümer'e yönelik olarak; 
Elektrik enerjisi üretim santralları, elektrik enerji iletim hatları ihalelerinde ve ihale sonucu 

yapılan imtiyaz ve uygulama sözleşmelerinde, devamlı, firmalar lehine hükümler konulduğu, kamu 
menfaatinin korunmadığı, sözleşmelerde daima kamunun zarara uğratıldığı, 

Alaçatı Rüzgar Enerji Santralı işinde 3096 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz hale getirilip, 
imtiyaz sözleşme hükümlerinde kamu lehine hiçbir değişiklik yapılmayıp, firma lehine kurumun 
zarara uğratıldığı ve bu eylemde görevin.suiistimal edildiği, 

Kırklareli Doğalgaz Santral ihalesinde ihaleye fesat karıştırıldığı, 
Afşin-Elbistan Termik Santral ihalesinde kamunun zarara uğratılacağı bilinmesine rağmen 

sözleşmenin imzalanarak tüketicinin zarara uğratıldığı, 
Nükleer enerji ihalesinde eski genel müdürü tehdit ettiği ve Çayırhan Termik Santralı ihalesin

de kamunun zararı uğratıldığı vurgulanmıştır. 
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İddianamede Sayın Ersümer yalnız ihaleleri "olur" vermek, yasadışı işlem için "bir defaya 
mahsus yapın" diye talimat vermekle suçlanmayıp, bazı ihalelerde de baskı yaptığı belirtilirken, 9'u 
tutuklu bürokrat ve işadamı 15 sanığa çeşitli suçlar ve cezalar yöneltilmektedir. 

Nitekim, Sayın Ersümer, beyaz enerji operasyonu başladığı bir dönemde, DGM savcılığı, ilgili 
bürokratları gözaltına almaya hazırlanırken, ancak İçişleri Bakanlığının haberdar etmesiyle 3 Ocak 
2001 tarihinde görevden almıştır. Dolayısıyla, bu karar, kerhen alınmış bir karar olarak görünmek
tedir; çünkü, TEAŞ'taki bürokratların ihalelerde usulsüzlük yaparak kamuyu toplam 3,5 trilyon 
zarara soktuklarını belirleyen raporun Aralık 99'da Enerji Bakanlığına verilmesine rağmen, Sayın 
Bakan, 13 Ocak 2000 tarihli sorumlular hakkında dava açılmasına ilişkin kendi onayının TEAŞ'ta 
onüç ay sümenaltı edilmesine göz yummuş, ilgili genel müdür hakkında soruşturma açmamış ve 
görevden almamıştır; yani, rapor, resmen hasıraltı edilmiştir. Aslında bu görevden almaların, Sayın 
Bakanın üzerine gelen operasyonlardan kendisini sıyırması olarak değerlendirilmiştir. 

Bunların haricinde, teftiş kurulu raporları ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu rapor
larında da, Sayın Bakanın bilgisi dahilinde birçok usulsüzlüğe işaret edilmiştir. 

Mavi Akım Projesi de dahil görüldüğü gibi Enerji Bakanlığı, suiistimallerin, usulsüzlüklerin 
bir üssü olarak algılanmaktadır ve Sayın Ersümer'in de bu yanlış işlemlerde dahli söz konusudur. 
Bu sebeple, bu hususun tüm boyutlarıyla üzerine gidilmesi gerekmektedir. 

Susurluk hadisesinde olduğu gibi, olayın siyasî boyutunun gözardı edildiği bir tatbikatla, an
cak birkaç bürokratın soruşturulduğu ve daha sonra olayın örtbas edildiği bir sonuçla karşılaşırız ki, 
biı, hem yolsuzlukların sürgit devam etmesini sağlar hem de temiz toplum özlemlerini hüsranla 
sonuçlandırır. 

Kime uzanırsa uzansın, bu yolsuzluk zincirinin üstüne gidileceğine dair verilen vaatlerin 
havada kalmaması lazım. Yüce Meclisin, halkımızda oluşan "bu olayı da örtbas ederler" şeklindeki 
umutsuzluğun kırılmasına katkıda bulunması gerekiyor. İşte, bu yönde Meclisin de atacağı bir adım, 
demokrasiye, hukuka ve siyasete itibar kazandıracaktır. 

Her gün yeni bir bürokratın sorgulamaya alındığı ve bir kısmının tutuklandığı bir ortamda, 
Sayın Bakanın sorumlu olduğu gözardı edilemez. Bakanlığındaki birçok usulsüz ve fesat karışmış 
ihalenin altında Sayın Ersümer'in imzası vardır ve tüm bunların sorumluluğunu taşımaktadır. Ener
ji Bakanının görevden aldığı bürokratlar, kendi atadığı bürokratlardır ve yapılan tüm usulsüz işlem
lerin de, kendisinin bilgisi dahilinde olmaması düşünülemez. 

Bu bakımdan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer hakkında, Türk Ceza 
Kanununun 228, 240 ve 366 ncı maddelerindeki görevini kötüye kullanma, ihmal, suiistimal ve 
gerekli tedbirleri almama eylemlerinden dolayı, Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci mad
deleri gereğince, Meclis soruşturması açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

BAŞKAN - Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge bilgilerinize sunulmuştur. 

Anayasanın 100 üncü maddesinde ifade olunan "Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür 
ve karara bağlar" hükmü uyarınca, soruşturma önergesinin görüşülme gününe dair Danışma Kurulu 
önerisi, daha sonra, Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince sözlü soruları görüşmüyor ve gündemin "Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

önce, yarım kalan işlerden başlayacağız. 
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V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - İzmir Milletvekili Rıfat Ser dar oğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Meh
met Salih Yıldınm'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Mil
letvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 
2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S.Sayısı: 527) 

BAŞKAN -10.1.2001 tarihli 42 nci Birleşimde, İçtüzüğün 88 inci maddesine göre komisyona 
geri verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde değişiklik yapılmasına dair İçtüzük teklif
lerinin görüşülmeyen maddeleriyle ilgili komisyon raporu Başkanlığa verilmediğinden, teklifin 
müzakeresini erteliyoruz. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

2. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak

kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili 
tasarı ve aynı mahiyetteki kanun teklifinin müzakerelerine başlayacağız. 

3. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fazilet 
Partisi Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 7 Arkadaşının; Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekilleri Bartın Milletvekili Zeki Çakan, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Es
kişehir Milletvekili İ. Yaşar Dedelek ile Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan'ın Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve İçişleri, Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/757, 2/603, 
2/605) (S. Sayısı: 592) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun 
Hükmünde Kararname ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

4. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun 
Hükmünde Kararname ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/206, 1/779) (S. Sayısı: 639) (1) 

(1) 639 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır. 

Hükümet?.. Hazır. 

Komisyon raporu, 639 sıra sayısıyla bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın milletvekillerinin isimlerine okuyorum: Fazilet Par
tisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Nevzat Yalçıntaş; Anavatan Partisi Grubu adına, Es
kişehir Milletvekili Sayın İ. Yaşar Dedelek; Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Muğla Millet
vekili Sayın Metin Ergun; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın Ayvaz Gök-
demir; şahısları adına, Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat, Adana Milletvekili Sayın Yakup 
Budak ve İstanbul Milletvekili Sayın Nevzat Yalçıntaş. 

Tasarının tümü üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Nevzat Yalçıntaş; buyurun efen
dim. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakika. 

FP GRUBU ADINA NEVZAT YALÇINTAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli millet
vekilleri; teşkilatının hacmi küçük olmasına rağmen, önemli bir kuruluşun kanun tasarısını 
görüşüyoruz. Bu, önemlidir; çünkü, bu teşkilat çalışmalarını ve nihayet, çalışmaları düzenleyen ve 
daha etkili hale getirmeyi hedef almış olan bu kanun tasarısında söz konusu olan faaliyetler, Tür
kiye'nin, dünyadaki yeri, oynayacağı rol ve etkinliğini ortaya koyacaktır. 

Bir başka husus, bugünkü Türk nesillerine düşen rol nedir, yarınki Türkiye'ye neyi bırakacağız 
ve nihayet, haddizatında, tamamen bizim dışımızda, çok az etkili olduğumuz bazı gelişmelerin, 
tarihî gelişmelerin önümüze getirdiği, yine tarihî imkânları nasıl kullanacağız ve bunları nasıl 
değerlendireceğiz; işte bu tasarı, bütün bu noktaları ortaya koyuyor. 

Birleşmiş Milletlerdeki üye sayısı 200'e yaklaştı. İlk Birleşmiş Milletler Sözleşmesi imzalanır
ken, bu, 60'ı dahi bulmuyordu. Daha gerilere doğru gidersek, tarih içerisinde, mevcudiyeti hemen 
hemen her dönemde olmuş, büyük kültür ve medeniyet gerçekleştirmeleri yapmış milletlerin 
sayısının bir düzineyi bulmadığını görürüz. İşte, Türk Milleti de bunlardan birisi ve biz, hem ken
dimize, Türkiyemize hem tarihin önümüze getirdiği bu yeni fırsata, yani, Türk cumhuriyetlerine, 
Türk topluluklarına, kardeş topluluklara, akraba topluluklarına baktığımız zaman, çok uzun süredir, 
bu tarihin içerisinde, Avrasya havzası içerisinde yerleştiklerini, tarihî rollerini oynadıklarını, geliş
tiklerini ve medeniyet ve kültür eserleri bıraktıklarını görürüz. 

Şimdi, bu Avrasya bölgesi içerisinde, bütün bu topluluklara karşı Türkiye'nin bir görevi var; 
Türk cumhuriyetlerine karşı görevi var, Balkanlara karşı görevi var, Türk topluluklarına var, kardeş, 
akraba topluluklarına var. Bu görevin hedefini tespite çalışırsak, şunları söyleyebiliriz: Burada 
güvenliğin sağlanması, çatışmalardan ve yayılmacı emellerden uzak bir coğrafî bölgenin dünya 
barışına katkıda bulunması, bizimle olan ilişkilerinin en iyi düzeyde yürütülmesi, istiklalini yeni al
mış olan Türk cumhuriyetlerinin istiklallerinin sağlamlaştırılması -eski tabiriyle- tarsin edilmesi ve 
kalkınma, sosyal gelişme hedeflerine ulaşmaları. Burada, biz, katkıda bulunabiliriz. TİKA bu. Hem 
bu Türk cumhuriyetlerine, akraba topluluklara, hem gelişmekte, kalkınmakta olan ülkelere Türkiye 
ne verebilecek ki, burası, bir barış havzası, bir kalkınma havzası olsun ve aynı zamanda, Türkiye'yle 
olan ilişkileri, devamlı şekilde, her sahada artsın. Bu, kurumsallaştırılmış. Bunu yapan, bu teşkilatı 
kuran iktidara da teşekkürlerimi tescil ettirmek istiyorum. Teşkilat önemlidir ve birçok projelere el 
atmıştır. Bu projeler, bugün, acaba ne safhadadır? Yani, teşkilat, görevini görebilmiş mi? Bütçesi 23 
milyon dolardan başlamış, ine ine 4 milyon dolara kadar inmiş; son iki senedir, çok şükür -Sayın 
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Bakanımıza da teşekkürlerimizi arz ediyoruz- tekrar büyümeye başlamış. Bu hedef muvacehesinde 
yapılacak faaliyetlerin finansmanı, elbette ki çok çok mütevazı bütçelerle olmaz; çünkü, yapılan
ların bazılarını, sadece Sayın Bakanın izahat vermesi ve tatmin olabilmemiz için soruyorum -Sayın 
Bakan bu konuların mütehassısıdır, bütün bu projelerin sağında solunda olmuştur- ne kadar mesafe 
alabilmişiz? Kaç adım atabilmişiz? Çünkü, son giden heyetten öğreniyoruz ki -Sayın Ömer İzgi 
Beyefendinin götürdüğü ve faydalı olan heyetten- bazı gerilemeler olmuş. Onları da arz edeceğim 
ve Sayın Bakan, şayet lütfederse, izahatlarını dinlemek isteyeceğiz. 

önce, alfabe konusu ne oldu? Bu kanunun önce bir kararnamesi var; incelediğiniz zaman, her 
bir gerekçede alfabe üzerinde duruluyor. Türkiye'yle olan ilişkileri, eğer gerçekten sağlam bir 
zemine oturtacaksak, bu müşterek alfabe zaruridir. Bu, geçmişte, iradî olarak, Sovyetler tarafından 
baltalanmıştır; onun tarihî izahatına giremeyeceğiz, vakit yok; ama, bu birliği sağlamak için, acaba 
hangi safhadayız? 

10 000 öğrenci getirilmiştir. Eski Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ve Koksal Beyefen
dilere ve bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Talebelerin durumu nedir; azaldı mı, 
devam mı ediyor; gittikçe sıfıra doğru mu yaklaşıyor; ne kadar mezun verilmiş ve orada neler 
yapıyorlar? Bu da, o ilişkilerin kurulmasında fevkalade önemli bir unsurdur. Onlar, bizim, oralar
daki daimî temsilcilerimiz. 

Ayrıca, televizyon yayınları... Televizyon yayınları, her ne kadar TRT'nin, benim eski mües
sesemin uhdesinde görülüyorsa da, Devlet Bakanlığımızla alakası olduğunu biliyorum. Burada, 
hangi noktadayız? 

Kültür merkezleri var; yine, bu kanunda, daha önceki kararnamede. Kaç merkezimiz var? 
Açabildik mi? Ne faaliyetler yapabiliyoruz? Ne yapılıyor bu merkezlerde? Türkçe öğretiliyor mu? 
Kültür abideleri ne durumda? Çok yerinde olarak, Ahmed Yesevî türbesinin restorasyonuna başlan
mıştı. Türkiye'nin büyük bir prestij projesiydi bu. Ortaasya'da, o asırlık damganın, Timur'un vur
duğu damganın bugün de devam ettiğini, bağların giderek güçleneceğini gösteren bir abide, eserdir; 
durum nedir? Sultan Sencer'in türbesinin tamirine başlandığı söyleniyor; oradaki durum nedir? 
Kırım'daki konutlar... Kırım faciası her Türk'ün kalbindedir. Boyu ve hacmi küçük; ama, imanı ve 
cesareti büyük bir lider olan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu o göçü sağladı, 300 000'i aştı. Şimdi, 
çadırlardan ve naylon barınaklardan acaba hangi duruma geldiler? Ahmed Yesevî Üniversitesi ve 
diğer üniversitelerde... Türkiye'den gidenler de var. YÖK'ün garip bir tatbikatı var -Sayın Bakan öğ
retim üyesidir- Azerbaycan'dan başlamak üzere, tek tek bunların diplomalarının geçerliliğini -
ekivalans denilen- ortadan kaldırmaya... Yani, eşit saymıyor. Sadece heyecanlan oralara ulaşmamış. 
Bulgaristan'a gittik, heyetle Bulgar Parlamentosuna; dediler ki, "biz, Avrupa standartlarındayız; 
sizin YÖK bizi de eşit saymıyor." Diplomalarımız eskiden alındı, burada, gelip, onun eşitliği; 
malum... Bu mu? Bu ne siyaset?.. Bunun da cevabını Sayın Bakanımız elbet verebilecektir. Ne 
yapalım ki, birisine sormamız gerekiyor. Bu, bir yara haddizatında; bu, bir dar anlayış; akıl alacak 
bir şey değil. Efendim, biz, bon pur oriyan diye diplomalar... Buna kimse razı değil. Biz demiyoruz 
ki, cahil ve cühela olan talebelerin eline bunu verelim. Değil efendim. Ama, her şeyin bir ortası var. 

İngilizler, bu diplomaları asırlarca verdiler, cahil ve cühelayı ihraç etmek için değil; İngiliz 
dilini, İngiliz kültürünü, İngiliz sevgisini... Geçiyorum, uzun bir konu; ama, eminim ki, Sayın 
Bakanımızın, bu konuda, bilgileri oldukça derindir. 

Yayınlarımız ne durumda?.. 

- 2 8 5 -



T.B.M.M. B:95 2.5.2001 0 : 2 

TİKA'nın işbirliği; yani, Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve nihayet özel okullarımız
la... Türk emeğiyle, Türk parasıyla, Türk heyecanıyla yüzlerce özel okul açılmış. Nerelerde; 
Tuva'da, Yakutistan'da, Çuvaşistan'da vesairede. Yani, coğrafyada bile zor bulacağımız bölgelerde. 
Gidip, gördüğüm için söylüyorum. Talebeler okuyor, Türkçe okuyorlar, İstiklal Marşı dinliyorlar. 

Bunu Türkiye'de finanse edenler, manevî bağları olan kişiler; yani, hayır ve hasenat yapmak is
teyen kişiler... Yani, bunların üzerine bir düşmanlık perdesi mi koyacağız?.. 

Arkadaşlar, bu memlekette, bazı şeyler objektif konuşulamıyor. İngiliz elçisinin, Amerikan el
çisinin, Fransız elçisinin bir vazifesi de, misyoner okullarını; ki, her tarafı sardılar... Şikâyet ediyor 
oradaki insanlar. Bunlar, misyoner okulları da değil; Türk kültürünü götürüyorlar. Buralarla olan 
ilişkiler nedir? 

Sayın Bakanımızdan önce, Ahat Andican Devlet Bakanıyken başlamış bulunan güzel projeler 
vardı; tarım, sanayi, ticaret, müteahhitlik, yatırım ve sağlıkla ilgili projeler nasıl götürülüyor? Bun
lar hakkında bilgi verilirse, TİKA'nın fonksiyonu ve bu tasarının gerekliliği daha güzel ortaya 
çıkacaktır. Bu tasarıyla, şimdiki hükümetimizin ve Bakanlığın eline yeni bir imkân geçiyor, yeni bir 
atılım yapma imkânı geçiyor; çünkü, şartlar geriledi. Bu şartlar, TİKA dolayısıyla gerilemiş değil; 
bu şartlar, ülkede, Türk cumhuriyetlerine, Türk topluluklarına, kardeş ülkelere, Balkanlardan Kam-
çatka'ya kadar olan o büyük Avrasya sahasına bakış tarzı, bazen ters noktalara doğru götürüldüğü 
için, şimdi yeni bir hamle gerek. Zayıflatan unsurlar ortaya çıktı. İşte, bir tanesi, Özbekistan gergin
liği. Neden çıktığını aşağı yukarı hepimiz biliyoruz; doğru dürüst ciddî bir şeye oturmuyor; ama, bir 
gerginlik var; onlar Türk okullarını kapatır, biz başka bir şey yaparız. 

İkinci gerginlik unsuru Türkmenistan'la çıktı. Gaz meselesi. Gaz şuradan mı alınacak, buradan 
mı... Bunlar geliyor, dönüyor, dolaşıyor, o bizim büyük Türk kitlesinin, 200 milyonu bulmuş o Türk 
kitlesinin, kendi aralarında barışa hizmet eden, etkili, verimli kardeşçe birlik ve beraberlikleri zehir
liyor. Öyleyse, bunu zehirleyenleri bir kere doğru dürüst teşhis etmemiz lazım ve bunları tamir et
memiz lazım. Bunlar tamir edilince yeni hamlelere atılmak lazım. 

YÖK'ü arz ettim; Azerbaycan'ın en kötü durumdaki bizim politikamızı elbette ki hatır
layabiliriz; daha başka noktalar var; girip vaktinizi almak istemiyorum. 

Bu tasarıda da, öyle, birtakım tehlikeli olabilecek, zararlı olabilecek noktalar yok mu; hemen 
hemen yok; ama, var olan da var, 5 inci madde. 5 inci maddede -Sayın Bakanıma da arz ettim-
TİKA'nın, bu güzel, faydalı teşekkülün çalışmasının nasıl yapılacağı, hangi unsurlara doğru kendini 
yönlendireceği söyleniyor, çok güzel şeyler söyleniyor; ama, bir de millî güvenlik siyaseti var. Yani, 
TİKA'nın, görevleri götürürken, millî güvenlik siyasetine uygun olacak. Aman ne güzel değil mi, 
ilk bakışta; ama, beni teselli eden bir nokta, Allah'tan küçük harflerle yazılmış; çünkü, hafızalarımız 
meydanda; millî güvenlik siyaseti diye bundan kendilerini sorumlu addeden, niyetleri muhakkak 
temiz; ama, yetenekleri herhalde pek de yeterli olmayan kişiler, Türk Milletinin bir kısmını iç düş
man ilan etmiş. Yaşadık bu günleri. Şaki olmayan eşkıya olur mu?! Bagî olmayan; yani devlete 
silahla ayağa kalkmamış kişiler, yakalanıp yakalanıp, iç düşman diye karakollara götürüldüğü gün
leri, hafızası olan herkes hatırlıyor. Efendim, Fatih Camiinde, Hacı Bayramda namazını kılmış, hacı 
efendi Ahmet Bey başındaki takkeyi unutmuş dükkânına gidiyor; derhal yakalanmıştı... Bunları 
seyrettik. Bunlar olmaz! Olmuş... Kişilerin zihniyetlerine, yeteneklerine millî güvenlik siyaseti 
bırakılamaz. 

Sayın Bakan, tereddütler, bölünmeler, çatışmalar; yani, en birlikte olmamız gereken, tam müt
tehit olmamız gereken hususlarda, niyetleri iyi olsa da, yetenekleri kâfi olmayan kişiler, kendi 
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vatandaşlarını iç düşman ilan edip, bunun uzantısı ta oralara kadar gider. Karşısına öyle bir memur 
çıkar ki "efendim, türbe yapıyorsunuz, türbe tamir ediyorsunuz..." "Yahu, kardeşim, Ahmed 
Yesevî'nin türbesi, Alparslan'ın türbesi..." "Hayır, türbe..." Türbe olursa, bir şey olur!.. Daha başka 
şeyler... Bunlar takılır; yani, bazılarını, konjonktüre göre, bu faaliyetleri durdurma noktasına dahi 
getirebilir. Orada şüpheler uyanabilir. Hepimiz yaşadık; gittik, gördük. 

Dolayısıyla, ben, bunu, tasarının bu maddesi değişsin diye söylemiyorum, değişmeyeceğini de 
biliyorum; çünkü, buradaki alışkanlığı biliyorum; ne dersek diyelim, istediğimizi verelim, eller kal
kar, böyle olur; ama, hiç olmazsa bunları söylüyorum ki, yanlıştır. Bir ülkenin bu tip siyasetlerini 
işte burası tayin eder, hükümet tayin eder. Kendini o an için yetkili sayan... İki sene sonra emek4£;! 
Nitekim, bu bahsettiğim şahısların, şurada, hepsi emekli; Türkiye'nin birkısım halkını iç düşman 
telakki edip bir anahtar verenlerin... 

Dolayısıyla, Sayın Bakanım, nazarı dikkatinizi çekmek istiyorum, tescil de ediyorum; bizim 
uygulamalarımız -diğer bütün esaslar doğrudur, yerindedir- bu esaslara bağlanırsa, yarın, kimin ne 
söyleyeceği belli olmayan sübjektif tahlillerle, bu tip kutsal sayabileceğimiz görevler engellenebilir. 

İşte, bu çerçeve içerisinde, şüphesiz ki, olumlu bir kanun tasarısı karşısındayız. İnşallah, daha 
da güzel adımlar atılacaktır; ama, en güzel adım, ümit ederim ki, buranın, TİKA gibi fonksiyonel 
bir kuruluşun büyütülüp, kendine mahsus bir bakanlık haline gelmesidir; çünkü, devlet bakanlığına 
bağlı. Bilebildiğim kadarıyla, devlet bakanlıklarının geniş teşkilatları, paraları, bütçeleri yok. Bir 
devlet bakanlığına bağlanıyor, başka günde başka bir yere bağlı; çünkü, önceden başka bir yere bağ
lıydı; Dışişlerine. Bu statüden kurtarılmalı. 

Almanya örneği güzel örnektir. Almanların bizim gibi, böyle, Avrasya gibi koca bir bölgeye 
yayılmış bir kültürel çevreleri, bir tarihî çevreleri, bir soydaş ve akraba çevreleri yoktur. Buna rağ
men, işbirliği ve yardım bakanlığı vardır. Dışişlerinde, elbette ki, diğer bakanlıklar gibi uyumlu 
çalışır; ama, ayrı bir bakanlıktır; Afrika'dan, Hindistan'a, Türkiye'ye kadar uzanmıştır. Bunun mut
laka bir bakanlık haline getirilmesi lazım. 

Konunun, yeni bir heyecan ve Türkiye'nin -önderliği demeyeyim, bundan alınıyorlar- tec
rübeleri getirilmeli. İşte, İstanbul'da zirve toplandı. Bakın, zirvenin ilk ismi, rahmetli Turgut Bey ve 
Süleyman Bey zamanında "Türk Cumhuriyetleri Zirvesi." Tamam, ne güzel... Hayır. Orada olmaz, 
o heyecan, o bilgi, o tarih şuuru verilmeyince, arkasından da bu olmuyor. Biz değil; başka yerde. Ya 
ne yapacağız; "Türkçe Konuşan Ülkelerin Zirvesi." İsim değişti. Yani, bunu, diğerleri karşı olduğu 
için falan değil; o ruhî birlik ve beraberlik, o müşterek heyecan yaratılamayınca, bu sefer ayırım 
noktaları ortaya çıkar ve ayırımın en zayıf yerinde nasıl birleşebiliriz; Türkçe konuşan... 

İsim vermek istemiyorum, bazı devletlere -hepsi bizim kardeş ve soydaş devletlerimiz- bu 
"Türkçe Konuşan" da pek uygun gelmiyor; şimdi, onlar ısrarla "Türkî Zeban Ülkeler..." Yani, Fars
ça. Zeban, malum, konuşan manasında. Ama, o Türkçe kelime de oradan çıkıyor. Azerbaycan 
Anayasasında yapılan tadilat gibi; resmî dili Türkçe... Hayır; değiştirildi, resmî dili Azerbaycan... 
Biliyorsunuz bu olayları. 

Bir an için o heyecan, o şuur, o bilgi, o tarihsel derinlik bırakıldığı zaman, Arap birliğinin getir
diği problemlerden daha fazla problemleri getirmeye müheyya bir konjonktür içindeyiz. Dolayısıy
la, ben bakanlık olmalı derken, sadece kâğıt üzerinde ve teşkilatlar ve memurlar ve bordrolu ve 
maaşlılar demek istemiyorum; bilgi, tarihî derinlik, millî ve manevî müşterek değerler ve nihayet, 
heyecanla, bu coğrafya içerisinde, Balkanlardan Kamçatka'ya uzanan coğrafya içerisinde bir kar
deşlik ve barış alanı düşünüyorum. 
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Elbette ki, faaliyetlerde, daha atılımlar olabilir. Bunlardan birisi hakikaten çok önemli -Sayın 
Bakanımızın, herhalde, söyleyecekleri vardır- eğitim merkezinin kurulması... Bunların çoğunda iç 
kaynak da gerekmiyor. Dışarıdan bu paralar bulunur. Dost ve kardeş ülkeler ve kuruluşlar var. On
ların finansmanıyla bu işler yürütülür; yeter ki, bu vizyonu tekrar yakalayalım, tekrar bilgiyle bunun 
üzerine varalım. 

Tebrik ediyorum, kutluyorum ve başarılı çalışmalar diliyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yalçıntaş. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Eskişehir Milletvekili Sayın Dedelek; buyurun. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İBRAHİM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir) - Sayın Başkanım, Yüce 
Meclisimizin değerli milletvekilleri; Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı 
adıyla anılan -daha önceki kuruluşunda, "TİKA" adı altında, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı-
TİKA'nın kanun tasarısıyla ilgili Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce, hepinizi en derin saygı ve sev
gilerimle selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, TİKA'nın ne olduğunu, TİKA'nın 
hangi ihtiyaca cevap vermek üzere kurulduğunu anlatmak istiyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, Ortaasya, Kafkaslar ve Balkanlarda ortaya çıkan yeni şart ve ihtiyaç
ların Türkiye'ye getirdiği yeni görev ve sorumlulukları sürat ve etkinlikle yerine getirmek üzere, 
Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı, kısa adıyla, Türk İşbirliği ve Kalkınma 
Ajansı (TİKA), 24 Ocak 1992'de Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılarak, 27.1.1992 tarih ve 
21124 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 480 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name uyarınca, Dışişleri Bakanlığına bağlı, tüzelkişiliği haiz, bağımsız bütçeli bir kuruluş olarak ih
das edilmiştir. 

TİKA'ya neden ihtiyaç vardı; onu sizlere arz etmeye çalışacağım. 1991 yılı sonlarından itibaren 
peyderpey bağımsızlıklarına kavuşan Ortaasya, Kafkasya, Karadeniz Bölgesi ve Balkanlardaki 
cumhuriyetler, yeni dünya düzenine uyum sürecinde, acil nitelikte birçok uyum sorunuyla karşı kar
şıya kalmışlardır. Uluslararası camianın ani sayılabilecek bir oluşumu, bir nevi "bekle gör" tavrıy
la değerlendirmesi nedeniyle, her türlü yardımı, öncelikle, Türkiye'den beklemişlerdir, özellikle Or
taasya ve Kafkasya ülkeleriyle, mevcut tarihî, kültürel, etnik bağlarımız ve milletçe benimsediğimiz 
inanç ve kararlılık, bu ülkelere yardımı, bizim için, tabiî ve manevî bir sorumluluk haline getirmiştir. 

1991 yılı sonundan itibaren, birçok kamu kurumunun yanı sıra, bazı yarı resmî kuruluşlarımız
ca, mütevazı ölçüde de olsa, bölge ülkelerine yardım yapılmaya başlanmıştır. Ancak, kısa süre son
ra, bir yandan yardım bekleyen dost ve kardeş ülkelerin hemen her alandaki acil ihtiyaçlarını sürat
le karşılamak, öte yandan dağınık bir düzeyde yapıldığı izlenimini veren yardımları belli bir koor
dinasyona tabi tutmak gereği ortaya çıkmıştır. Böylelikle, ülkemizin, yardım alan ülke konumun
dan, yardım verebilen ülke konumuna geçişinin somut bir göstergesi olan TİKA, kardeş ve komşu 
ülkelerin ihtiyaçlarına cevap vermek ve Türk kuruluşların destek verme çabalarının koordine edil
mesi amacıyla ihdas edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; TİKA'nın faaliyetlerine bakacak olursak; bilgi aktarma, 
eğitim faaliyetleri, yani, danışmanlık hizmetleri, yine, yayım faaliyetleri, bilgilendirme, iş dünyası, 
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üniversiteler ve diğer kuruluşlarla ilişkileri, fizibilite, master plan çalışmalarını yapma, yaptırma iş
leri, konferans, seminer, toplantı düzenleme, iş seyahatlerini -Türk dünyasıyla tanıştırmak üzere-
koordine etme gibi bayağı önemli görevleri vardır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; TİKA, dokuz yıllık çalışma süresi içerisinde, sınırlı malî kay
naklara rağmen önemli projeleri gerçekleştirmiş, dost ve kardeş cumhuriyetlerle yapıcı işbirliği iliş
kilerinin tesisinde etkin rol oynamıştır. Geçen dokuz yıl zarfında, bu ülkeler, ekonomik kaynaklarını 
giderek devreye sokmaya başlamışlardır. Bu durumun doğal sonucu olarak da, ihtiyaç ve tercih
lerinin yönü ve hacmi değişmiştir. Ancak, bu ülkeler tarafından rağbet gören teknik yardım 
projeleri, büyük malî kaynak gerektiren altyapının yenilenmesi ve modern teknolojilerin yerleştiril
mesine yönelik projelerdir. Buna mukabil, yıllar itibariyle, TİKA'nın finans kaynaklan sabit ol
mayıp, dalgalanmalar göstermektedir. 

Dokuz yıllık çalışmalarıyla bu ülkelerde adı yerleşen teşkilatın gelecekteki faaliyetleri 
konusunda, geçmiş başarılı deneyimler ışığında önemli beklentiler ortaya çıkmıştır. Dış politikanın 
önemli bir uygulama aracı haline gelen TİKA'nın, varlığını ve işlevini etkin bir şekilde sürdürebil
mesi, ancak yeterli imkânlarla takviye edilmesine bağlıdır. 

Yukarıda çizilen çerçevede faaliyetlerini yürüten TİKA, başkanlık ve üç daire başkanlığı şek
linde teşkilatlandırılmıştır. Bunlar, ekonomik, ticarî ve teknik işbirliği daire başkanlığı; eğitim, kül
tür ve sosyal işbirliği daire başkanlığı ve personel, idarî ve malî işler daire başkanlığıdır. Ana hiz
met birimleri, faaliyet alanı içerisindeki ülkelere ve bu ülkelerde sürdürülen projelere göre organize 
edilmiştir. 

Başkanlıkta, hâlâ, 657 sayılı Yasaya tabi 46 devlet memuru, 35 sözleşmeli ve istisna aktiyle 
çalışan 17 personel görev yapmaktadır. Teşkilatın kuruluş yıllarında, Azerbaycan ve dört Ortaasya 
Türk cumhuriyetinde ağırlıklı olarak götürülen hizmetler 130'un üzerinde personelle sağlanırken, 
Başkanlık, bugün, daha geniş bir coğrafyaya hitap eder duruma gelmiştir; ancak, personel sayısın
da, maalesef, azalma olmuştur; TİKA, 98 personelle daha geniş coğrafyada görev yapmaya çalış
maktadır. Personel sayısındaki düşüşün en önemli nedenlerinden birisi, yürürlükteki ücret rejiminin 
yetersizliği olmaktadır. 

Kuruluşundan bu yana Başkanlık personelinin parasal imkânları mütevazı seviyelerde olmuş
tur. Buna ilaveten, 28 Mayıs 1999 tarihli Cumhurbaşkanlığı onayıyla Başbakanlığa bağlanmasından 
sonra, daha önce ödenmekte olan dışişleri tazminatının kesilmesi sonucunda, personelin parasal 
kaybı yaklaşık olarak yüzde 30'dur. 

Bunları niçin anlatıyorum; TİKA gibi, Türk dünyasıyla bağlarımızı güçlendirecek böyle önem
li bir kuruluşun, maalesef, personelinden tutun, maddî imkânlarına kadar, pek çok sayıda sıkıntıları 
vardır. Zaten, bu tasarının buraya gelmesinin amacı da, gerçekten, bizim, bütün Meclis olarak, Türk 
dünyasına karşı, onlarla bütünleşmenin bir aracı olacağına inandığımız TİKA'nın güçlenmesi, kuv
vetlenmesi ve daha fonksiyonel hale gelmesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; son yıllarda, bölgede, Türk cumhuriyetleri ve 
kardeş cumhuriyetler üzerinde rekabet ortamı artmıştır. Başlangıçta bölgedeki gelişmeleri "bekle 
gör" tavrıyla karşılayan uluslararası camianın bölgeye ilgisinin artmasıyla, Türkiye, Ortaasya ve 
Kafkasya'da ve hatta Balkanlarda, diğer ülke ve örgütlerin giderek artan rekabetiyle karşı karşıya 
kalmıştır. Diğer taraftan, çeşitli resmî ziyaretler vesilesiyle bölgeye giden üst düzey siyasetçilerce 
verilen vaat ve taahhütlerimizin zamanında yerine getirilememesi dolayısıyla, Türkiye, bu ülkeler
ce, ister istemez, bir ilgi azalması şeklinde algılanma durumuyla karşı karşıyadır. 
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Teknik yardım faaliyetleri, genel olarak, sonuçları ve başarısı kısa vadede ve bilinen maddî öl
çülerle tanımlanabilecek nitelikte faaliyetler değildir. Bu kapsamda, TİKA faaliyetleri içinde önem
li bir yere sahip olan eğitim programlarının etkilerinin değerlendirilmesi için zamana ihtiyaç vardır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu kanun tasarısıyla getirilen değişiklikleri de, size, kısaca, 
özet olarak arz etmek istiyorum. 

480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulmuş bulunan TİKA Başkanlığı, yasal bir 
zeminde fonksiyonlarını sürdürecektir. 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle "Ekonomik, 
Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı" adıyla kurulan; ancak, yıllar içinde TİKA (Türk İş
birliği ve Kalkınma Ajansı) olarak tanımlanan kuruluşun isminin Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı, kısaltılmış olarak, yine, TİKA olarak değişmektedir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, TİKA Başkanlığını denetlemeleri sonucu hazır
lanan 1998 ve 1999 yılları raporunun Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT üst komisyonunda 
görüşülmesi sırasında takibe alınması kararlaştırılan TİKA Başkanlığının, Başbakanlığa bağlanması 
hususunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması temennisi gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Başkanlığın gelişen iş hacmi karşısında yetersiz kalan teşkilat yapısı, yeni kanunla güçlendiril
mekte, TİKA Başkanına yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı ve hukuk müşavirliği kadroları 
ihdas edilmektedir. Başkanlığın genel bütçe dışı kaynaklardan da faydalanması öngörülmekte, bazı 
etkinliklerin sponsor sıfatıyla yapılmasını ve kamuoyunun desteğini sağlamak üzere bağış imkânını 
geliştirmektedir. 

Teknik yardım uzmanı adı altında bir kariyer uzmanlığı ihdas edilmektedir. En az dört yıllık 
üniversite mezunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenmiş olan şartları taşıyan ve 
yapılacak sınavlarda başarılı olan personelin, kariyer uzmanlığına atanması düşünülmektedir. Böy
lece, vasıflı ve kalıcı nitelikte personelin istihdamı hedeflenmektedir. Verimliliğin artırılması 
amacıyla, TİKA personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi sağlanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sizlere, kısaca, TİKA'nın önemini arz etmeye, vurgulamaya 
çalıştım ve şunu özellikle ifadede yarar görüyorum: Türkiye bağımsızlığını ilan eden, Türk cum
huriyetlerinin, kardeş ve akraba cumhuriyetlerin kâbesi olmak durumundadır. Bunu, üzerine basa 
basa söylüyorum. 

21 inci Yüzyılın, dünya Türklüğünün yüzyılı olmasını gerçekten istiyorsak, Türkiye Cum
huriyeti olarak, bu yüce davanın ciddiyeti ve yüce davanın büyüklüğü içerisinde üzerimize düşen 
görevimizi eksiksiz yerine getirmek zorundayız. (Alkışlar) Bu hedefe ulaşmak ve başta Türk dilinin 
konuşulduğu ülkeler, yani, Türk cumhuriyetleri olmak üzere, Türkiye ile iç içe bulunan akraba ve 
kardeş cumhuriyetlerle gerçek işbirliğini ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla, TİKA'nın şu anda 
huzurumuzda olan bu yasasının, çok hayırlı bir yasa olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Geçen dönem, KİT Komisyonunda, özellikle TİKA'nın alt komisyonunu oluşturdum ve alt 
komisyon başkanlığını deruhte ettim. Kendilerine verilmiş bir sözümüz vardı. Şu anda bağlı bulun
dukları Bakanımız Sayın Abdulhalûk Çay, gerçekten, bu işi heyecanıyla yapabilecek, bu işi çok iyi 
bilen, çok değerli, mümtaz bir bakanımızdır. 

Ben, başta, bağlı olan kuruluşa ve kendisine bu konuda başarılar diliyorum. Yüce Meclisimizin 
de, hemfikir olarak bu konuda desteğine çok çok teşekkür ediyorum. Partim adına da, bu yasa 
tasarısına destek vereceğimizi ifade ediyor, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (ANAP, DSP, 
MHP ve FP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Dedelek. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Muğla Milletvekili Sayın Metin Ergun. (MHP sıraların
dan alkışlar) 

Buyurun Sayın Ergun. 

MHP GRUBU ADINA METİN ERGUN (Muğla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
konuşmama başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kısaca TİKA olarak bilinen Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığının 
Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulun
maktayım. 

Kısa adı TİKA olan Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Bloku ve Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılması sonucunda Türkistan, Kafkasya, Karadeniz ve Balkanlar
da ortaya çıkan yeni bağımsız devletlerin kalkınma çabalarına yardım sağlamak, bu devletler ile ül
kemizin geçmişten gelen tarihî ve kültürel bağlarını, her alanda işbirliğini geliştirerek daha da kuv
vetlendirmek amacıyla 1992 yılı başında kurulmuş, stratejik önem taşıyan bir kuruluştur. 

Avrupa Birliğine girme yolunda önemli uğraşlar verdiğimiz bu kritik dönemde, Türkistan, Kaf
kasya ve Balkanlar coğrafyasının önemi artık daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Bu coğrafyayla iliş
kilerimizi geliştirme yolundaki gayretler, maalesef, çeşitli imkânsızlıklar, ilgisizlik, strateji noksan
lığı ve bazen de strateji yanlışlığı yüzünden, yeterli sonuç vermekten uzak kalmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, hemen hemen her yüzyılın başında ve sonunda, dünyanın siyasî 
haritası değişmekte ve yeniden şekillenmektedir. 20 nci Yüzyılın son on yılında da, dünyamız, böy
le bir sürece girmiştir; sınırlar değişmiş ve yeniden şekillenmesi, henüz, tam manasıyla bitmemiş
tir. Yaşanan fiilî sıkıntıların bazıları yer yer devam etmekte, bazıları küllenmiş vaziyette, bazıları ise 
ortaya çıkmak için zamanını ve zeminini beklemektedir. Bu olay, yüzyılın başında olduğu gibi yüz
yılın sonunda da, geniş manada Türk dünyası coğrafyasının içinde, dar manada da Türkiye'nin 
stratejik coğrafyasında yaşanmaktadır. Bu, hem bir talihsizlik hem bir şans hem bir felaket hem de 
bir fırsattır. Kim, hangi ülke, bu fırsatı nasıl değerlendirirse, kendi geleceğini de o şekilde belirlemiş 
olacaktır. Türkiyemizin ve Türk cumhuriyetlerinin, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini 
temenni ediyorum; fakat, ne yazık ki, bu süreç, henüz tamamlanmamıştır. Toprağın hukuku 
meselesi, yer yer tartışmalı; bu yüzden çatışmalar çıkmakta veya çıkma eğilimindedir. Aynı şekil
de, etnik problemler tehlike arz etmekte, çatışma zemini oluşturmaktadır. Yine, yeraltı ve yerüstü 
zenginlikler, özellikle de enerji üzerindeki mücadeleler hızla sürmekte, gelecek konusunda endişe 
yaratmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, kısacası, 90'lı yılların başında, Türkiye'nin etrafında stratejik boşluk 
oluşmuştur. Bu boşluğu kendimiz için stabil hale getirip stratejik hareket alanı oluşturamazsak, 21 
inci Yüzyılda umduğumuzu bulamayabiliriz. Onun için, hızla, kurumsallaşma problemini çözüp, 
tanışıp görüşüp sarılma dönemini bitirip, çağımızın olmazsa olmaz olarak kabul edilen sahalarında 
işbirliğimizi hızlandırmalıyız. 

Türkiye, geçen on yıl içerisinde oluşturduğu projelere devamlılık kazandırmalıdır. Özellikle, 
öğrenci mübadelesi projesi hiç aksatılmamalıdır. Bugün için önemi tam olarak anlaşılmayan ve 
biraz da pahalı olan bu proje, ileride, Türkiye'nin ve Türk cumhuriyetlerinin kader birliği oluştur
madaki en büyük şansı olacaktır. Yalnız, öğrencileri, mutlaka, sınav sistemiyle almalıyız. Bizdeki 
üniversite seçme ve yerleştirme sınavına benzer bir sınavı uygularsak, daha isabetli hareket etmiş 
oluruz. 
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Yine, Türk cumhuriyetlerinde kurulmuş olan üniversite ve liselerin, mutlaka, devam ettirilmesi 
şarttır. 

Muhterem milletvekilleri, kuruluş amacı, başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye'ye 
komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ül
kelerle ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında işbirliğini projeler ve prog
ramlar aracılığıyla geliştirmek olan Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı bu alanda büyük 
bir boşluğu doldurma gayesiyle kurulmuştur. TİKA'nın kurulmasıyla Türkiye, başta Türk cum
huriyetleri olmak üzere, bahsettiğimiz bölgelerdeki gelişmekte olan ülkelere yardım sağlayan bir ül
ke konumuna gelmiş; bu da, ülkemizin, Asya'nın önemli bir bölümünü içine alan bu coğrafyada cid
dî bir güç olduğunu göstermesini sağlamıştır. Bugün, özellikle, Kafkasya ve Türkistan Türk cum
huriyetleri, dünyanın en önemli ülkelerinin stratejik planlarını uygulamaya koydukları ve birbir
leriyle kıyasıya üstünlük mücadelesi verdikleri bir saha haline gelmiştir. Burada mücadele veren 
hiçbir ülke, Türkiye'nin sahip olduğu avantajlara sahip değildir. Ülkemiz, bu sahadaki devlet ve top
luluklar için en iyi model durumundadır. 

Bugün burada yasal düzenlemesini yaptığımız TİKA, kurulduğu günden bugüne kadar yüzler
ce proje oluşturarak Türk cumhuriyetleri ve akraba topluluklarla işbirliği yapmıştır. TİKA'nın, 
projeleri ve programlar aracılığıyla gerçekleştirdiği çalışmalarını, yardım ve işbirliği çalışmaları 
şeklinde ayırmak mümkündür. Sosyal, malî, teknik ve eğitim şeklindeki bu yardımlara ilaveten, 
TİKA, yardım amacı taşımayan, özellikle kültürel ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan işbirliği 
projelerini de sürdürmektedir. Özellikle, Hoca Ahmet Yesevi Türbesinin restorasyonuyla Orhun 
Anıtlarının restorasyonu projesi çalışmalarından dolayı, TİKA yetkililerini ve ilgili Sayın Bakanı 
tebrik ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizin bugün içinde bulunduğu ekonomik koşulların zorluğunu hepimiz 
biliyoruz. Bu zorluklar, toplumun birçok kesimini, devletin birçok kurumunu çeşitli fedakârlıklara 
zorlamıştır. Ancak, bazı konular ve bazı kurumlar vardır ki, buralarda yapılacak fedakârlıklar ve 
kısıtlamalar, bir milletin geleceğinde çok olumsuz etkiler doğurabilir. TİKA da, gerek kuruluş 
amaçları ve gerekse projeleriyle, böyle bir kurumdur. 

TİKA'nın, hedef aldığı coğrafyada başarılı olması, bizim için hem bir millî güvenlik meselesi 
hem tarihî bir sorumluluk hem de Ulu Önder Atatürk'ün en büyük rüyasıdır. Bu rüyayı gerçekleş
tirmek için, TİKA'nın işlevinin artırılması, iktisadî yapısının güçlendirilmesi, çalışma sisteminin 
daha planlı hale getirilmesi ve faaliyetlerinin, devletin ve toplumun tüm kesimlerince desteklenmesi 
şarttır. 

Yüce Meclise sunulan kanun tasarısıyla, TİKA Başkanlığının yasal bir zeminde fonksiyon
larını sürdürmesi sağlanacaktır. 

1992 tarihli ve 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve 
Teknik İşbirliği Başkanlığı adıyla Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan bu kuruluş, projelen
dirme ve projelerin uygulanması görevi sırasında birden fazla kamu, özel ve uluslararası kuruluşun 
işbirliği ve koordinasyonunu sağlamak zorunda olacağından, bu kanunla, Başbakanlığa bağlı bir 
başkanlık şeklinde düzenlenmiştir. Yine, yaptığı faaliyetleri daha iyi tarif ettiği ve esasen, 
kamuoyunda bilinen ismi dikkate alınarak, Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkan
lığının adı Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı olarak düzenlenmiş ve 480 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin adı değiştirilmiştir. 

Bu kanun hükmünde kararnameyle hedeflenen amaç doğrultusunda, TİKA'nın kuruluş hedef
lerinde de belirtildiği gibi, Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere, akraba toplulukları ve kom-
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sularımızın kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim 
alanlarındaki işbirliğiyle ilgili işlemleri yürütmek üzere bir uzman birim oluşturulmaktadır. Bu 
birimin, Başbakanlığın bağlı kuruluşu niteliğinde bir başkanlık olarak teşkilatlanması, faaliyet 
alanının çok yönlü olması nedeniyle, gerekli görülmektedir. 

Hepimiz için büyük önem taşıdığına inandığım ve millî bir görev ifa eden TİKA'nın çalışma 
şartlarını düzenleyen değişiklikler hususunda Parlamentomuzun siz değerli üyelerinin gerekli has
sasiyeti göstereceğine inanıyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (MHP, ANAP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ergun. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın Ayvaz Gökdemir. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

Buyurun Sayın Gökdemir. 

DYP.GRUBU ADINA AYVAZ GÖKDEMİR (Erzurum)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; hepinizi şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

1990'da Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra teşekkül eden yeni dünya manzarası içerisinde, 
bütün dünya, muhteşem Türk gerçeğinin farkına vardı. Gerçekten de, Balkanlar'dan, Adriyatik'ten 
Çin'e kadar olan sahada, Bağımsız Devletler, muhtelif statülerde topluluklar olarak bir Türk dünyası 
kuşağı, Türk kültür kuşağı herkes tarafından görülür hale geldi. Bu gerçek, esasen vardı; ama, 
komünist sistem tarafından bastırılmıştı, boğulmuştu, görülmez hale getirilmişti. Bu manzara için
de, şerefli bayrağımızın yanında, beş yeni kardeş cumhuriyetin bağımsız bayrağını gördük. Bunun 
dışında, Urallar'da, Kafkaslar'da, Sibirya'da, Balkanlar'da gözü, gönlü Türkiye'ye dönük insanlar 
gördük. Gelmeler, gitmeler oldu ve asla küçümsenmemesi gereken, bin yılın hasretiyle bir kucak
laşma oldu. Başka türlü olabilir miydi? Bu kucaklaşmayı hafife alan ifadeleri Metin Beye yakış
tıramadım; çünkü, o, bu hasreti, kalbinin derinliklerinde şuurla idrak eden insanlardan birisiydi. 
Kucaklaştık, bin yılın hasretiyle kucaklaştık, heyecanla kucaklaştık; ama, iş, heyecanda kalmadı. 
İlişkiler, asla, bir ahbap çavuş ilişkisi halinde kalmadı, ferdî ilişkiler halinde kalmadı; muhtelif 
taleplerle karşılaştık. Bu talepler, mütevazı bir teksir makinesinden, bir fotokopi makinesinden, bir 
radyo istasyonu kurulmasından kredi ihtiyaçlarına kadar muhtelif ihtiyaçlardı. Türkiye, bu bağım
sız kardeş cumhuriyetlerin hepsini ilk tanıyan devlettir, tek saniye kaybetmeden ilk tanıyan devlet
tir. Herhangi birisinde ikinci olsaydık, bizin; için utanç verici olurdu. Bize yönelen taleplerin hep
sini, gücümüz, kudretimiz nispetinde karşılamaya çalıştık. Bunların muhabere sistemlerini kurduk; 
çünkü, bırakın halkını, devlet adamlarının, dünyanın herhangi bir yeriyle muhabere etme imkânları 
yoktu. Kardeşlerimize ilk kredileri, Türkiye'nin kudreti nispetinde, biz verdik. 10 000 öğrenciyi 
meccanen Türkiye'de okutma kararı, ekonomisi bizden daha güçlü birçok devletin göze 
alamayacağı stratejik bir karardır. Bu karar, Sayın Yalçıntaş'ın da işaret ettiği gibi, birinci derecede 
ve ağırlıkla Sayın Demirel'in kararıdır ve son derece stratejik, doğru bir karardır. O heyecan 
içerisinde, bugün de devam ettirilmesini hepimizin temenni ettiği bu karar alınabilmiştir. Alfabe 
meselesinden, matbaa meselesinden, bu devletlerin dünyaya açılmasından, aklınıza gelebilecek her 
türlü ihtiyaçlarında Türkiye yardımcı olmuştur. Bütün diplomatik misyonlarımız, kardeşlerimizi 
dünya zeminlerine taşımak için gayretli olmuş ve ellerinden geleni yapmışlardır. 

TİKA, bu ihtiyacın kuruluşudur. Onun için de, 1992'de TİKA kuruldu; Hariciye Bakanlığına, 
Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak kuruldu ve öyle devam edegeldi; son zamanlarda, bir Cumhur
başkanlığı tezkeresiyle Başbakanlığa bağlandı. 
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Elbette,vbütün dünya devletlerinin dünyayla münasebetlerini dışişleri teşkilatı yürüttüğü gibi, 
bizim devletimizin bütün dünya ve kardeş devletlerle münasebetlerini de bizim Dışişleri Bakan
lığımız yürütür; ama, TİKA'ya yüklenen fonksiyon, bizim bu kardeş ve akraba topluluklarla karşı 
karşıya kaldığımız zaman ortaya çıkan meseleler, klasik hariciye fonksiyonlarını çok aşan 
meselelerdir, o kitapta yeri olmayan meselelerdir. TİKA'nın, gerçekleştirilen projeler olarak sun
duğu -ve hepsi 1997'den önce gerçekleştirilmiş- projelere baktığınız zaman, bunların, klasik 
hariciye fonksiyonlarında yeri olmadığı görülecektir. 

Bilahara, Türkiye, bu konunun koordinasyonu için, dost, kardeş, akraba topluluklarla 
münasebetlerin koordinasyonu için bir bakan tahsis etti. Hasbelkader, o görevi ben üstlendim ve o 
günden bugüıie Içafi^^i devam edegelmektedir. Burada, Dışişlerimizle herhangi bir servis rekabeti 
asla bahis konusu değildir; herkes, birbirini tamamlayacak şekilde, kendi görevini yapacaktır. 
Nitekim, bizim görevde olduğumu zamanlarda da asla böyle bir rekabet olmadı. 

Değerli arkadaşlar, o devirde, pek de beğenilmeyen, küçümsenmeye çalışılan Türk kurultayları 
yapıldı; Türkiye'nin dirayetiyle, ısrarıyla, organizasyonuyla Türk zirveleri gerçekleştirilir oldu. 
Bütün bu münasebetlerde, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak Sayın Demirel'in rolü birinci 
derecededir. Kendisi, başka ne türlü itirazınız olursa olsun, kabul etmek lazımdır ki, bir tarih şahidi 
olarak ifade ediyorum ki, bu münasebetlerin orkestra şefiydi. Kardeş cumhuriyetlerle münasebet
lerde, onların devlet başkanlarının, devlet adamlarının ağırlanmasında, asla, klasik teşrifat 
kaidelerine, protokole bağlı kalmadık; ne zaman geldilerse, gittik havaalanında karşıladık, ne 
zaman, hangi saatte gittilerse, havaalanından gönderdik ve sözsüz, kendiliğinden, bu işi gönüllü 
olarak yaptık. Sayın Demirel "bunu hep yapalım kardeşim" dedi; lüzumluydu bu. 

Kurumsal ilişki... Elbette kurumsal ilişki; ama, kardeş devletlerin yapısı bellidir. Henüz kurum
laşma aşamasındadırlar; çok büyük bir dönüşümü, âdeta A'dan Z'ye bir dönüşümü gerçekleştirmek 
durumundadırlar. İlk defa bağımsız olarak dünyayla münasebete geçmektedirler. Kolektivist, mer
kezî planlamacı ve dışa bağlı -kendi merkezî planlamasına da değil, Moskova'ya bağlı- uydu bir 
ekonomik düzenden bağımsız bir devletin, bağımsız, servet rekabete dayalı ekonomisine geçmeye 
çalışıyorlar, bunun kurumlarını oluşturmaya çalışıyorlar. Biz, çok farklı bir yerden geldiğimiz hal
de, henüz, sıkıntılarımız var, bu sıkıntıları yaşıyoruz. Dolayısıyla, bu birebir ilişkileri, bu kardeşlik 
ilişkilerini asla küçümsememeli ve kimsenin hakkını yememelisiniz. 

10 000 öğrenci gelmesi kötü mü?! Kardeşlerimizin muhabere sistemlerinin kurulması kötü 
mü?! Müşterek Türk dili ve Türk edebiyatı tarihi yazılıp okutulması projesi kötü mü?! Daha doğ
rusu, TİKA'nın kendi belgelerinde sıraladığı, TİKA şunları yaptı diye ortaya koyduğu ve hepsi 
1996'ya kadar gerçekleştirilmiş olan bu projeler kötü mü?! Öyleyse, bunlar iyiyse, bunları yapanlar 
hakkında da küçümseyici, hafife alıcı ifadeler kullanmamalıyız. 

Bu meseleye heyecanla sahip çıkan ve son seyahatini Türkistan'a yapıp gelen Sayın Özal'ı rah
metle anmalıyız. "21 inci Asır Türk asrı olacaktır" dediği zaman, oralardan topladığı heyecanı ifade 
ediyordu. 

Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla Sayın Demirel'in rolünü ifade ettim. Başbakan sıfatıyla 
Sayın Çiller'in, çok müspet katkıları, rolleri olmuştur. 

ALİ GEBEŞ (Konya) - Başbuğu unutma, Başbuğu unutma. 

AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) - Daha önce, bağımsızlıktan önce, Yıldırım Beyin Başbakan
lığı zamanında, Kültür Bakanı sıfatıyla Sayın Namık Kemal Zeybek, ilk giden Türk devlet adamıdır. 
Sayın Zeybek'i ve Müsteşarı Sayın Acar Okan'ı saygıyla anmak istiyorum. Dışişleri Bakanı sıfatıy-
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la Sayın Hikmet Çetin'in fevkalade müspet rolleri ve katkıları olmuştur. Dışişleri müsteşarlarımız 
Sayın özdem Sanberk'in, Onur Öymen'in çok olumlu katkıları olmuştur. Ben, kendimi, bu kafilenin 
en sonuna koyuyorum ve en sondaki yerinin de kâfi şeref olduğu düşüncesindeyim. 

Biz, buraya kalbimizi koyduk ve bu kalp koymanın da bir fonksiyon olduğunu gördük. Bizim 
kalbimiz çekildikten sonra meydana gelen boşluk... Yaptıklarımızı, asla beğenmemiştik, kâfi gör
memiştik; ama, onun da bir şey olduğunu, bilahara, gelişen dönemler içinde gördük. 

Şimdi, Sayın Başbakanımız, Tagor'un Hindistan'ına alaka duydular; fakat, maalesef, Hacei 
Türkistan Ahmet Yesevi'nin Türkistanına aynı alakayı göstermediler. Tersi olması beklenirdi; hem 
Türkiye çok mutlu olurdu hem Türk cumhuriyetleri çok mutlu olurdu. 

Sayın Yılmaz'ın, belki de, maksadını aşan ve tevali edip gelen bir menfi rolüne, inanılmaz bir 
menfi tavrına, burada işaret etmeden geçmek mümkün değildir. Sayın Yılmaz, 28 Şubat süreci son
rasındaki Başbakanlığı sırasında bizi itham etmek için -doğrudan hedefi o idi- Başbakanlık Teftiş 
Kuruluna bir rapor hazırlattı, bizim için bir şey çıkaramadı; ama, anlaşılmaz, çılgınlık denilecek bir 
davranışla, kardeş cumhuriyetlerden ikisinin cumhurbaşkanını, dünya önünde, televizyonda, res
men yolsuzlukla, hırsızlıkla itham etti. Şimdi, yine içeride münakaşa etmemiz gereken, hangi üs
lupta olursa olsun kendi aramızda kalması gereken bir münakaşada, hâlâ "ağaçtaki elma, yok sepet
teki elma" diyerek Türkmenbaşı'yla münakaşa etmektedir. Dışişleri Bakanlığı yapmış, döne döne 
Başbakanlık yapmış, halen Başbakan Yardımcılığı sorumluluğunda bir devlet adamımız için, bu, 
sadece telaştan doğmuş bir yanlıştır diye düşünüyorum ve bu yanlış asla devam etmemelidir. 
Kurumsal ilişki, şahsî ilişki; bu bazda, bu meseleyi de göz önüne alarak değerlendirdiğiniz zaman, 
bunun sadece şahsî bir küskünlüğe, dargınlığa değil, münasebetlerin, neredeyse toptan yıkılmasına 
varacak zararlı bir davranış olduğunu bir kere daha belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, TİKA, bizim kurduğumuz, kanun hükmünde kararnamelerle bugüne kadar 
gelmiş bir teşkilattır; sevk edilen tasarı da, kanun hükmünde kararnamelerle devam tasarısıdır. 
Buna, değerli Dışişleri Komisyonumuz ve değerli Plan ve Bütçe Komisyonumuz çok önemli kat
kılar sağlamış ve doğru bir proje getirmişlerdir, doğru bir tasarı haline getirmişlerdir. TİKA, kanun
la kurulan bir kuruluş olmalıdır; TİKA, Başbakanlığa bağlı olmalıdır. Mademki, Türkiye bu 
meseleye bir bakan tahsis edecek kadar ehemmiyet vermektedir, o bakanın elinin altında da bir teş
kilat olmalıdır, ne kadar mütevazı olursa olsun bir bütçe olmalıdır. 

TİKA, büyük Türkiye'nin teşkilatıdır, büyük ufuklara yönelen Türkiye'nin bir teşkilatıdır. 
Bizim zamanımızda, bizim sorumluluk taşıdığımız zamanda, Mostar Köprüsünden Orhun 
Abidelerine kadar, tarihî hatıralarını ve bütün kardeşlerini, dost ve akraba topluluklarını hem manen 
hem fiilen kucaklamış bir büyük Türkiye vardı. O büyük Türkiye, dirayetsiz idareciler elinde, 
maalesef, bugün öldü. (DYP sıralarından alkışlar) O büyük Türkiye'de biraz mübalağa yok muydu, 
biraz yanlış yok muydu? Yanlışı doğrusuna denk geliyordu doğrusu. Büyük Türkiye hepimizin gön
lünü dolduruyordu ve kimse de bu komik diyemiyordu; çünkü, tarihî bir gerçekti, sosyal bir gerçek
ti, fiilî bir gerçekti. 

Şimdi, basında, medyada, ıstırap içinde, müstemleke, manda gibi tartışmaların yapıldığını 
görüyoruz ve şimdiki Türkiye'nin durumuyla baktığınız zaman TİKA, kel başa şimşir taraktan daha 
komik görünüyor; doğrudur. Bugünkü Türkiye'nin haline baktığınız zaman, gözünü Washington'a 
dikmiş, 11 milyar mı gelecek 15 milyar mı gelecek diye bir kurtarıcı tek adamın gözlerinin içine 
bakan Türkiye'de, bu TİKA, kel başa şimşir taraktan daha komiktir; ama, büyük Türkiye yerinde 
duruyor; dirayetli, millî, milliyetçi idarecilerin elinde, bu Türkiye, dev gibi ayağa kalkacaktır. 
TİKA, o Türkiye'ye lazımdır. 

- 2 9 5 -



T.B.M.M. B:95 2.5.2001 0 : 2 

Dün, zevkini tattığımız, yarın, gene, inşallah, daha dirayetli olarak ayakta göreceğimiz Tür
kiye'nin teşkilatıdır TİKA ve kurulmalıdır, gelen ölçüleriyle kurulmalıdır; ama, bu kanunun ekin
deki kadro cetvellerinin fiilen icra edilip edilmeyeceğinin talimatını, bugün, Türkiye, Washing-
ton'dan bekleyecek mi beklemeyecek mi, Sayın Derviş'e soracak mı sormayacak mı; bu da bizim 
için merak konusudur. 

Kanun karşısındaki tavrımız olumludur ve Türkiye'nin de, Türk dünyasının da bu ilişkilerdeki 
geleceği, önümüzdeki 2020, 2025 yıllarından itibaren, bambaşka bir renk alacaktır. 

Elbette, bugün, yer yer -koyunun melediğini kuzu melemiyor aziz hocam- arızalar vardır; ama, 
esaret nedir, Türkiye Türk'ü bunu bilmez. Yüz sene, yüzelli sene esarette kalacaksın, yabancı 
idaresinde kalacaksın, seksen sene komünizm gibi çok radikal, zalim, maneviyatsız bir rejimin bas
kısı altında ezileceksin, sonra "hadi hür oldun" dedikleri anda, bir hür adam davranışı gösterecek
sin; bu mümkün değildir. Bunun için sabırlı olmamız gerekiyor. Kardeş cumhuriyetlerin hür bay
rağı altında gözünü açan, dünyaya gelen, o hür bayrak altında tahsile başlayan, yabancı buyruğu 
görmemiş "burası benim memleketim, burasını ben yönetirim" diye büyümüş nesiller -ki, onların 
eğitimine Türkiye de katkıda bulundu- onlar, orta yaşa geldiği zaman, bu defa Ortaasya'dan bize 
doğru, bugün gördüğümüzden çok daha müthiş bir heyecan dalgası gelecektir. Neden; bilmiyorlar... 
Bilmiyorlar... Bildikleri zaman, şuurları geliştiği zaman, her bağımsız ülke, her bağımsız millet ken
di kimliğini sorgulayacak, köklerini bulacak, şuuru yerine oturacak ve o zaman işte, Türk dün
yasının manzarası daha bir başka olacaktır. 

Her dönemde, bugün ve yarın, Adriyatik'ten Çin'e kadar varlığını ilim adamlarının bildiği, 
bugün siyaset dünyasının da bildiği bu varlık, bir husumet kuşağı olmayacaktır; bir dostluk kuşağı 
olacaktır, bir barış kuşağı olacaktır. Elbette, Urallardan, Sibiryadan, Altaylardan, Kafkaslardan ve 
Balkanlardan yönelen bu dost gönüller için Türkiye bir kalpgâhtır. Bu dünyanın kalbi Türkiye'dir; 
ama, Türkiye, bunlara asla patronluk taslamamıştır, taslamayacaktır. Türkiye, bir ağabey devlet ol
mayacaktır. Onlar, ağabeyden yeteri kadar bıkmış vaziyettedirler. Bütün dünyayla münasebet
lerimiz hangi ölçülerle yürüyorsa, bu kardeş devletlerle de öyle yürüyecekti;, artısı, kardeşlik 
olacaktır, gönül sıcaklığı olacaktır. Bu münasebetler, zannetmeyin ki, sadece bir heyecan 
münasebetidir, sadece Turancı olanları heyecanlandıran bir münasebettir. Hayır, bu münasebetler, 
devletlerarası münasebette hangi unsurlar varsa, iktisadî menfaatlar dahil, o türden münasebetlerdir 
-oralarda aldığımız taahhüt hizmetlerinin, yaptığımız ticaretin rakamlarını TİKA'dan aldığınız 
zaman bunu göreceksiniz- eşit, içişlerine karışmama esasını getiren, ama, gönül birliğine dayanan 
kardeşçe münasebetlerdir. Hiçbir devletin başkanı veya birkısım devletlerin başkanı, başka devletin 
başkanına "ağabey" diye hitap etmez "ağa" diye hitap etmez; ama, bu cumhuriyetlerin başkanları, 
samimiyetle, gönüllerinden gelerek resmî konuşmalarında Süleyman Beye "ağa" diye hitap etmiş
lerdir, sonra ağabey demesini öğrenmiş "ağabey" diye de hitap etmişlerdir. 

Efendim, son kurultayda Rusça konuşulmuş... Başka bir imkân var mıydı?! Aradaki zaman far
kına bakın; bu kadar zaman farkından sonra, bir araya gelmeye şükretmeliyiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) - Son cümlelerim için müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN - Buyurun. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) - Ben, birçok hususta, değerli arkadaşlarımda da gördüğüm 

bazı tedirginlikleri ifade ettiğim zaman, Sayın Demirel, bana "şu Dolmabahçe Sarayının balkonun-
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dan çekilen beşli fotoğraf var ya, o her şeye kâfidir, ondan gerisine sabretmeniz lazım" demişti. Sab
reden, selamete erer. 

Türkiye'nin ve Türklüğün büyük geleceğini ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Sağ olun. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Gökdemir. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, îzmir Milletvekili Sayın Suat Çağlayan. 
Buyurun Sayın Çağlayan. (DSP sıralarından alkışlar) 
DSP GRUBU ADINA B. SUAT ÇAĞLAYAN (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Türk işbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki yasal düzenleme 
için söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

1990'dan sonra dünyada birçok şey değişmeye başladı. Özellikle Avrupa'da ve Asya'da bu 
değişim çok hızlı oldu, çok hızlı gelişmeler ortaya çıktı. Sovyetler Birliğinin dağılması ve soğuk 
savaşın sona ermesiyle Avrupa âdeta doğusuna kavuştu. Batı Avrupa ülkeleri hem ekonomilerini 
güçlendirmek hem kendi savunmalarını kurmak ve hem de Batı değerlerini yaygınlaştırmak için, bir 
birlik içinde buluşmaya başladılar. Bu kurdukları Avrupa Birliğinin içine, Doğu Avrupa'nın eski 
Sovyet cumhuriyetlerini de almaya başladılar ve dünyanın güç merkezini Avrupa'ya taşımak gibi 
çok iddialı bir yola çıktılar. Eski Sovyetlerden bağımsızlığına kavuşan Asya cumhuriyetleri, Doğu 
Avrupa'dakiler kadar şanslı olamadılar tabiî, coğrafyaları gereği. 

Türk kökenli bu cumhuriyetler, bazı alanlardaki güçlü altyapılarına karşın, çok güçsüz 
ekonomileri nedeniyle sıkıntılı bir geçiş dönemine girdiler. İşte bu aşamada, bu cumhuriyetlerle kar
şılıklı ilişkilerimizde bazı yanlışlıklar yapıldı -hepimiz biliyoruz bu yanlışlıkları- ve bazı gerçekçi 
olmayan değerlendirmeler sonucu, ilk yıllar, ne biz ne de onlar, birbirimizden beklediğimizi bulabil
dik. Şimdi aradan on yıl geçti; artık, gerçekçi değerlendirmeler yapılmaktadır bu on yılın son
rasında. 

Sayın milletvekilleri, halkların kökenlerinin aynı olması, ülkeler arasında sıcak ilişkilerin 
kurulmasında elbette ki önemli bir faktördür; ama, bu sıcak duyguların işbirliğine yansıması için, 
temel öğenin, karşılıklı çıkar olduğu gerçeği hiç unutulmamalıydı. 

TİKA çerçevesinde ilişki kurulmakta olan Türk kökenli cumhuriyetler büyük doğal kaynaklara 
sahiptirler. Bu kaynaklar nedeniyle, Ortaasya, yarının ilgi alanı olacaktır doğal olarak. Türkiye, hem 
bu Türk kökenli cumhuriyetlerin beklentilerine yanıt verebilecek ve hem de Ortaasya'nın potan
siyelini zengin Batı'ya sunabilecek bir coğrafyaya sahiptir. En doğudaki batı ülkesi olan ülkemiz, 
batının doğu terminali özelliğini kullanma şansını kullanabilecektir yarın. 

Sayın milletvekilleri, uluslararası ilişkilerde duygusal boyutun sınırlı olduğu ya da olmadığı 
anlatılır politik bilimlerde. Biz, çok köklü devlet ve yönetim deneyimimize karşın, geçmişte bazı 
ilişkilerimizde âdeta bu gerçeği unuttuk; ama, şimdi, ayakları yere değen, devlet etiğine özen gös
teren bir dışpolitika uygulamaktayız. 

Yeniden yapılanma ve global sisteme entegrasyon süreci içinde bu kardeş devletlerle bilgi ve 
deneyimlerimizi paylaşmakta TİKA'nın önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. 

24.1.1992 tarihli ve 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Dışişleri Bakanlığına bağlı 
olarak kurulmuş olan Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı, bu tasarıyla, 
TİKA adıyla Başbakanlığa, yani Devlet Bakanlığına bağlanıyor. 
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Dış politikamızın çok duyarlı dengeler içinde sürdürüldüğünü hepimiz çok iyi biliyoruz. Dışiş
leri Bakanlığımız, uzun dönemli dışpolitika planları yanı sıra, dış politikada bazen günlük olaylara 
göre çok hızlı değişiklikler yapabilmektedir. 

Bulunduğumuz coğrafya ve bu coğrafyada özellikle Güney Asya ve Doğu Asya'nın geleceği 
bazı sıkıntılar taşımaktadır; politik bilimciler bunu böyle yorumlamaktadır. Deniliyor ki: 
"Geleceğin sıcak bölgesi, Doğu Asya, özellikle Güneydoğu Asya olacaktır" Bu coğrafyada, hele 
batı ile doğu arasında bir köprü oluşturan, hele Asya'da böylesine bağlantıları olabilen bir ülkenin 
hata yapma şansı yoktur. 

TİKA, Türk dış politikasını çizen ve uygulayan Dışişleri Bakanlığından alınmış ve Devlet 
Bakanlığına bağlanmıştır. TİKA'nın bağlandığı Devlet Bakanlığı başta olmak üzere, TİKA'nın ey
lem planında rol alacak olan değerli yöneticilerimizin bu politik birikime sahip olduklarını tahmin 
ediyorum. 

TİKA'nın her tür faaliyetinin Dışişleri Bakanlığımızca eşgüdüm içinde olmasının, ülkemiz 
çıkarları açısından yararlı olacağına inanarak, DSP Grubu adına tüm faaliyetlerinde TİKA'ya 
başarılar diliyor ve saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Çağlayan. 

Şahsı adına, Sayın Aslan Polat; buyurun. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 639 sıra sayılı Ekonomik, 

Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı kurulması hakkındaki kanun tasarısının tümü üzerin
de şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

20.11.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun tasarısının genel gerek
çesine baktığımız zaman, genel gerekçede "eski Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra egemen
liklerini ve bağımsızlıklarını kazanarak uluslararası siyaset sahnesine çıkan Türk cumhuriyetleri, 
Türkiye üzerinden dünyaya açılmak arzusunda ve çeşitli alanlarda, çok yönlü olarak, ülkemizden 
yardım ve destek beklentisi içindedirler" denilip, devam etmektedir. 

Bu genel gerekçe, 27.1.1992 tarihinde, o zamanki Başbakan Süleyman Demirel tarafından Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Anayasanın 91 inci maddesine göre gönderilen kanun hük
münde kararnamenin genel gerekçesinin satır satır aynısıdır; yani, aradan sekiz yıl geçmiş, dünyada 
tüm dengeler altüst olmuş; fakat, 57 nci hükümet, sanki dünya dengelerinde hiçbir değişim olmamış 
gibi, sekiz yıl önceki hükümetin Meclise sunduğu genel gerekçeyi, nokta ve virgülüne dokunmadan 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuştur. 

İşte, alışılmış adıyla TİKA'nın neden istenilen performansı gösteremediğini soracak olursak, 
cevabı da buradan aramalıyız. Bugünkü dünyadaki gelişmelerden habersiz ve durağan bir hükümete 
bağlı bir başkanlıktan daha fazla bir aktivite beklemek de, doğrusu hayal olurdu. 

1991 yılında politik bağımsızlıklarını ilan eden Ortaasya Türk cumhuriyetleri, Sovyetler Bir
liğinde yetmiş yıldır uygulanan merkezî planlama döneminde, özellikle Sovyetler Birliğiyle yoğun 
ilişkilere dayanan kesin bir bölgesel üretim kapasitesine dayalı bir model üzerinde gelişmişlerdir. 
Merkezî planlama dönemi boyunca endüstrileşmeye verilen önem, mal üretiminde önemli ölçüde 
uzlaşmaya ve bölgelerarası yoğun mal değişimi esasına dayanmıştır. Onun içindir ki, Ortaasya cum
huriyetleri, gerek birbirleriyle gerekse Rusya'yla ticarî yönden bağımlı hale gelmişlerdir. Yalnız, 
yine de eski Sovyet cumhuriyetleri arasındaki ekonomik ilişkilere bakıldığında, endüstri ürünlerin
de Ortaasya cumhuriyetlerinin ticarî açıkları olduğu; hatta, toplam tarım ihracatından kazandık
larının, endüstri ithalatlarını finanse etmeye yetmediği de görülmektedir. 
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Ortaasya Türk cumhuriyetlerinde gelişmişlik de önemli ölçüde farklıdır. Bu ülkeler arasında 
Kazakistan'ın, yüzde 60 kentleşme oranı, radyo, TV, telefon hattı ve fert başına yıllık enerji kul
lanımı olarak, diğer Türk cumhuriyetlerinden daha gelişmiş olduğu görülmektedir. 

Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarının ardından, ticarî ve ekonomik iliş
kilerin yasal çerçevesini oluşturan ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmaları, yatırımların karşılıklı 
teşviki ve korunması anlaşmaları ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları imzalanmıştır. 

Bunlar neticesinde, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile 
yapılan toplam ticaret hacmimiz, 1992 yılında 275 milyon dolar iken, 1998 yılında 1 milyar 281 
milyon dolar olmuştur. İhracatımız ise 186 milyon dolardan 832 milyon dolara çıkmış, ithalatımız 
da 89 milyon dolardan 449 milyon dolara ulaşmıştır. 

1998 yılı itibariyle Türk cumhuriyetlerine olan ihracatımız toplam ihracatımızın yüzde 
3,09'unu teşkil ederken, ithalatımız, tüm ithalatımızın içerisinde ancak yüzde 0,98 mertebesinde 
kalmıştır. 

Netice olarak, TİKA'nın bir başarısı veya başarısızlığından bahsetmek gerekirse, bu göstergeler 
bize ışık tutabilir. Enerji deposu 5 Türk cumhuriyetine yaptığımız ihracatımız yüzde 3 seviyesinde 
kalırken, ithalatımız yüzde 1 bile olamamaktadır, maalesef, gelinen netice işte budur. 

Türk cumhuriyetleriyle ticarî ilişkilerimiz mal grupları bazında incelendiğinde, Devlet Plan
lama Teşkilatı özel İhtisas Komisyonu raporlarında da belirtildiği üzere, bu ülkelere ihracatımız, 
genel olarak gıda sanayi ürünleri, dokumacılık, kimya ve makine sanayi ürünlerine dayanmakta, it
halatımızda ise pamuk, demir-çelik önemli yer tutmaktadır. 

Türk cumhuriyetleriyle ticarî alanda önemli gelişmeler olmasına rağmen, finansman teminin
de yaşanan zorluklar nedeniyle, sınaî işbirliğinde aynı ölçüde dahi başarı yakalanamamıştır. 

Yine DPT raporlarına göre, yaşanan tüm finansman zorluklarına rağmen, özel sektör fir
malarımız tarafından, bu ülkelere, başta tekstil olmak üzere, otomotiv, gıda gibi sektörlere, müteah
hitlik hizmetleri hariç olmak üzere, gerçekleştirilen doğrudan sermaye transferleri toplamının 2 mil
yar dolar düzeyine ulaştığı tahmin edilmektedir. 

İkili ilişkiler içerisinde en önemli sektör konumundaki müteahhitlik sektörümüzün bugüne 
kadar almış olduğu 328 proje kapsamında 7,2 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaştığını belirten DPT, 
aynı başarının müşavirlik hizmetlerinde gösterilmediğini de önemle işaret etmektedir. 

Yine, TİKA'nın (Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı) yayınlarında da belirtildiği üzere, Sovyet
ler Birliğinin dağılmasının ardından, bu topraklan terk eden Rus ve Türk asıllı bilim adamlarının 
sayısı 15 000'i aşmıştır ve bunların büyük çoğunluğu ABD'ye gitmiştir. Bu bilim adamları, YÖK-
TÜBİTAK işbirliğiyle Türkiye'ye davet edilmekte olup, üniversitelerimize, fizik ve fizik mühendis
liği, matematik ve tıp alanlarında birtakım ilim adamlarının gelmesi de sağlanmıştır. Yalnız, aynı 
millet, farklı devletler olarak nitelendirdiğimiz Türk cumhuriyetlerindeki yetişmiş bilim adam
larının ekseriyetle Türkiye değil de ABD'ye gitmesi üzerinde düşünüp, bunları, çoğunlukla ül
kemize ve bilhassa, teşvik verdiğimiz vakıf üniversitelerine çekme yollarını da ağırlıklı olarak 
düşünmeliyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; enerji alanı, Türk cumhuriyetleriyle ülkemiz arasındaki iş
birliğinin ruhu ve esası olması gerekirdi. 2010 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve 
Özbekistan'ın toplam petrol ihracatının günde 2,3 milyon varile ulaşması beklenmektedir. Bu ih
racatta çok önemli bir rol oynayacak olan Bakü-Ceyhan petrol boru hattıyla ilgili anlaşmanın Tür-
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kiye ile bölge ülkeleri arasında 1999 tarihinde imzalanmış olması önemli olmakla birlikte, bu 
projeyi hayata geçirmek daha da önemlidir. 

Türk cumhuriyetleri, dünya petrol rezervinin yüzde 1,7'sine, dünya doğalgaz rezervinin ise 
yüzde 5, Tine sahip oldukları gibi, dünya petrol üretiminin yüzde 1,4'ünü, doğalgaz üretiminin ise 
yüzde 1,7'sini gerçekleştirmekte, dünya enerji sektörünün çok önemli bir ünitesini teşkil etmek
tedirler. 

Yalnız, özellikle Türkmenistan doğalgazının Hazar geçişiyle ülkemize gelmesini sağlayacak 
Hazar geçişli Bakü-Ceyhan petrol boru hattına paralel uzanan doğalgaz boru hatlarıyla bu hükümet
çe Türkmenistan doğalgazının Türkiye'ye doğrudan getirilmesi yerine, Mavi Akım ile Rusya 
üzerinden ülkemize taşınması, hem ülkemizi Rusya'ya doğalgaz enerjisi yönünden bağımlı kıldığı 
gibi hem de Türkmenistan'ı Rusya'ya ekonomik yönden bağımlı kılıp, TİKA'nın ana gayesini or
tadan kaldırmaktadır. İşte, Türkmenbaşı'nın isyanına biraz da bu yönden bakmamız gerekmektedir. 

Netice olarak, Milliyetçi Hareket Partisinin büyük ortağı olduğu bu hükümet, tercihini, Türk'ü 
Türk'e aracısız bağlamak yerine, Mavi Akımla iki Türk devletini birbirine Rusya üzerinden bağlan
tılı olarak enerji konusunda bağlamakla, tarih önünde büyük bir vebal altına girmiştir. 

VAHİT KAYRICI (Çorum) - Yalan söyleme; Allah'tan kork. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Ayrıca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Azerbaycan, 

Kazakistan ve Türkmenistan'da petrol ve gaz sahası satın alma ortak girişimi gibi faaliyetler ile 
arama ve üretim sürecine de girmiştir. 

Ülkemiz ile Türk cumhuriyetleri arasında TİKA kaynaklı istatistik faaliyetlerinin güçlendiril
mesi projesi, ülkeler arasındaki bilgi akışını hızlandıracağı için, ticaret ve yatırım alanında önemli 
hizmetler görecektir. 

Sayın milletvekilleri, eğer, Mavi Akım, Türk'ün Türk'e bağlanması değil de, Türk'ün Rus'a 
bağlanması değilse, gel, teknik olarak izah et. 

VAHİT KAYRICI (Çorum) - Biz mi yaptık?! 
ASLAN POLAT (Devamla) - Hükümettesiniz... Hükümettesiniz... Sayın milletvekilleri, 

hükümetsiniz; Bakanlar Kurulunuz var o kurulda; devam edin. Tamam, devam edin; gelin, bana an
latın. 

TİKA hakkında bir de Başbakanlık Denetleme Kurulunun bazı tespitlerine de burada değinmek 
isteriz. Sayın Bakanım bunlara cevap verirse memnun olurum, sizin döneminiz değil ama... 

Denetleme raporunda aynen şu ifadelere yer verilmektedir: 
"1. Başbakanlıkça 1993-1994-1995 Mart ayına kadar sürdürülen yayın ve tanıtma faaliyetleri 

tasarruf genelgelerine aykırı olarak gerçekleştirilmiş ve Başbakanlıktan bu konulara izin isteme 
gereği duyulmamıştır. 

2. Sadece Türk kültür eserlerinin yayınlanması konusunda azamî tasarruf ilkelerine uymak 
kaydıyla 29.3.1995 tarihinde alınan şartlı izin kapsamı dışına çıkılmak suretiyle kurumu tanıtmaya 
yönelik yayınlara ağırlık verilmiş ve tasarruf ilkelerine uyulmamıştır." 

Yine, denetleme raporunda dökümü verilen yayınlar için şu ifadeler kullanılmıştır: "Yukarıda 
dökümü verilen birkaç sayfalık tanıtım yazıları için 1994 ve 1995 yıllarında toplam 5,6 milyar TL 
tutarındaki ödemelere ek olarak üç ayda bir yayınlanan AVRASYA Etüdleri Dergisi için Yeni 
Forum Yayıncılık AŞ ile imzalanan sözleşmeye göre 1994 yılında 74 000 dolar artı KDV, 1995 
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yılında 92 500 dolar artı KDV tutarında yayın giderleri yapılmıştır. Yine TEM Danışmanlık AŞ ile 
ilgili olarak adı geçen firmaya 1992-1993-1994 ve 1995 yılları toplamı 6 milyar 475 milyon TL 
tutarında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ASLAN POLAT (Devamla) - Sayın Başkan, 1 dakika müsaade edin. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Polat; 1 dakika içinde toparlayın. 

ASLAN POLAT (Devamla) - "...ücret ve harcırah ödemesi yapılmasına rağmen, bu bedel kar
şılığında firmanın yerine getirdiği araştırma, etüt, proje ve benzeri işlerin tespit edilememesi; in
celemeler sırasında -Kasım, Aralık 1995- önceki yıllarda tespit edilen soruşturma konusu ilişkilerin 
aynen devam ettiği ve kurum tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığı gözlenmiştir. 

Yine, Washington'da -ABD'de- yerleşik bir hukuk firmasına, kurumca, 1994 yılında 1 milyar 
221 milyon TL harcama yapan ve projeler içinde gösterilen söz konusu firmayla ilgili olarak yapılan 
incelemede Başbakanlığın Amerikan kuruluşlarıyla birlikte yürüteceği somut projelerin olmadığı, 
dolayısıyla bu projelerin kontrolü ve koordinasyonunun sağlanmasına yönelik bir görevlendirmeye 
ihtiyaç duyulmadığı... 

Yine, bir inşaat mühendisliği firması hakkında, bu firmayla ilgili olarak, Başbakanlığın inşaat 
işlerini yürütecek teknik bir dairesi olmaması nedeniyle, adı geçen firmanın kontrol hizmetlerini ne 
şekilde yürüttüğü ve hakediş bedellerini nasıl düzenlediği konusunda kurumun herhangi bir 
denetimi mevcut değildir." 

Netice olarak, Devlet Denetleme Kurulu, bu kurumlar hakkında bir işlem yapılmasını temmeni 
etmekte... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ASLAN POLAT (Devamla) - Başbakanlık Devlet Denetleme Kurulunca kimlerin sorumlu ol
duğunu biz de size soruyoruz, ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Polat. 

Sayın Bakanım, buyurun. 
DEVLET BAKANI ABDULHALÛK MEHMET ÇAY (Çorum) - Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin değerli üyeleri; konuşmama başlarken, benden evvel söz alan Prof. Dr. Sayın Nevzat Yalçın-
taş, Sayın İbrahim Yaşar Dedelek, Doç. Dr. Sayın Metin Ergun, Sayın Ayvaz Gökdemir, Prof. Dr. 
Sayın Suat Çağlayan ve Sayın Aslan Polat'a, yaptıkları konuşmalardan ve tenkitlerden ve yol gös
terici işaretlerden dolayı teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, Sovyetler Birliğinin dağılması karşısında, Batılı 
bazı stratejistler "Türkiye'nin Batılı gözünde önemi bitti" iddiasını gündeme getirmişler; ancak, çok 
geçmeden, bu dağılmanın Türkiye'nin stratejik olarak ufkunu açtığına da şahit olmuşlardır. Bu nok
tada yapılması gereken işlem, birer birer bağımsızlıklarını kazanan devletlerin ortak kültürel ve 
tarihî mirasa sahip devletler olduğunu ve bu yeni oluşumun Türkiye'ye siyasî, askerî, ekonomik ve 
kültürel zeminlerde yeni ittifak imkânları getirdiğini görüp, buna göre hareket etmekti. 

Güçlü ittifaklar, ancak güçlü müttefiklerin sağlam zeminlere oturmuş olan düşünce ve eylem 
birliktelikleriyle mümkün olabilirdi; fakat, bölgede yaşayan kardeşlerimiz, sosyalist rejimin etkin
lik ve verimlilik ilkelerini gözetmeyen büyük ölçek ve geri teknolojinin getirdiği problemlerin yanı 
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sıra, kasten de geri bırakılmış, örf ve âdetleri, dilleri ve dinleri tahrip edilmeye çalışılmıştır; fakat, 
kardeş ülkelerimizi ekonomik anlamda geri bırakma işinde başarılı olan sistem, millî benlikler 
konusunda bu isteğine ulaşamamıştır. 

Sosyalist sistemin dağılmasıyla ortaya çıkan devlet ve toplulukların güçlü bir yapıya ulaşmaları 
için, idare anlayışının değişmesinin yanında, teknolojinin ulaşmış olduğu düzeyi yakalama ve kul
lanabilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi de gerekliydi. Sahip olduğu kadarıyla bu tür yardım ve des
tekleri vermek, tarih, millî ve stratejik sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti Devletine düşmekteydi. 
Daha cumhuriyetin kuruluş yıllarında, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal 
bütün sıkıntılara rağmen, bu gerçeği gören ve hazırlıklı olmamız gerektiğini belirten Yüce 
Atatürk'ün bu yöndeki bütün uyarılarına rağmen, devlet olarak bu gerçeğe çok hazırlıksız yakalan
dığımız da, hepinizin malumu olan bir gerçektir. 

Bütün bu eksikliklerimizi gidermek üzere 1992 yılında alelacele TİKA kurulmuştur. 480 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamedeki bütün eksikliklere rağmen, bu alanda atılmış en iyi adım, 
TİKA'nın kurulmuş olmasıydı. 

TİKA'nın kuruluş amacı, Türk cumhuriyetleri ve komşu ülkeler öncelikli olmak üzere, geliş
mekte olan ülkelere teknik yardım vermektir. Bu amaçla, eğitim, danışmanlık, teçhizat, uzman des
teğinde bulunmak, TİKA'nın yapması gereken faaliyetlerdir. 

Teknik yardım dışında, TİKA, ülkemiz ile kardeş ülkeler arasında işbirliği projeleri de yap
maktadır. Kardeş ülkelerin ilk kuruluş yıllarında TİKA, insanî ve malî anlamda yardımlar da yap
mıştır; ama, TİKA'nın esas hedefinin, Türkiye ile kardeş ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek, bu 
ülkelerin dünyayla entegre olmaları için her alanda projeler uygulamak olduğu muhakkaktır. 

1992 yılına kadar gelişmiş ülkelerden teknik yardım alan bu ülke, TİKA'nın kurulmasıyla, ar
tık, teknik yardım verebilir konumda olduğunu ortaya koymuştur. Bu anlamda TİKA, Türkiye'nin 
gelişmişliğinin ve geniş ufkunun bir sembolüdür ve yalnızca varlığıyla bile olsa, milletimize moral 
veren bir kuruluştur. 

Bu arada şunu da önemle belirtmek isterim ki, TİKA, dışpolitikamızı belirleyen bir kuruluş 
değildir. Zaten dışpolitikamızın kurumları ve tartışma zemini bellidir. TİKA, belirlenen dışpolitika 
öncelikleri doğrultusunda ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim projeleri hazırlayarak bu politikaları 
uygulayan kuruluşlardan sadece birisidir. Kardeş ülkelerin kalkınması için gerekli yapısal, kurum
sal ve yetişmiş personel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik program ve projeler geliştirmiş ve uy
gulamaya koymuştur. 

TİKA, yalnızca kendi hazırladığı projeleri gerçekleştirmekle kalmamış, 11 ülkede bulunan 
koordinasyon ofisleri vasıtasıyla, bölgede faaliyet göstermek isteyen birçok kamu kurum ve 
kuruluşu ile özel ve gönüllü kuruluşa enformasyon ve koordinasyon konusunda da destek vermiş
tir. Bu kapsamda TİKA, bugüne kadar 18 ülkede 380 teknik yardım projesi gerçekleştirmiş, 90 böl
gesel projeye imza atmış, 22 000 adam/haftalık eğitim, 1 700 adam/aylık danışmanlık hizmeti ver
miştir. 

TİKA, bu faaliyetleri, kuruluşun ilk yılları hariç, oldukça zor şartlarda gerçekleştirmiştir. Zor
luklar, bu kuruluşun hem yapısından hem kaynağından ileri gelmektedir. 1992 yılında 45 milyon 
dolar karşılığı ödenekle faaliyete başlayan TİKA'nın bütçesi, 1993 yılından itibaren düşerek, 1998 
yılında 4,5 milyon dolara kadar gerilemiştir. 57 nci hükümetin kuruluşuyla beraber, Türk cum
huriyetlerine yönelik, daha etkin, rasyonel ve yoğun faaliyetlere girişmiş bulunuyoruz. 2000 yılm-
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da, TİKA'nm bütçesini yüzde 80 artırdık; 2001 yılında ise TlKA bütçesini, 1998'e göre 3 kat ar
tırarak, 12 milyon dolara kadar yükselttik. 

Görüşülmekte olan bu tasarıyla, TİKA'nın birtakım yapısal eksikliklerini gidermeyi ve daha et
kin projeler üretmesine yönelik imkânlara kavuşturulmasını amaçladık; ama, TİKA'nın, gelişmiş ül
kelerin teknik yardım kuruluşlarının sahip olduğu yapıya, kaynağa, personel rejimine, malî esnek
liğe kavuşması için, bugünden başlayarak sürekli bir çaba içinde olmamız gerektiğini de ifade et
mek istiyorum. 

Şimdi, bu kanun tasarısıyla yapılan düzenlemelerden kısaca bahsetmek istiyorum: 
480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulduktan sonra, 57 nci hükümet döneminde, 

hükümetin teklifi ve Cumhurbaşkanının onayıyla Başbakanlığa bağlanarak uhdeme verilen 
TİKA'nın, Başbakanlığa bağlılığı kanunla güçlendirilmiş ve resmî ismi (EKETİB) Ekonomik, Kül
türel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı iken, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi olarak düzen
lenmiştir. 

480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında, 
kurul üyesi bakanlıkların müsteşarları ve ilgili kuruluşların başkanlarından oluşan koordinasyon 
kurulu, geçen dokuz yıl içinde bir kez toplanabilmiştir. Bir müsteşarın diğer müsteşarlara başkanlık 
etmesi kamu yönetimi geleneklerimize uygun düşmediği için, model değiştirilerek, koordinasyon 
kurulu çalışabilir hale getirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre, koordinasyon kurulu, TİKA'nın bağlı 
olduğu bakan başkanlığında, ilgili kamu kuruluşları tarafından görevlendirilmiş müsteşar yardım
cısı veya başkan yardımcısı gibi üst düzey temsilciler ile Türkiye Odalar Birliği temsilcilerinden 
oluşacaktır. Gönüllü kuruluşlar, lüzumu halinde kurula davet edilebilecektir. Bu şekilde, ilk defa, 
gönüllü kuruluşlarla da işbirliği imkânı yaratılmış olacaktır. 

Tasarıyla, TİKA'nın görev ve sorumlulukları, oluşan yeni şartlara göre gözden geçirilerek, 
İdare yapısı güçlendirilmektedir. Program ve projelerin yürütülmesiyle ilgili olarak 2 adet başkan 
yardımcılığı kadrosu ihdas edilmiş, karşılaşılan hukukî sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulabil
mesi için hukuk müşavirliği kurulması düşünülmüştür. Kariyer uzmanlığı ihdas edilerek, personelin 
objektif metotlarla seçimi, yetiştirilmesi ve istihdamına imkân sağlanmıştır. 

Tasarıyla, TİKA, özel sektörle beraber proje hazırlama yeteneğine ve sponsorluk sistemi 
yoluyla projelerin ortak finansmanı imkânına kavuşmuş olmaktadır. Bugüne kadar uygulamada bir
çok problemle karşılaşılmasına sebep olan, sözleşmeli personel çalıştırılmasıyla ilgili ilkeler belir
lenmiştir. 

TİKA'nın Dışişleri Bakanlığına bağlı olduğu dönemde personelin almakta olduğu tazminat
ların, Başbakanlığa bağlandıktan sonra kesilmiş olması ve bir anlamda kazanılmış hakların ihlali 
sayılabilecek bir haksızlığın giderilebilmesi için, gerekli malî düzenlemeler yapılmıştır. 

TİKA, 2000 yılı içinde önemli atılımlar içerisinde olmuştur. Önemli projeleri başlatmış ve bir 
kısmını da bitirmiştir. 2000 yılı içinde TİKA, faaliyetlerini, kardeş ülkelerin hukukî ve malî alt
yapılarını rehabilite etmeye yönelik çok sayıda program ve projeye hasretmiş bulunmaktadır. Bun
lar da, KOBİ programı, ülkelerin piyasa ekonomisine geçişini hızlandırması, Türkiye ve Avrasya 
ülkeleri arasında ortak mevzuat oluşturulması, Türk işadamlarına uygun yatırım ortamı hazırlaması 
ve bu ülkelerde orta sınıf/ve sermaye yaratması bakımından çok önemlidir. Bu programın altında 
bankacılık, sigortacılık, maliye, merkez bankacılığı, rekabet hukuku, malî teşvik sistemi, vergilen
dirme, serbest bölge yönetimi, yabancı sermaye mevzuatı, kamu yönetiminin geliştirilmesi gibi çok 
önemli projeler yer almaktadır. 
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57 nci hükümet döneminde TİKA'nın yürütmüş olduğu projelerden bir kısmıysa şöyledir: 8 yıl
dır tamamlanamayan Yesevi Külliyesini tamamladık ve Ekim 2000 tarihinde, Sayın Cumhurbaş
kanımız Sezer'in başkanlığında, 19 milletvekilimizin katıldığı bir törenle açtık. 

özellikle, bu konuda, Hoca Ahmet Yesevi'yle ilgili olarak, Sayın Yalçıntaş'ın da yöneltmiş ol
duğu soru çerçevesinde bazı açıklamalar yapmakta fayda görüyorum. 1992 yılında restorasyonuna 
başlanılan bu türbenin 1994 yılında bitirilmesi planlanmış; ancak, 1999'a gelindiğinde, türbenin 
yüzde 70'i tamamlanmış iken, bir yıllık bir süreç içerisinde ve biraz evvel, Sayın Aslan Polat'ın, bazı 
konuları karıştırmış olmasına rağmen, ifade ettiği, TİKA'nın geçmişiyle ilgili birtakım problemleri 
biz de bildiğimiz için, denetleme kurulu kararıyla, ilgili firmanın yetkileri uhdeme alınmış ve 8 mil
yon dolar daha harcanması düşünülen bu türbe projesi, 1,3 milyon dolarlık bir harcamayla 
tarafımızdan bitirilmiştir. (MHP ve FP sıralarından alkışlar) 

özellikle, Türk tarihinin en eski yazılı belgesi olan Orhon Anıtlarının restorasyonu, çevresin
de arkeolojik araştırmaların yapılması ve eserlerin sergilenmesi için Moğol Hükümetiyle ortak 
projemiz, büyük bir başarıyla devam etmektedir. Aynen, bunda da, Ahmet Yesevî Türbesi restoras
yonunda olduğu gibi, 1995 yılında, Sayın Demirel'in Moğolistan'a yapmış olduğu ziyaret çer
çevesinde bir anlaşma yapılmış; 1995 yılından 57 nci hükümetin kurulduğu döneme kadar, bölgeye 
bazı bilim adamları gönderilmiş olmakla beraber, ne yazık ki, bu bilim adamlarının raporları dahi 
Bakanlığımıza ulaşmamıştır; onu da burada vurgulamakta fayda görüyorum. Yeni baştan mesele 
gündeme getirilmiş ve Moğolistan'a yapmış olduğumuz resmî ziyaret sonrasında, 2000 yılının tem
muz ayında başlayan, Türkiye'den 37 bilim adamının görevlendirildiği, Moğolistan'dan da bir o 
kadar bilim adamının katıldığı ve cumhuriyet tarihimizin sınırlarımız dışında yapmış olduğu ilk 
büyük arkeolojik çalışmayı Moğolistan'da yaptık ve bu sene, inşallah, yine iklim şartları itibariyle 
temmuz ayında başlayarak, ağustos sonuna kadar, yine bölgede bir o kadar bilim adamı görevlen
dirilerek, Bilge Kağan, Kültigin, Orhon ve hatta, Moğol Hükümetinin bize tavsiye ettiği ve anlaş
maya koydurmak istediği, Uygur Kağanlığının kağanlık belgesi olan Kara Balgasun Şehrinin ar
keolojik çalışmalarını tarafımıza verme isteği, yine Moğol yetkililerle görüşülerek bir karara bağ
lanacaktır. 

Geçen sene yapmış olduğumuz bütün bu çalışmaları, en kısa zamanda kitap haline getirerek, 
kitaplaştırarak ve yapılan çalışmaların ne olduğu bilimsel olarak ortaya konularak, Türkçe ve 
Moğolca olarak bilim adamlarının hizmetine sunacağız, ayrıca, siz sayın milletvekillerine takdim 
edeceğiz. 

Diğer yandan, Anadolu Türklüğünün de atası olan Sultan Sencer'in Türkmenistan'ın Mevr Şeh
rinde bulunan türbesinin, yine aynı şekilde, Türkmenistan tarafından gelen istek doğrultusunda, 
mart ayında bölgeye gönderdiğimiz elemanlar vasıtasıyla fizibilitesi yapılmıştır ve restorasyonu da 
iki sene içerisinde tamamlanacak şekilde planlanmıştır ve zannediyorum, bu sene, fizibiliteyle 
beraber, gerekli çalışmalar yapılarak bu da tamamlanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, aziz milletvekilleri; TİKA'nın 2000 yılında başlattığı ve genişleyerek 
devam eden bir sosyal projesi de Türkolojiyle ilgilidir. Stratejik önemi haiz Türkoloji projesi kap
samında, 11 ülkede Türkoloji bölümü kurularak, dil, edebiyat ve tarih dalında öğretim üyeleri gön
derilmekte, kütüphane, dershane inşa edilmektedir. Böylece, ülkemizin, Türkçenin ve tarihimizin 
bütün dünyada tanıtımı, bu merkezlerde, çarpıtmalara cevap verecek uzmanların ve dokümanların 
bulundurulması mümkün hale gelmektedir, özellikle bu Türkoloji Merkezi ve buraya gönderilen 
öğretim elemanı ve neşriyat, TİKA tarafından desteklenmektedir. 
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Yine aynı amaca yönelik olarak, yurt dışında yayımlanan Türkçe gazete ve dergiler maddî 
olarak desteklenmektedir. Moldova Devleti içerisinde yer alan Gagavuz Türklerinin kendi dillerin
de yayın yapabilecekleri ve bu yayınlardan arta kalan zamanlarda, doğrudan TRT yayınlarını din
leyebilecekleri bir radyo istasyonu kurulmuştur ve tarafımdan da, bu radyo istasyonu hayata geçiril
miştir. Aynı şekilde, Kosova bölgesinde de yayın yapacak olan bir radyo istasyonu kurulmasına iliş
kin hazırlık çalışmalarımız devam etmektedir. 

Kardeş ülkelerimizin sahip olduğu tarım potansiyellerinin etkin olarak kullanılmasına yönelik 
tarım işbirliği projeleri hazırlanmış ve ilk uygulaması da, Azerbaycan'da başlatılmıştır, sırada Kır
gızistan bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Karayollarıyla işbirliği halinde, önce Türkmenistan için hazırlanan ve 
yapılan karayolu ihalesinde Türk firmalarının da önemli miktarda pay alması sonucunu sağlayan 
karayolları master planı, Kırgızistan için de hazırlanmış ve Kırgızistan'a yapmış olduğumuz ziyaret 
sonrasında, Kırgız makamlarına ve Sayın Akayev'e teslim edilmiştir. Yine, Sayın Akayev'in, Yedin
ci Türk Liderleri Zirvesinde İstanbul'a geldiği dönemde de, Kırgızistan turizm master planı hazır
lanarak kendisine takdim edilmiştir. Türkmenistan örneğinde olduğu gibi, Kırgızistan'da karayolları 
ve turizm alanında yapılacak olan ihalelerde, Türk müteahhitlerin kendilerine önerilen bu bilgiler 
doğrultusunda önemli bir pay alacağını da ümit ediyoruz. 

TİKA'nın en temel görevi olarak düşündüğümüz eğitim programlarına çeşitlendirilerek devam 
edilmiştir, OECD'yle ortak faaliyet yürüttüğümüz İstanbul özel Sektörü Geliştirme Merkeziyle, 
Ankara Vergi Eğitim Merkezinin faaliyetlerinde yeni oluşan şartlara göre düzenlemeler yapılmıştır. 
Yine, bu meyanda, Dışişleri Bakanlığımızdan gelen istek doğrultusunda, TİKA'nın Afrika'daki İs
lam ülkelerine açılışı çerçevesi içerisinde, İslam Bankası yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüş
mede, TİKA'nın Ankara'da bir eğitim merkezi açması ve bunun İslam Bankası tarafından destek
lenmesi prensip olarak kabul edilmiş; inşallah önümüzdeki günlerde bunun anlaşmasını Cidde'ye 
giderek imzalayacağız. Yine, TİKA'nın içinde bulunduğu atılımın yüksek onaylarınıza sunulan 
tasarının kanunlaşması halinde daha da hızlanacağından eminim. Katkı ve eleştirilerinizden Bakan
lığımın ve TİKA'nın çok önemli istifadeleri olacağına inanıyorum. Ayrıca, bir hususu da burada 
açıklamaya müsaadelerinizle ihtiyaç duyuyorum: TİKA, Sayın Aslan Polat'ın da ifade ettiği şekil
de, maalesef, yanlış değerlendiriliyor. TİKA, bir şirket kuruluşu değildir, bir ticarethane değildir 
veyahut Türkiye'nin yatırım yapan bir bankası değildir, yatırımları sağlayan bir husus değildir. 
TİKA, teknik anlamda, eğitim ve kültürel alanda yardım yapan bir kuruluştur. Yani, Sayın Aslan 
Polat'ın vermiş olduğu rakamlar, ancak, Dış Ticaret Müsteşarlığımızı ilgilendiren hususlardır; ne 
TİKA'yı ne de Bakanlığımı ilgilendiren hususlar değildir; onu açıklamakta fayda mülahaza 
ediyorum. 

LÜTFİ YALMAN (Konya) - Bu hususta Yüksek Denetleme Kurulunun raporu var. 
DEVLET BAKANI ABDULHALÛK MEHMET ÇAY (Devamla) - Yüksek Denetleme 

Kurulunun raporu bende de var, hepsini okudum. Yalnız, 1992 senesinden -herhalde- 1998 yılına 
kadar gelmiş geçmiş olan hükümetlerin, o raporlardan haberi olduğu ve o raporlarla ilgili gerekli 
kanunî işlemleri yapmaları gerektiği hususunu da, size hatırlatmak istiyorum. Yani, geçmişteki bir
takım hataları, 57 nci hükümete yüklemek, bence yanlış. 

Değerli arkadaşlarım, yine, TİKA olarak, biraz evvel konuşan Sayın Ayvaz Gökdemir'in ifade 
ettiği birtakım hususlar var. Bunlardan bir tanesi, bu coğrafyada ortak Türk dili ve edebiyatı, ortak 
Türk tarihi ders kitaplarının hazırlanması. Ben de, Türk Tarih Kurumu üyesi olduğum dönemde 
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hazırlığına başladığımız ve çalışmalarına katıldığım bu proje, ne yazık ki, 2001 yılına geldiğimiz 
halde, kitaplaşmış değildir. Ancak, şu kadarını söyleyeyim: 57 nci hükümetin kurulmasının hemen 
akabinde, gerek Türk Dil Kurumu Başkanıyla gerekse Türk Tarih Kurumu Başkanıyla görüşerek 
bunun hızlandırılmasını talep ettim. Bu kitaplar, zannediyorum, 2001 yılı içerisinde -ki, şu anda 
Türkmence, Kazakça, Kırgızca, Azerbaycan Türkçesi olmak üzere metinler hazırlanmış vaziyet
tedir- kitap haline gelecek ve inşallah, 2001-2002 ders yılından itibaren, bu cumhuriyetlerde, lise 
seviyesinde ders kitabı olarak okutulacaktır. 

öğrenci projesi, TİKA'nm bir parçası değildir, öğrenci projesi, yine Bakanlığımın uhdesindeki 
bir görevdir ve bugüne kadar 28 000 öğrencinin Türkiye'ye getirilmesi planlanmıştır. Bu öğrenciler
den 19.000'i Türkiye'ye gelmiştir, geriye kalan 9 000 kişinin büyük bir çoğunluğu, malî sebeplerle 
Türkiye'ye gelememiştir. Yine, bu öğrencilerden 4 500'ü mezun olmuş ve şu anda Türk üniver
sitelerinde, bu coğrafyadan gelen, 13 bin civarında öğrenci mevcuttur. Öğrenci alımı devam etmek
tedir; her yıl 1 400-1 500 civarında yeni öğrenci gelmeye devam etmektedir, özellikle, iki senedir, 
politikamızda bir değişiklik yaparak, mastır ve doktora seviyesinde Öğrenci alımının sayısını artır
maya çalışıyoruz. 

Ayrıca, burada, sırası gelmişken bunu da söylemekte fayda görüyorum. İzmir, İstanbul, Es
kişehir gibi merkezlerdeki valiliklerimizin ve buradaki değerli valilerimizin himmetleriyle Türk 
dünyası koordinatörlükleri kurulmuş, bu öğrencilerimizin en küçük isteklerine, ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde bir yapılanmanın içerisine girmişlerdir ve diğer üniversitelerimizin olduğu vilayet
lerimizde de bu şekilde çalışmaların yapılması konusunda Bakanlık olarak çalışmalarımız hızla 
devam etmektedir. 

Yine, bir hususu burada söylemek istiyorum. Yine, Kırım Projesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 
Manas Üniversitesi, özel okullar gibi konular TİKA'nm dışındadır; ancak, Bakanlığımın da ilgilen
diği hususlar oldukları için bu konuda şunu söyleyeyim: Kırım'da, biz, devlet olarak 1 000 evlik bir 
proje başlattık; ancak, fiyatları yüksek tutmamak için -satın alma şeklinde- köy evlerini satın almak 
suretiyle daha ucuz bir seviyede -500 dolar gibi, 1 000 dolar gibi ucuz seviyede- bir ev alma imkânı 
bulunuyor ve şu anda 300 civarında göç eden Kırım Türkü ev sahibi yapılmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

DEVLET BAKANI ABDULHALÛK MEHMET ÇAY (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun. 

DEVLET BAKANI ABDULHALÛK MEHMET ÇAY (Devamla) - Ahmet Yesevi ve Manas 
üniversiteleri... Manas Üniversitesi kanunla kurulmuştur, Ahmet Yesevi Üniversitesi, o da kanunla 
kurulmuş bir vakıf üniversitesidir ve devlet olarak bunlara desteğimiz devam ediyor. 

özel okulların ve bizim resmî okullarımızın çok önemi vardır. Ben, şu veyahut bu ideolojik 
saplantı içerisinde değilim; ancak, görebildiğim kadarıyla oradaki Türk özel okulları Türkiye'yi 
bihakkın orada temsil etmektedirler ve o ülkelerin yetkililerinden saygı görmektedirler. Mesela 
Moğolistanda Cumhurbaşkanı Bagabandi, bu okulların kendilerine büyük hizmet verdiğini dört 
defa açık olarak ifade etmiştir. Her gittiğim yerde de bu okulları ziyaret etmişimdir; kanunlarımıza 
aykırı, Türk eğitim sistemine aykırı herhangi bir gözlemim de olmamıştır, bunu da açıkça ifade et
mek istiyorum. (MHP, ANAP ve FP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, yine, okul işi... Özellikle Diyanet İşlerimizin Balkanlarda, Doğu Av
rupa'da çok büyük işlevleri vardır. Bu işlevlerin de bir kısmı Bakanlığımız kanalıyla yapılıyor; çün-

- 3 0 6 -



T.B.M.M. B:95 2.5.2001 0 : 2 

kü, bu coğrafyada -örnek olarak vereyim- yalnızca Kırgızistan'da 2 000 barış gönüllüsü vardır. 
Kazakistan'da 3 000 barış gönüllüsü vardır. Bir yandan Hıristiyanlık propagandası, bir yandan Veh-
habîizm,, bir yandan Şiaizm ve bütün bu mücadelelerin karşısında bu coğrafyayı koruyacak olan 
Türk din adamlarıdır, Türk ilahiyatçılarıdır, buna da inanıyorum ve bu konuda da, biz, elimizden 
gelen her türlü desteği yapacağız, onu da açık olarak ifade etmek istiyorum. (MHP, ANAP ve FP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanunun, milletimize ve Türk dünyasına hayırlara 
vesile olmasını diliyorum ve bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Sağ olun. (MHP, ANAP ve FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan. 
Şahsı adına, Sayın Yakup Budak, buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika efendim. 
YAKUP BUDAK (Adana) - Sayın Başkan, değerli üyeler; sözlerime başlarken hepinizi saygıy

la selamlıyorum. 
639 sıra sayılı TİKA kanun tasarısı üzerinde konuşuyoruz. TİKA, elbette ki, Türkiye'nin, böl

gesinde güçlü bir ülke olabilmesi, çevre ülkelerde birtakım bağlantıların ön hazırlıklarının 
yapılabilmesi noktasında, bu zamana kadar, belki, imkânların da üzerinde hizmetler, gayretler or
taya koymuştur; ama, yapılan hizmetlerin, yapılması gerekenlerle mukayese edildiğinde, çok 
gerilerde kaldığını da söylemek, zannediyorum, insafla bağdaşır diye düşünüyorum. TİKA kurul
muştur; ama, maalesef, TİKA'nın eli ayağı da on senedir bağlı şekilde durmaktadır. 

Sayın Bakanımız, biraz önce, yapılan hizmetleri burada bir bir saydılar. Bunları elbette takdir
le karşılıyoruz; ama, sayılan hizmetler, yapılması gerekenler yanında, beni bağışlasınlar ama, bir 
hiçtir. Dolayısıyla, eğer, biz, bölgemizde güçlü bir ülke olmak istiyorsak, soğuk savaş sonrası dün
yada yerimizi almak istiyorsak, tarihî, yapanların yanında değil de yapan bir ülke olmak istiyorsak, 
bulunduğumuz coğrafyada sesimizin gür çıkmasını, kültürümüzün değişik coğrafyalarda ses ver
mesini istiyorsak, TİKA'yı daha da güçlendirmek mecburiyetindeyiz; bu personelle, bu parayla da 
bu işin yapılması mümkün değildir. Bakanlığımızı, bu gayretlerinden dolayı da tebrik etmek is
tiyorum. 

TİKA, sadece Ortaasya'daki Türk cumhuriyetlerine dönük bir yapıda da değil elbette, Kafkas
lar, Balkanlar, Makedonya'dan tutun da Macaristan'a varıncaya kadar, biraz önce Sayın Bakanım 
ifade buyurdular, Afrika içlerine varıncaya kadar bu ülkeler arasında işbirliğinin altyapısını hazır
lamakla görevlendirilmiş bir kurumumuzdur. Bu kurumun görevini yapabilmesi için, elbette diğer 
devlet kurumlarıyla işbirliği içerisinde ve uyum içerisinde çalışması gerekir. Biraz önce Sayın 
Bakanımın açıklamalarından anladık ki, Sayın Bakanım diyor ki, bunlar benim bakanlığımı ilgilen
dirmemektedir, TİKA'yı ilgilendirmemektedir ve TİKA, Türk kültürünün yayılması noktasında -
okulların kurulması- eğitim programlarının yapılmasını desteklemekte, bunun altyapı çalışmaları 
için özel planlar, programlar, kurslar tertip etmekte; ama, aynı zamanda, Türk özel teşebbüsünün, 
işadamlarının orada yapmış oldukları okullar devletin başka kurumlarınca da engellenmektedir. 
Dolayısıyla, devletin bir kurumu yapmaya çalışırken, diğer bir kurumu da âdeta yıkıcı bir etki gös
termektedir. Bunun da düzenlenmesi, Türk dışpolitikasmın belirlenmesinde ve yürütülmesinde 
önemli bir nokta arz edecektir. Elbette ki, dışpolitikanın yönlendirilmesinde, politikaların üretil
mesinde TİKA alt kuruluşlardan birisidir; belki dışpolitikayı belirleyecek değil ama, dışpolıtikaya 
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veri elde edecek, onun yapılanmasında temel taşı olabilecek verilere ulaşılması, diğer ülkelerde 
yapılanmaların gerçekleştirilmesi noktasında da çalışmalar, gayretler sarf edecektir. 

Görebildiğimiz kadarıyla, dünyanın hiçbir ülkesi, kendi çevresindeki komşularıyla, bölgesin
deki komşularıyla güven ve istikrarı sağlamadıkça, ekonomik kalkınmasını ve sosyal gelişmesini 
sağlayamamaktadır. Dolayısıyla, ülkemiz de, eğer kalkınmasını sağlamak istiyorsa, sosyal gücünü 
artırmak istiyorsa ve güçlü bir bölge ülkesi olmak istiyorsa, muhakkak surette, komşularıyla güven 
ve istikran sağlamak mecburiyetindedir. Bunun altını çizdikten sonra şunu ifade etmek istiyorum: 

Birtakım müttefiklerimiz, birtakım dostlarımız, âdeta, Türkiye'nin komşu ülkelerle güven ve 
istikrarını sarsacak, arasını açacak, Türkiye'yi bölgede yalnızlaştıracak politikaları da yürütmek
tedirler. Eğer, biz, bu dost bildiğimiz ülkelerle, ittifak yaptığımız ülkelerle bu noktada anlaşamaz-
sak, bulunduğumuz bölgede güçlü olmamız mümkün değildir. Şöyle bir göz atalım: Türkiye'nin 
sorunlu olmadığı bir tek komşusu var mıdır; niye yoktur? Eğer, biz, bu komşularımızla ilişkilerimizi 
düzenleyemezsek, istikrarlı bir seviyeye getiremezsek, kalkınmamızı da sağlamamız, TİKA'nın 
kuruluşundaki hedefleri ve Dışişleri Bakanlığımızın sözde yapması gereken hizmetleri de yap
mamız mümkün değildir. 

Komşularımızın farklı potansiyellerinin olması, farklı zengin kaynaklarının bulunması, bizim 
için, bir rekabet unsuru değil, bir işbirliği ve dayanışma unsuru olmalıdır. Dolayısıyla, bazı Batılı 
ülkeler, Türkiye ile komşularının arasını açabilmek için, komşu ülkelerin potansiyellerini ve kay
nak zenginliklerini âdeta bir rekabet unsuru gibi takdim etmekte, Türkiye'yi bölgede yalnızlaştır-
maktadırlar. Türkiye, bölgede yalnızlaşmaktan kurtulmak istiyorsa, muhakkak surette, ittifak ettiği 
ülkelerle elbette birtakım işbirliği içerisine girecek; ama, bölgesel çıkarlarını da hiçbir zaman gözar-
dı etmeyecektir. 

Maalesef, yine, TİKA'nın kuruluş, amaç ve hedefleri içerisinde bulunan o bölgedeki Türk cum
huriyetlerle işbirliğini sağlama noktasındaki çalışmaları ve gayretleri TİKA bütün gücüyle yapmak
ta; ama, maalesef, Dışişleri Bakanlığımızın aynı kafa ve zihniyette olduğunu ifade etmek de güçtür. 

Maalesef, dışpolitika ve TİKA'nın belirlenen hedeflerini, birtakım hamasî nutuklarla, slogan-
varî. yaklaşımlarla yakalamak da mümkün değildir. Bazı büyüklerimiz, bir hedef olarak "Ad
riyatik'ten Çin Şeddine" gibi ifadeler kullanıyorlar; ama, o ifadelerin altını dolduracak projeleri ger
çekleştirmek de, elbette, devletin bütün kurumlarının birlikte yürütecekleri bir görevdir diye 
düşünüyorum. Birtakım mevzuatlar hazırlansa, anlaşmalar yapılsa, kurumlar kurulsa da, eğer, o 
bakanlıklardaki zihniyet değiştirilmedikçe, kafalar değiştirilmedikçe, maalesef, bu hedeflerin de 
yakalanması mümkün değildir. Niye böyle olmuştur; eğer Dışişleri Bakanlığımızın yirmi, otuz yıl
lık bir projeksiyonu olmuş olsaydı... Biraz önce üzülerek dinledik; Sayın Bakanımız "Türkî cum-
huriyetlerdeki oluşumlara, maalesef hazırlıksız yakalandık" diyor. Herhalde, Bakanlık görevini yap
mış olsaydı, böyle bir hazırlıksız yakalanışla karşı karşıya kalmazdık, bir Türkiye Cumhuriyeti 
Bakanı da, milletin kürsüsünde "hazırlıksız yakalandık" itirafında bulunmazdı. Bu, dışpolitikamızı 
gözler önüne sermesi açısından oldukça ilginç bir tablodur. Bunu çözmedikçe, hangi kanunu 
çıkarırsak çıkaralım, hangi düzenlemeyi yaparsak yapalım, hangi kurumu kurarsak kuralım, 
neticeyi elde etmemiz mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, elbette, TİKA'nın görev alanı sadece Türk cumhuriyetleri değildir. Bal
kanlarda sıcak gelişmeler olmaktadır, Kafkaslarda sıcak gelişmeler olmaktadır; maalesef, TİKA'nın 
bu noktalardaki çalışmaları, bölgenin sıcaklığından dolayı olsa gerek, epeycedir tatil edilmiş 
durumdadır. Sadece ve sadece TİKA'nın yayınlamış olduğu birkaç sayfalık bültenden başka hiçbir 
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hizmet de yoktur. Onun için, TÎKA'nm, bütün bölgelerde doyurucu bilgileri, Türk işadamlarının 
önünü açacak, oradaki yatırım imkânları nedir, sosyal ve kültürel faaliyetler nasıl yapılması lazım 
gelir, bunun projelendirilmesi ve ona göre de hareket edilmesi noktasında daha ciddî çalışması da 
gerekmektedir. 

Uzun dönemli ulusal bir stratejiye ihtiyacımız vardır. Maalesef, devletin kurumları, bugünkü 
hükümetin olduğu gibi, kısa dönemli, günübirlik, günü kurtarmaya yönelik politikalar üretmektedir
ler. Onun için, Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini çok daha uzun sürelerle planlayacak, projelen
direcek, bu ülkelerde 30 yıllık, 40 yıllık geleceği planlayacak kurumlara, kuruluşlara, kafaya ve zih
niyete ihtiyaç vardır. Eğer bir Amerika Birleşik Devletleri, eğer bir Almanya, Fransa, İngiltere, hat
ta Yunanistan, hatta, İran, altını çizerek ifade ediyorum, bugün, Türk Cumhuriyetlerinde, Tür
kiye'nin çok önündedir. Ekonomik yatırımlarda, kültürel işbirliğinde, oradaki birtakım bağlantıların 
kurulması noktasında bizim önümüzdedirler. Dolayısıyla, bu ülkelerin hedeflerini de dikkate almak 
suretiyle, kurmuş olduğumuz bu kurumlara yeni hedefler vermek mecburiyetindeyiz. Eğer bu yeni 
hedefleri vermezsek ne olur?.. 

Özbekistan'da gelişmeler oluyor; hatta, askerî, sıcak gelişmelerin arifesinde Sayın Cumhurbaş
kanı koşarak gidiyor "bu yeni gelişmelerin içerisinde bize de yer verin" diyor; ama, iş işten geçmiş
tir. Şanghay Beşlisi dediğimiz Rusya, Çin, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan ne yapmışlardır; 
işi almışlardır. Buralarda, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi, nevzuhur umacılar meydana getirmişlerdir, 
tehlikeler oluşturmuşlardır. Bu cumhuriyetleri, güçlenmeden, oluşumlarını tamamlamadan kendi 
problemleriyle başbaşa bırakacak, iç problemlerle didiştirecek bir altyapıyı hazırlamaktadırlar. 
Maalesef, Türkiye de, yaptığı anlaşmalarla buna katkıda bulunmaktadır. Mesela, 1998'de bir baş
bakanımızın gidip de Çin'le birtakım gizli anlaşmalar yapmasını, dışişleri bakanımızın Çin'le 
terörist konularla ilgili anlaşma yapmasını anlamak mümkün değildir. Acaba, Türkiye ile Çin 
arasında hangi terörist faaliyetler var da, başbakanımız gidiyor, gizli anlaşmalar yapıyor, İçişleri 
Bakanımız gidiyor gizli anlaşmalar yapıyor?! Sayın başbakanımızın bir tanesi gidiyor Putin'le el 
sıkışıyor, terörizmle ilgili birtakım anlaşmalar yapıyor! Yaptığımız bu anlaşmaların, bölge insanının 
gönlünde hangi fırtınaları kopardığını, Türkiye'ye duyulan güvenin hangi halatlarını kopardığını hiç 
düşünebiliyor muyuz? Birtakım köşe yazarları, birtakım yağız delikanlılar, kartel medyasının ken
dilerine ayırmış olduğu sayfalarda, sütunlarda çok tantanalı yazılar yazsa da, maalesef, Türkiye 
Cumhuriyeti, dış politikada tarihinin en büyük acısını; ve açığını 57 nci hükümet zamanında 
yaşamaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapandı) 
BAŞKAN - Toparlar mısınız. 
YAKUP BUDAK (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, elbette ki, sorunlarımızın çözümünde, 

ulusal, millî politikalar geliştirmemiz gerekir; yoksa, birtakım müttefiklerimizin menfaatlarıyla, 
gayretleriyle Türkiye'nin menfaatlarını özdeş zannedecek olursak, çok daha mavi akımlarla karşı 
karşıya geliriz diye düşünüyorum. 

Saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Uzunırmak?.. Yok. 
Sorulara geçiyoruz. 
Sayın Yalman, buyurun. 
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanımın şu soruları 

cevaplandırmasını arz ediyorum: 
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Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında, zatıâlinin Bakanlıkta bulunduğu dönemle alakalı 
değil; ama, TİKA'nın yaptığı işlemlerle alakalı olarak birkaç husus tespit edilmiştir. Bunlardan 
birisi, Denizli'den yapılan nakliyatla ilgili. Tahmin ediyorum -Yüksek Denetleme Kurulu raporlarını 
okuduğunuzu da ifade ettiniz- Denizli'den 3 TIR makine ve teçhizat yüklenip gönderildiği halde 
Bişkek'e, 7 TIR üzerinden tahsilat yapılmış ve TÎKA tarafından ödeme yapılmış. Bilahara, bunun 
yazışmaları da yapılmış; ama, bununla ilgili herhangi bir soruşturma yapıldı mı; soruşturmanın 
neticesi ne olmuştur? 

Aynı şekilde, Gürcistan'a soba alımı ve geziyle ilgili de birtakım yanlışlıklar ve usulsüzlükler 
yapılmıştır. Bu konuyla da ilgili, acaba, herhangi bir teftiş raporu var mıdır, ceza uygulama işlemi 
yapılmış mıdır yapılmamış mıdır? 

Bunların cevabını istiyorum. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
Sayın Polat, buyurun. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanıma şunu söy

lüyorum: Sayın Bakanım biraz önceki konuşmama cevap verirken "Sayın Polat karıştırdı" dedi. 
Ben, Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığını, 1994 yılı Başbakanlık Denet
leme raporunun 73 üncü sayfasından 78 inci sayfasına kadar olan bölümlerden okudum. Yıllarını 
da verdim, "1993, 1994, 1995" dedim; sizin zamanınızda demedim. Sizin "karıştırdı" dediğiniz 
konuyu, karıştırma varsa, Devlet Denetleme karıştırdı. Ben, aynen buradan okudum ve sorusunu 
sordum, "bu kurumlar hakkında bir araştırma yapılmış mıdır" dedim. Yani, yapıp yapmadığınızı da 
söylemedim, sadece sordum. Sorulara biraz daha tahammüllü olsa sayın hocalarımız, daha memnun 
oluruz. 

İkincisi de, siz bir şey dediniz yine, dediniz ki: "Bu TİKA bir şirket değildir." Ben de size şir
ket olduğunu söylemedim. Kuruluş maddenizde diyorsunuz ki "Türk cumhuriyetleriyle Türkiye 
arasında ekonomik, sosyal işbirliğini geliştirelim." Ben de, Türk cumhuriyetlerine, bizim, şu andaki 
toplam ithalatımızın yüzde 1, ihracatımızın yüzde 3 mertebesinde olduğunu, bunun çok az ol
duğunu, bunun en önemli konusunun enerji sektörü olacağını ve bunun gelmemesini, TİKA'nın 
gerekli bilgilendirmeyi, yönlendirmeyi yapamadığını söyledim ve sizin de vazifeniz değil diye söy
lemedim, yönlendirme olmadığını söyledim; sadece bunları belirtmek istedim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Sayın Şandır, buyurun. 
MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakana iki sorum var; 

birincisi, ekonomik, kültürel, eğitim ve teknik işbirliği anlamında Türk cumhuriyetlerine dönük bir 
teşkilat kurmaya çalışıyoruz. Türk dünyasına hizmetleri dokunan tüm devlet görevlilerimize burada 
teşekkür edildi; biz de teşekkür ediyoruz. Ancak, Türk dünyasında, Türk birliği fikrini ilk telaffuz 
eden, yerleşmesine büyük emekler veren, gayret sarf ederi rahmetli Alpaslan Türkeş'i anmak gerek
miyor mu? Sayın Bakanın bu yönde bir projesi var mıdır? Birinci sorum bu. 

İkincisi, Türk kültürünün, Türk Milletinin ilk yazılı anıtları olan Orhun Anıtlarının Türkiye'ye 
taşınmasıyla ilgili projeleri var mıdır veya onun aynısını burada anıtlaştırmak gibi bir projeleri var 
mıdır? Bunların cevaplarını istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Sayın Güner, buyurun. \ 
ALİ GÜNER (İğdır) - Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakana şu sorularımı sormak is

tiyorum. özellikle Türkî cumhuriyetlerinden sorumlu Devlet Bakanı olduğu için, bu soruları sor
maya ihtiyaç duydum. 

Sayın Bakanım, malumunuz, biz Nahcivan ile komşuyuz, aramızda bir hasret köprüsü vardır: 
Dilucu Gümrük Köprüsü. 

Nahcivan, Azerbaycan'a bağlı 400 000 nüfuslu bir Türk Devletidir; güneyi İran'la, kuzeyi Er
menistan'la, batısı yine Ermenistan'la sınırdır. Bunlar, tek bir köprüyle Türkiye'ye bağlıdırlar. Bu 
400 000 nüfuslu Nahcivan'la, biz, devlet olarak ticarî ilişkileri kurmazsak, bunlara gereken yardımı 
yapmazsak, acaba, devlet olarak bunları birilerinin kucağına itmeye vesile olmuyor muyuz? Çün
kü, bu son Bakanlar Kurulu kararnamesiyle biz Nahcivan'ı kaderiyle baş başa bıraktık. Birinci 
sorum bu. 

ikinci sorum: Madem ki, bu, Türkî bir cumhuriyettir; dindaşımızdır, soydaşımızdır, ırktaşımız
da -ki, devlet büyüklerimiz bu lafı kullandılar- başta 9 uncu Cumhurbaşkanımız Sayın Demirel "İğ
dır'ın valisi, Nahcıvan'ın da valisidir" dedi. Sayın Aliyev ile Sayın Cumhurbaşkanı Demirel arasın
da şu sözler geçti: "Her ne kadar iki devlet isek de bir milletiz. Eğer Azerbaycan'a iğne batarsa, bize 
çuvaldız batar" şeklinde ifadeleri vardır. 

Nahcivan'ın 400 000 nüfuslu halkının geçim kaynağı ve tek çıkış yolu Türkiye'dir, her şeyiyle 
bize endekslidirler. Madem bu kadar birbirimize yakınsak, bizim, bunların, özellikle bu ekonomik 
çarkını döndürmek için bu konularla ilgili bir projemiz var mı? 

Üçüncü sorum şu: Bu 400 000 nüfuslu Nahcivan'ın, malumunuz olduğu üzere, özellikle bağ ve 
bahçe olayı had safhadadır. Bunların ürettikleri meyve ve sebze kendi nüfuslarının veya kendi dev
letinin ihtiyacından fazla olduğu için, biz, devlet olarak bunları alamaz mıyız? Yani, bir devlet 
politikası olarak bunların elindeki meyveyi sebzeyi aldığımız zaman burada bir sıkıntımız mı 
oluyor? 

Son sorum Sayın Bakanım... 
BAŞKAN- Sayın Güner, bu kadar soru sorma zamanımız yok efendim. Sayın Bakan yazılı 

cevap verecek... 
ALÎ GÜNER (İğdır)- Başkanım, müsaadenizle son sorum efendim. 
Kıbrıs, bizim yavru vatanımız, biz, Nahcivan'ı da aynı kategoriye koyamaz mıyız? Yani, Nah-

civan'a pasaportla veya başka bir şeyle gidip geldiğimizde sıkıntı oluyor. Bunu, bir kimliğe bağ
layamaz mıyız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Seven, siz de sorunuzu sorun. Sanıyorum, Sayın Bakan, yazılı olarak yanıt

layacak; çünkü, zaman yok. 
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkan, bana gelince mi yazılı cevap oluyor? 
BAŞKAN - Hayır efendim, bütün hepsini yazılı cevaplandıracak. 
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma şu soruyu sormak is

tiyorum. Gerçi, Orhun Abideleriyle ilgili, Sayın Şandır sordu; onu geçiyorum. 1995 yılından 
itibaren, birkısım bilim adamlarının, TİKA tarafından yurtdışına gönderilerek, bazı raporların 
düzenlenmesi talebi olduğunu söylediler; fakat, bu raporların, henüz TİKA'ya intikal ettirilmediği 
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konusunda, Sayın Bakanımız bir bilgi verdiler. Ben, şunu sormak istiyorum: Abaca, o günkü bilim 
adamlarına, bütçeden ne ödenmiştir? Eğer, bu raporlar gelmediyse, bu raporların karşılığı ödenmiş 
midir? Raporlar gelmediyse, bunlarla ilgili bir soruşturma yapılmış mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, 1,5 dakika içinde, lütfen cevaplayın efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULHALÛK MEHMET ÇAY (Çorum) - Şimdi, ilk soruyu soran ar
kadaşımız Lütfı Beyin birinci ve ikinci sorusuna yazılı olarak cevap vereceğim; yalnız, şu kadarını 
söyleyeyim: Bu, Denizli'den 3 TIR, makine ve teçhizatın 7 TIR olarak... Bununla ilgili şey sonuç
landı. Onlarla ilgili, ben, size, daha net cevabı yazılı olarak vereceğim. 

Sayın Polat'la, zannediyorum, diyalogda bir anlaşmazlığımız var. Ben, vermiş olduğu dışticaret 
rakamlarının TİKA'yı ilgilendirmediğini söyledim. Biz, o rakamları yükseltmek için altyapıyı yap
makla memuruz. Nedir bu altyapı; ben, orada, o hukukî altyapıyı yapmak zorundayım. Ticaret 
kanunlarının, icra iflas kanunlarının, efendim, işte, üzerine ısrarla gittiğim tahkim meselesinin... 
Yani, oradaki hukukî zeminin hazırlanmasıyla ilgili altyapı, benim görevim TİKA olarak; yani, 
oradaki ticaretin artması veya eksilmesi, yapılacak ticarî anlaşmalar beni ilgilendirmiyor. Ben bunu 
söylemek istedim Sayın Polat. Yani, anlaşamadığımız nokta bu. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Tamam, ben de onu demek istedim. 

DEVLET BAKANI ABDULHALÛK MEHMET ÇAY (Çorum) - Sayın Şandır'ın sorusunda 
değindiği konuyla ilgili olarak ben de aynı kanaatteyim. Rahmetli Saym Alpaslan Türkeş beyefen
di, 1993 senesinde, o dönemin Başbakanı Sayın Demirel ile birlikte, bu yeni kurulan Türk cum
huriyetlerinin, yani, hiçbir şey olmasa bile, birbirlerini tanımaları, tanışmaları açısından böyle 
kurultayların başlamasına öncülük ettiler. O kurultayların yapılmasında ben de görev aldım ve bun
dan da şeref duyuyorum ve her zaman söylüyorum, tabiî -burada Sayın Ayvaz Gökdemir yok- el
bette his olacaktır, psikolojik olarak birtakım sevgi, sempati olacaktır; ama, biz, 57 nci hükümet 
olarak şunu açık olarak ifade edeyim; his olacak; ancak, akıl daha önce olacak ve realist olmak 
zorundayız. Yani, romantizmi bir tarafa bırakarak, artık -on senedir yapılan methiyelerin ya da ağıt
ların bir işe yaramadığını gördük- bundan sonra realist birtakım köklü tedbirler almak zorundayız. 
Bugün geldiğimiz nokta budur. Dolayısıyla, bu kurultayların böyle bir noktaya gelişimizde çok 
büyük faydası olmuştur, onu da açık olarak ifade etmek isterim. 

Sayın Ali beyin Nahcivan'la ilgili sorularına gelince: Nahcivan'la ilgili olarak, Sayın Başbakan, 
bir özel statü çerçevesinde bana görev verdi Bakanlık olarak. Yani, bir nevi, Kıbrıs gibi olmasa bile, 
kendine özgü bir şey, benim Başkanlığımda bir çalışma yapılıyor. 

Nahcivan'la ilgili hadiseyi yalnızca Nahiçivan'la sınırlı tutamayız, Azerbaycan'la bir bütün 
olarak değerlendirmek zorundayız. O konuyla ilgili olarak İğdır ve Ağrı'ya gittim, yakında da Nah-
civan'a gideceğim, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Şu anda da Bakanlığımda Nahcivan'la ilgili olarak 
bakanlıklararası bir öngörüşme yaptık, ayrıca Bakanlığımda da bir komite oluşturdum, o çalışmalar 
yapılıyor. 

Yalnız, bu ilişkilerde bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum: Söylediğiniz, orada 400 000 
insanın yaşamış olması, onların Türkiye'ye kapısının olması, Türkiye üzerinden Batıya açılma şans
larının olması, ekonomik olarak Türkiye'den desteklenmesi... Bunların hepsi doğru; ancak, ben bu 
doğruları, Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ana politika çerçevesinde değerlendirmek zorundayım. 
Birkaç örnek vereyim: Nahcivan'ın 84 milyon dolar elektrik borcu vardır; 3,5 sentten ben elektrik 
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verdim. Kendi insanıma 8 sentten verdiğim elektriği, 3,5 sentten verdim ve bugün 84 milyon dolar 
alacağım var. Azerbaycan'a vermek üzere Kanada'dan 1 milyon ton buğday aldım, parasını nakit 
olarak verdim, bununla ilgili olarak borçlanmaya Azerbaycan Hükümeti yanaşmadı. Geçenlerde 
Azerbaycan'a gittim, bütün bunları ortaya koydum. Şu anda benim Azerbaycan'dan 300 milyon 
doların üzerinde alacağım var, bir o kadar yardımım var, hibem var; buna rağmen, birtakım anlaş
mazlıklar var, yani, oradaki yönetimden kaynaklanan birtakım anlaşmazlıklar var. Bu anlaşmazlık
ları çözmeden, Türkiye'yi yeni baştan yeni risklere atamam. Ben Azerbaycan yöneticilerine açık 
olarak söyledim, bütün detayları öne koydum ve buyurun, bunları oturalım, tartışalım dedim; çün
kü, bunlar, tartışılmazsa giderek büyüyen meselelerdir ve yarın kopacaktır. Ben karşımda ciddî 
vasıflı bir devlet adamı aradım. Bunun sonucu olarak Karma Ekonomi Komisyonu Toplantısında 
alınan kararı imzalamadan Türkiye'ye döndüm. Hükümete de Sayın Başbakana da bu konuda bilgi 
verdim. 

Ben, her şeyden evvel, bu Avrasya coğrafyasında, artık, ağabey değiliz, ağabey-kardeş ilişkisi 
içerisinde değiliz diyoruz; ama, biz burada ağabeylik yapmak zorundayız; devleti öğretmek zorun
dayız, devletin ne olduğunu öğretmek zorundayız. Bir cumhurbaşkanı, kendisinden evvelki cum
hurbaşkanını, uluslararası ilişkilerde yok farz edemez. Dolayısıyla, benim oradaki tavrım, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin haklarını korumaktır. O çerçevede, o belirtmiş olduğunuz bütün bu işler, 
yani, o meyve, sebze meselesinden tutun da, bütün bunlara varıncaya kadar, bu meseleleri hal
ledeceğim; ondan emin olmanızı istiyorum. 

Bir örnek vereyim; beraberdik orada, görüştük... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen toparlarsanız... Zamanı çok geçtik. 

DEVLET BAKANI ABDULHALÛK MEHMET ÇAY (Çorum) -Toparlıyorum efendim. 
Tohumunu ben veriyorum ve şu anda, Aralık'tadır gübresi, gübresini ben veriyorum. Benim, 

imkânını sağladığım pancarı ekiyor, o pancarı Ağrı şeker fabrikama teslim etmesi gerekirken, ben
den habersiz, 15 000 tonunu İran'a satıyor; ben, buna göz yummam. 

Bilmiyorum, izah edebildim mi?!. Bunlar çözülecek, ondan sonra Nahcivan'ın da meselesi hal
ledilecek. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) Sayın Başkan, Sayın Bakan"Ağrı Milletvekili Nidai Seven'in sorusuna 
yazılı cevap vereceğim" desin; bana öyle desin... 

BAŞKAN- Sayın Bakan, Sayın Nidai Seven Ağrı Milletvekili; Nahcivan'ın komşusu; Ermenis
tan'la sınırda sorunlu; bu konuda yazılı cevaplarınızı Sayın Seven'e tebliğ ediyoruz. (MHP sıraların
dan alkışlar) 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE 
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

(EKONOMİK, KÜLTÜREL, EĞİTİM VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KURUL
MASI, 206 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN İKİ MADDESİNİN DEĞİŞ
TİRİLMESİ VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVEL
LERE BİR İLAVE YAPILMASI HAKKINDA 480 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARAR
NAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ İLE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI) 
Amaç 

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, başta Türk dilinin konuşulduğu cumhuriyetler ve akraba top
lulukları ile Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere kalkınma yolundaki ülkeler ve topluluklarla 
diğer ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülke ve topluluklarla ekonomik, ticarî, teknik, 
sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek, 
yapılacak yardım ve işlemleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı ve tüzelkişiliği haiz Türk İşbir
liği ve Kalkınma idaresi Başkanlığının kurulması ile teşkilât ve görevlerine ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir. 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, Elazığ Milletvekili Sayın Ah
met Cemil Tunç; buyurun. 

Süreniz 5 dakika. 
FP GRUBU ADINA AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığının Kurulması Hakkındaki 
Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasından sonra meydana gelen yeni bağımsız 
cumhuriyetlerle ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, özellikle de, Türk dilinin 
konuşulduğu ülkelerle her alanda daha da yakınlaşma ihtiyacı kendiliğinden orta yere çıkmıştır. 
Kaldı ki, bu ülkelerin büyük bir kısmının bizimle paylaştıkları birçok yönleri var. Bu ülkelerden 
kimiyle aynı dili konuşuyoruz; yine, bu ülkelerden kimiyle aynı dine inanıyoruz; yine, bu ülkeler
de yaşayan kimileriyle aynı soydan geliyoruz, kimileriyle geleneklerimiz, göreneklerimiz aynı. 
Özet olarak, aynı kültürü, aynı harsı bölüşüyoruz. 

Mevcut olan birlerden hareketle, bu yakınlaşmayı daha hızlı ve daha örgütlü ve organize etmek 
maksadıyla, Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığının kurulması hedeflenmiş
tir. Bu yakınlaşma doğrultusunda, başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler olmak üzere, gelişme 
yolundaki ülkelere yapılacak her türlü işbirliği ve yardım programının hazırlanması ve uygulanması 
sorumluluğunun doğrudan bu kuruluşa verilmesi öngörülmektedir. 

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra egemenliklerini ve bağımsızlıklarını kazanarak ulus
lararası siyaset sahnesine çıkan Türk cumhuriyetleri, Türkiye üzerinden dünyaya açılmak isteğiyle, 
çeşitli alanlarda ve çok yönlü olarak yardım ve destek beklentisi içindedirler. Bu beklenti, sadece 
Türkî cumhuriyetlerde yok, aynı zamanda Balkan ülkeleri arasında var, Kafkas cumhuriyetlerinde 
var, yine bazı komşu ülkelerde de Türkiye'den bu beklenti var. 

Bu işbirliğini arzulayan ülkelerden birçoğunun bizimle tarihî beraberliği var, kültürel beraber
liği var ve aynı tarihî mirasa sahibiz. Bu ülkelerin her birinde bizimle işbirliği ve her alanda ilişki 
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kurmak için gösterdikleri arzu bizde de var. Dolayısıyla, komşularımızın, bizimle tarihlerini pay
laşan ülkelerin, daha yeni bağımsızlığını kazanan cumhuriyetlerin bizi model almaları, onlarda düş 
kırıklığına sebep olmamalı, bizi de mahcup etmemelidir. Öyleyse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
olarak kendimizi yeni baştan okumak, çağdaş yönetime sahip, iyiye, güzele doğru değişebilen, 
dönüşebilen, başkalarına model olabilecek bir yapıya sahip olmalıyız. Şimdi, komşularımız, bizim 
hangi tarafımızı model almalıdırlar? Komünizmin baskısında yeni kurtulan bu ülkelere hangi 
ekonomik modeli önereceğiz? Yılda iki üç defa kriz geçiren bir ekonomik modeli mi önereceğiz 
yoksa her gün değerini kaybeden Türk Lirası, emeğin, âdeta, bir değer ifade etmediği, gelir adalet
sizliğinin her gün arttığı, nüfusun büyük bir kısmının açlık sınırında olduğu, 20 milyon işsizin ol
duğu, vurgunun, talanın, soygunun, kayıtdışı paranın dünya sıralamasında en öne koyduğu bir Tür
kiye'nin ekonomik modelini mi örnek olarak önereceğiz bizden çeşitli beklentiler içinde olan bu 
cumhuriyetlere?!. 

Şu anda, ekonomiden sorumlu Sayın Devlet Bakanı, işte, borç para peşinde ve Türkiye'den baş
ka, acaba, bir başka ülke var mı ki, borç bulduğu zaman sevinen, sevinebilen; ne yazık ki, şu anda, 
biz, bu durumdayız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Tamamlayın lütfen... 

AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla)- Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
3-5 kuruş borç para alınca sevinen bir Türkiye yerine, komşularına, etrafına, muhtaç durumda 

olan herkese yardım elini uzatan bir Türkiye olmasını, doğrusu, biz isterdik, siz de isterdiniz; her
halde, herkes istiyordur. Bir kimsenin böyle bir ekonomiyi model alma imkân ve ihtimali yok. 

Model mi olmak istiyoruz; modeliz demek suretiyle veya kanun çıkarmakla model olamayız. 
Adam gibi bir ekonomik yapıyı oluştururuz. Önce, bu ülkede yaşayan 65 milyon insanın hepsine 
refah götürürüz. Bunu gören çevre ülkeler ve muhtaç ülkeler, haliyle bizi model almak durumunda 
kalacaklardır. 

Düşüncelerimi bundan sonraki maddelerde de açıklamak üzere, ben de, bu kanunun hayırlı ol
masını diliyor; hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Tunç. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın Hüseyin Çelik. 
Buyurun Sayın Çelik. (DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 
DYP GRUBU ADINA HÜSEYİN ÇELİK (Van)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

görüşülmekte olan yasa tasarısının geneli üzerinde konuşan değerli milletvekilimiz Sayın Ayvaz 
Gökdemir, bu TİKA esprisini sizlere takdim etti, anlatmaya çalıştı; kendisi, bizzat işin içinde 
bulunan ve bu işin bakanlığını yapmış olan bir değerli devlet adamımız, milletvekilimiz olduğu için, 
o, bu konuya daha yakından muttali idi. O, madalyonun bir tarafını anlattı, ben de, müsaadenizle, 
madalyonun diğer tarafını anlatmaya çalışacağım. 

Görüşülmekte olan bu kanun tasarısının 1 inci maddesi, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığının kuruluş amacını tespit etmektedir. Buna göre, söz konusu müessese, bakınız, "başta, 
Türk dilinin konuşulduğu cumhuriyetler -şu kapsama lütfen dikkat edin- akraba toplulukları, Tür
kiye'ye komşu olan ülkeler olmak üzere, kalkınma yolundaki ülkeler ve diğer ülkelerin..." Ne 
yapacağız bunları; a) kalkınmalarına yardımcı olmak, b) bu ülke ve topluluklara ekonomik, ticarî, 
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teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında işbirliğini, projeler ve programlar aracılığıyla, geliş
tireceğiz, yapılacak yardım ve işlemleri yürüteceğiz, bu kanunun kapsamına göre, amacına göre. 

Değerli milletvekilleri, elbette, büyük devlet, sınırlarını aşabilen devlettir. Büyük devlet, dün
yada olup bitenleri sadece gözlemleyen, gelişmelerin ardından giden devlet değil, gelişmeleri biz
zat yönlendiren, olup bitenlerin içinde, hatta önünde olan devlettir. Türkiye, gerek nüfusu gerekse 
sahip olduğu potansiyel, birikim, tarihî tecrübe açısından, elbette, büyük olması gereken bir devlet
tir. Nitekim, 1992'de Doğru Yol Partisi iktidarı döneminde 480 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameyle Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan TİKA, böyle bir düşünce ve espriye dayanmak
ta idi. Ne var ki -şimdi, gariplik burada- 1992'deki Türkiye, bugünkü gibi beceriksiz yönetimler 
sayesinde yangın yerine dönüştürülmüş bir Türkiye değildi. Hal böyle olunca, biz, bu kanun 
tasarısının zamanlama açısından çok talihsiz bîr döneme denk geldiğini düşünüyoruz. Potansiyel 
bilgi, birikim, büyük bir ekonomik ve askerî güce sahip olmak, tek başına büyük devlet olmaya ve 
onun fonksiyonlarını yerine getirmeye yetmez değerli arkadaşlarım. Son model ve üstün özelliklere 
sahip olan bir arabanın sürücüsü acemi ise, o arabaya ve içindekilere yazık olur. Harika işlevlere 
sahip olan bir bilgisayarın operatörü, eğer onu rantabl kullanamıyorsa, o bilgisayarın sıradan bir bil
gisayardan hiçbir farkı olmaz. Bugün, Türkiye'yi idare eden beceriksiz hükümet, bırakın yukarıda 
sayılan ülkelere, topluluklara el atmayı, kendi ülkesindeki insanlara el atamamaktadır. Ülke kor
kunç bir krize sürüklenmiş, iyi yetişmiş insanlar akın akın ülkeyi terk etmektedirler. 

Kanunî Sultan Süleyman, hem ülkesi hem kendisi büyük olduğu için, oturduğu yerden, İspan
ya Kralına, Fransız Kralına müdahale edebiliyordu; Çin'deki, Maçin'deki mazlumların feryatlarını 
duyuyor ve onların imdadına yetişebiliyordu. Sultan Abdülaziz de Osmanlı sultanıydı; ama, 
1875'te, Çin'de, Çin'e karşı bağımsızlık mücadelesi veren Müslüman Türk Hanı Yakup Hanın yar
dım çağrısına cevap veremiyordu. Yakup Han 1875'te elçisini Sultan Abdülaziz'e göndermiş, ondan 
askerî malzeme, para, teknik yardım ve personel istiyordu. İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Henry 
Elliot, Londra'ya, Dışişleri Bakanına konuyla ilgili olarak yazdığı raporda, biraz da alaycı bir 
ifadeyle "Lordum, Yakup Hanın elçisi İstanbul'a geldi; ancak, kendisine şatafatlı bir ağırlama ve 
uğurlama merasiminin ötesinde bir şey verilemedi" demektedir. 

Sayın milletvekilleri, halk arasında "kelin ilacı olsa önce kendi başına sürer" diye bir söz var
dır. Sultan Abdülaziz döneminde de, tıpkı bugünkü gibi, devlet iç ve dışborç batağına saplanmıştı, 
üretim yoktu, herkes geçim kaynağı olarak gözünü devletin kapısına dikmişti. Borcu ödemek için 
borç alınıyordu, borç faizini ödemek için yine borç alınıyordu; tıpkı bugünkü gibi ve bu hükümet 
gibi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -1 dakika içinde toparlayınız efendim. 
HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Dağıstan Hanı Mehmet Han, yine bu sıralarda, İngiliz 

Kraliçesi Victoria'ya yazdığı bir mektupta, Rusların kendilerine yaptığı zulümlerden uzun uzadıya 
söz ettikten sonra "eskiden bu tip şeyler olduğu zaman, Osmanlı sultanlarına müracaat ederdik. 
Çoğu zaman mesele bir nota ile halledilirdi; ama, epey bir zamandır artık feryatlarımıza karşı ak
siseda yok" diyor Mehmet Han; yani, cevap gelmiyor. Müslüman bir han olan Mehmet Han, 
çaresizlikten dolayı İngiliz kraliçesine âdeta sığınıyordu. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunun kapsamına baktığınız zaman, neredeyse G-7'ler hariç, biz 
bütün dünyaya ekonomik, kültürel, teknik, sosyal yardımda bulunuyoruz ve bunları da TİKA 
marifetiyle yapacağımızı ifade ediyoruz. Hedefler büyük olmalıdır, devletler kesinlikle ütopyalara 
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elbette sahip olmalıdır; ancak, bunların gerçekçi ve akılcı olması da lazım. Ben, bugünkü hükümetin 
anlayışıyla bunların olabileceğini düşünmüyorum. Daha sonraki maddeler üzerinde konuyla ilgili 
görüşlerimizi arz etmeye devam edeceğiz. 

Saygılar sunuyorum efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Çelik. 

1 inci maddeyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Görevler 

MADDE 2. - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a)Kalkınma yolundaki ülke ve topluluklarla ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim 
işbirliğini, bu ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunacak projeler bazında geliştirmek. 

b) Kalkınma yolundaki ülke ve toplulukların kalkınma hedefleri ve ihtiyaçlarını da gözönüne 
alarak, ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliği ve yardım konularını belirlemek 
ve bu amaçla gerekli proje ve programları hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak. 

c) Kalkınma yolundaki ülke ve toplulukların bağımsız devlet yapılarının geliştirilmesi, mev
zuatın hazırlanması, kamu görevlilerinin yetiştirilmesi, serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde 
bankacılık, sigorta, dış ticaret, bütçe ve vergi sistemi gibi alanlarda ihtiyaç duyacakları yardımları 
sağlamak, bu ülkelere uzmanlar gönderilmesi, bu ülkelerden gelecek eleman ve öğrencilerin eğitim 
ve staj görmesi, bu kişilere burs tahsis edilmesi amacıyla gerekli düzenlemeleri ve koordinasyonu 
yapmak. 

d) Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği programlarının, yurt dışında, gerektiğinde Türk Kül
tür Merkezleri ile de işbirliği yaparak yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak. 

Başkanlıkça yürütülecek projelerin belirlenmesi, uygulanması ve sonuçlandırılması, gerekli 
koordinasyonlarla bu proje ve faaliyetlerin sponsorlar aracılığıyla yapılmasının sağlanması, Baş
kanlığın faaliyet ve amaçlarına uygun yayın yapılması ve bu yayınlarla ilgili olarak ödenecek üc
retler ile bu alanda basın yayın organlarınca yapılacak yayınların desteklenmesine ilişkin usul ve 
esaslar yönetmeliklerle belirlenir. 

BAŞKAN - 2 nci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın 
Ali Gören. 

Buyurun Sayın Gören. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 
FP GRUBU ADINA ALİ GÖREN (Adana) - Muhterem Başkanım, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; görüşülmekte olan 639 sıra sayılı kanun tasarısı, yani, Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve 
Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum; hepinizi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle, Türkçe konuşan, kalkınmakta olan komşu ve akraba ülke ve 
toplulukların gelişmesine, kalkınmasına yardımcı olmak, bu topluluklara yardım ve katkılarda 
bulunmak amacına yönelik bir kapsamı içeren bu tasarı, aslında, son günlerde, can sıkıcı veya gönül 
yıkıcı kanunlar arasında yer almış, çakıllar arasında bir gül gibi, hepimizin gönlünü fethetmekte, 
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desteğimizi alan bir tasarı olarak, hepimiz tarafından, çıkarılması ve yürürlüğe konulması için gay
ret sarf edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, "ben ne söylerim, tamburam ne çalar" diye bir söz var. Diğer bir güzel 
sözümüz de Ziya Paşa'nın: "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz." Şimdi, Meclisimizin ve ülkemizin 
içinde bulunduğu bazı hususlar açısından fevkalade üzücü ve can sıkıcı tablolar arasında, bu 
tasarının kapsam ve amacına yönelik ne yapabileceğimiz konusunu ciddî ciddî düşünmemiz ve ona 
göre hareket etmemiz gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarının kapsamı ve amacının gerçekleştirilmesi için başka ülkeler
de ortaya konulan ve sinsi sinsi veya açıkça yürütülen bir nevi açık veya kapalı istila hareketlerinin 
bizim ülkemiz tarafından karşılanması ve üzerine düşen görevlerin yapılması konusunda acaba 
yeterli performansı gösterebiliyor muyuz? Keşke, bu soruya evet diye olumlu bir cevap verebil-
seydik. 

Ülkemizin şu anda içinde bulunduğu durumla, maalesef, ekonomi dibe vurmuş. Maalesef, if
las ettiği, başka ülkeler tarafından, kurum ve kişiler tarafından da ifade edilmiş, kültürel iddiaların
dan vazgeçmiş, dışişlerinde inisiyatifi tamamen elinden bırakmış bir görünüm ve yapı arz ettiği bu 
durumda, biz bu ülkelerle ilişkilerimizi, nasıl, arzu ettiğimiz düzeyde geliştirebileceğiz? Buna 
verecek olumlu bir cevabımızın olmaması bizi fevkalade derinden üzüyor. 

Daha on yıl önce, devlet büyüklerimiz, bizi, âdeta gümüş kanatlarla donatmaktaydı "Ad
riyatik'ten Çin Şeddine kadar kocaman bir coğrafya parçasında Türklüğün sesi yükselecek; 21 inci 
Asır, Türk asrı olacak" diye ucum ucum uçarken, maalesef, bugün, aradan on yıl geçmeden düş
tüğümüz durum, kanatları kırılmış bir doğanın yere çakıldığı gibi bir acıklı tablo arz etmektedir. 

Halkımızın içinde bulunduğu durum, uzak yerlerin büyük somununu hayal ederek teselli 
bulunamayacak kadar acıklı ve sıkıntılıdır. Maalesef, halkımızın, Türk kardeşlerini, Türkçe konuşan 
ülke ve toplulukları düşünemeyecek kadar canı başına düşmüş, "kaç kuzulu ceylan kaç, avcı geldi" 
denildiği gibi, başka kardeşlerini düşünemeyecek bir sıkıntı içerisinde, cüzdanlar boşalmış, iflasla 
veya icrayla karşı karşıya... Memur ve işçi, maalesef, çocuğuna harçlık verememekte, hastasına ilaç 
alamamakta; çiftçi, tarlasını ekemeyip, tohum, ilaç ve benzeri maddeler konusunda sıkıntıya düşer
ken, bizim bu ülkelere, bu topluluklara nasıl örnek olabileceğimizin hesabını kendi kendimize sor
mamız lazım. 

Şu an içinde bulunduğumuz duruma sanki kurtarıcı gibi gönderilen ekonomiden sorumlu Dev
let Bakanımız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun, 1 dakika içinde toparlayın... 

ALİ GÖREN (Devamla) - Pardon, hükümetten sorumlu Devlet Bakanımız(î) Sayın Kemal 
Derviş'in gündeminde ve ajandasında, maalesef, bu ülkeler ve topluluklar yoktur. Onun gündemin
de olmadığı gibi, kendisi, bu topluluk ve ülkeler için, maalesef, bir kabus halini almıştır. Borç al
mak için yaptığı, özellikle Kıbrıs, Trakya Türkleri, Ege ve Azerbaycan için ne gibi maddeler ve 
muhteviyat içerdiğini bilmediğimiz anlaşmalar, bu ülkeler ve topluluklar için kabus halini almak
tadır değerli arkadaşlarım. 

Onun için, partilerimizin değerli üyeleri, Meclisimizin değerli üyeleri; ailelerimiz, çocuk
larımız ve yakınlarımız bize "Kemal Derviş, bu borç anlaşması yaptığı yerlerde, hangi bağlayıcı 
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hükümleri ve milletin istikbalini etkileyecek konulan gündeme getirmektedir" diye sormaktadırlar. 
Bizim de sormamız ve özellikle bu hususlara açıklık getirmemiz gerekmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ALÎ GÖREN (Devamla) - Bu hususları gündeminize taşıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (FP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Gören. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın Hüseyin Çelik; buyurun. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 

DYP GRUBU ADINA HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun 
tasarısının 1 inci maddesinde sözünü ettiğim ütopik tavır, burada da sürdürülmüş, "Görevler" baş
lıklı 2 nci maddesinde de aynı tavır sergilenmiştir. Burada da, kalkınma yolundaki bütün ülke ve 
topluluklar kapsama alınmış, yine ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitimle ilgili bütün 
meseleler TİKA'nın bünyesine dahil edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 57 nci hükümet kurulduktan sonra TİKA, Dışişleri Bakanlığından 
alınarak Başbakanlığa bağlandı. Şimdi soruyorum: Adı geçen ülkelerdeki bütün ticarî, teknik, sos
yal, kültürel ve eğitimle ilgili işleri ve ilişkilerimizi TİKA yürütecekse, oradaki büyükelçilik
lerimize, konsolosluklarımıza, bunlara bağlı olarak çalışan bir yığın ataşeye ne lüzum var? Dış tem
silciliklerimizin ekonomiye çok ağır bir yük getirdiğini hepimiz biliyoruz. Bu konuda yetki çatış
ması, kargaşası, dublikasyon olacağı endişesini şahsen taşıyorum. 

Sonra, "kendisi muhtacı himmet dede, gayriye nasıl himmet ede" sözü sanki bize ait değilmiş 
gibi, bakınız, biz, kalkınmakta olan ülke ve topluluklara ne himmetlerde bulunacakmışız değerli ar
kadaşlar! 2 nci maddenin (c) fıkrasına göre, biz TİKA marifetiyle, bunların bağımsız yapılarını 
geliştireceğiz, bunun için onlara mevzuat hazırlayacağız, ihtiyaç duydukları kamu görevlilerini 
yetiştireceğiz, serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde onlara bankacılık, sigortacılık -bakın 
bunlar çok ilginçtir; çünkü, bunların hepsi bizde güllük gülistanlıktır- bütçe, vergi sistemi gibi 
konularda ihtiyaç duydukları yardımları sağlayacağız, bu ülkelere uzmanlar göndereceğiz, bu ül
kelerden gelecek eleman ve öğrencilerin eğitim ve staj görmesini sağlayacağız, bunlara burs tahsis 
edeceğiz... Bütün bunlar, bizim iktidarlarımız döneminde gerçekten yapıldı; burada biraz sonra siz
lere bunları örneklerle arz edeceğim. 

Hâsılı, basın, yayın, kültürel faaliyet, fınans sektöründeki hareketlerin düzenlenmesi, buralar
da kurulacak kalkınma bankalarına malî destek verilmesi vesair, hepsi bu kuruluşun görevleri 
arasındadır. 

Yukarıda da belirttiğim gibi, bu hükümetin böyle bir tasarıyla, bugün karşımıza çıkması büyük 
bir talihsizliktir. 

Değerli arkadaşlar, bizim bugünkü hali pürmelâlimizle bu iddialarda bulunmamız, kalkınmak
ta olan ülkelere, bankacılık, sigortacılık öğretmeye kalkışımız neye benziyor biliyor musunuz; Veli 
Göçer'in depreme dayanıklı inşaat teknikleri öğretmeye kalkışmasına benziyor. Veli Göçer, dep
reme dayanıklı inşaat tekniklerini anlattığı zaman ne kadar komik olacaksa, bugünkü yapımızla, 
içerisinde bulunduğumuz bu durumla, bütün bu ülkelere bunları sağlayacağımızı iddia etmemiz, 
böyle komik bir durumdur. Yapmayın allahaşkına! Bankacılığımızı yerle bir etmişsiniz; ülkedeki 
sosyal güvenlik kurumlarının durumu ortada; bari, bu corrupt sistemimizi ve anlayışımızı götürüp, 
bu gariban insanlara bulaştırmayalım. 
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Ziya Paşa "onlar ki, verir laf ile dünyaya nizamat, bin türlü teseyyüb bulunur hanelerinde" 
demektedir; bugünkü Türkçeyle, şair, mealen, şöyle diyor: Bazı insanlar, sözüm ona, lafla dünyaya 
düzen vermeye kalkışırlar; fakat, kendi ülkelerinde, evlerinde bin türlü ihmalkârlık ve tembellik 
vardır. Şiirin devamında "ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbei aklı eserinde" 
derken, sanki, Ziya Paşa, bu hükümete hitap ediyordu. 

Değerli arkadaşlarım, işte, elimde TİKA'nın, kuruluşundan beri yaptığı faaliyetlerin bir 
dökümü var. Bunu, rica ettik, TİKA'daki arkadaşlarımız bize gönderdiler. Şimdi, buradaki başlık
ları bile size okumam büyük bir vakit alır; ama, şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim ki, burada sad
ra şifa olan, gerçekten kayda değer olan projelerin hemen hemen hepsi 1992 ile 1997 tarihleri 
arasındadır ve bu dönemde, gerçekten, TİKA, özellikle 1992 ile 1995 tarihleri arasında altın 
dönemini yaşamıştır. Daha sonraki dönemlerde, yapılan bazı güzel icraatlar vardır; fakat, bunların 
çoğu da, geçmiş dönemde planlanmış programlanmış olan projelerin sürdürülmesi, devam ettiril
mesi şeklinde olmuştur. Bu dönem, gerçekten, TİKA'nın, üzerine düşen görevi, fonksiyonu icra et
tiğini söylememiz mümkün değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Çelik, 1 dakika içerisinde toparlayınız. 

HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Tabiî efendim. 
Değerli arkadaşlarım, sonra, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?!. Bir yandan, ekonomiden 

sorumlu Devlet Bakanı Sayın Kemal Derviş, eğitim, güvenlik ve sağlığın dışında devlete tek bir 
eleman alınmayacağını söylüyor, bu konuda Bakanlar Kurulu kararı çıkarıyorsunuz, öte yanda -ek
li cetvellere bakınız, bu, kanun tasarısında var- siz, TİKA'ya bir yığın yeni kadro tahsis ediyorsunuz. 
Bu, neyin nesidir? 

Biz, TİKA için bu kadroları önemsiz, lüzumsuz görmüyoruz, gerekli görüyoruz; ancak, 
hükümetin söyledikleriyle tavırları arasında ciddî bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Başta da söy
ledim, biz, TİKA esprisine kesinlikle taraftarız; TİKA gibi bir kuruluş bulunmalıdır, dublikasyona 
yol açılmamak kaydıyla bulunmalıdır; ancak, bugünkü halimizle, bugünkü tavrımızla, nizam, in
tizam götürme, ekonomik refah götürme gibi bir iddiayla onların karşısına çıkıyorsak, kendi ken
dimizle çelişiriz, kendi kendimizle alay eder duruma geliriz. Daha sonra görüşlerimizi ifade etmeyi 
sürdüreceğiz. 

Saygılar sunuyorum efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - 2 nci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 2 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

Teşkilât 
MADDE 3. - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilâtı, Koordinasyon Kurulu, 

ana hizmet birimleri, danışma ve yardımcı birimlerden oluşur. Başkanlık teşkilâtı ek (1) sayılı cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil 
Tunç; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

FP GRUBU ADINA AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; kaldığım yerden TİKA ile ilgili düşüncelerimi, kanaatlerimi açıklamaya devam etmek 
istiyorum. 
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20 nci Yüzyılın son on yılında ve 21 inci Yüzyılın başında, ülkemiz, küreselleşme denilen bir 
olgunun ne olduğunu, neler getirip neler götüreceğini anlamaya çalışırken, bir yandan da siyasî bir 
belirsizlik ortamında ve ekonomik kriz batağında sağa sola gidip gelirken, diğer yandan, tarihî ve 
kültürel bağlarımız olan devlet ve topluluklarla da ilişkileri, el yordamıyla da olsa sürdürmeye 
çalışıyoruz. Türkiye, hâlâ, çok boyutlu ilişkiler içinde olduğu Türk cumhuriyetleri ve Türk topluluk
larıyla oluşan bağların hazzını yaşama şansına sahip olduğunu unutmamalıdır; ancak, ülkemizin, bu 
şansını rasyonel bir biçimde kullanması ve hayalperest davranışlar içinde olmaması, yani, bu dav
ranışlardan kesinlikle kaçınması, bu ilişkilerin sağlam temellere oturmasını sağlayacaktır. Türkiye, 
bu temeli oluşturma konusunda yeterli bilgiye sahiptir, birikime sahiptir, tecrübeye de, potansiyele 
de sahiptir. 

Türkiye'nin, kardeş Türk cumhuriyetleri ve topluluklarıyla ilişkilerinde, Sayın Bakanın da 
ifade ettiği gibi, artık, duygusallığı aşarak, realiteye yönelmesi gerekmektedir. Millî menfaatlar doğ
rultusunda, komşu ülkelerimiz için de gerçekçi dışpolitikalar belirleme ve uyma mecburiyetinde ol
duğumuzu da, artık anlamak zorundayız. Bu ilişkiler, millî menfaatlanmızm gerektirdiği çerçevede, 
farklılıkları yok etmeyen; ama, kuşatan; mazi, hal ve istikbal ilkesine göre sürekli değerlendirip, bir 
birliktelik odağına oturtulmaya çalışılmalıdır. 

Bugün, burnumuzun dibinde olan ve bizim için hayatî önemi olan Kıbrıs'ta, Kıbrıs Rum kesimi 
ekonomik yönden kalkınmış ve ileri Avrupa ülkeleri düzeyine gelmiş bir durum arz ederken, Kıb
rıs Türk kesiminin ekonomik ve buna bağlı olan diğer meselelerinin de üstesinden gelinemediği 
açıktır, aşikârdır. 

Zaman, tarihî olaylar ve gerçekler karşısında, gerçek rakibimizdir. Zaman karşısında yenil
memek için, tarihi sorgulayan, ancak, sevme yerine sahip çıkan, dinamikleri harekete geçiren ve 
bunları ortak değerlerimizin izlerini taşıyan yerlere götüren anlayışları teşvik ederek ve kutlamakla 
mümkün olur. Bu anlayış ve gayret içinde olan faaliyetleri fedakârlıkla buralara götürenleri zaman 
zaman engelleme faaliyetlerinin çeşitli adlarla gündeme geldiği de bir gerçektir. Ben "Gölge etme, 
başka ihsan istemem" diyen anlayış çerçevesinde sürmesi ve teşvik edilmesi gereken faaliyetleri 
sürdüren gerçek gönül dostlarını, bu adsız kahramanları kutlamamız gerektiğine inanıyorum. 

Bir ülkenin kalkınması ve refah seviyesinin yükseltilmesinin, dengeli, adaletli, yenilikçi ve 
toplumun ihtiyaçlarını evrensel hukuk normlarına göre yeterince karşılayan yönetim anlayışıyla an
cak mümkün olabileceğine inanıyorum. Halkın demokratik katılımının ve katkısının sağlandığı ve 
kamu yararıyla sınırlanan durumlar dışında, kişilerin din ve vicdan ve fikir ve düşünce hürriyetleri 
ile teşebbüs hürriyetinin serbest olduğu yönetimlerde, genel anlamda huzurun ve güvenliğin daha 
kolay sağlandığını, kalkınmış ülkeler örneklerinde görmenin mümkün olduğuna inanıyorum. Zaten, 
bunlar sağlandığı takdirde, bir ülke, diğer ülkelere, komşu ülkelere, kendiliğinden model olma, ken
diliğinden önder olma durumuna gelecektir. 

Çok değerli arkadaşlarım, eğer, biz, Türk cumhuriyetlerine ve komşularımıza ve ihtiyaç duyan 
herkese öncü olabilecek, önderlik yapabilecek, onları etkileyebilecek bir duruma gelmek istiyorsak, 
ekonomik kalkınmışlığın yanında, her alanda, Türkiye'nin kendisine çekidüzen vermesi gerektiğine 
inanıyorum. 

Şimdi, bakın, model olacağız; ama, adlî sistemimize bakıyoruz. Biraz önceki konuşmamda 
ifade ettim: Adlî sistemimizi, bu haliyle hiç kimse örnek falan alamaz. Yargının siyasallaştığı bir 
sistemde adalet tecelli edemez. Hukuk adamlarının brifing aldığı bir ülkede yargının yansız iş
lediğini, bağımsız işlediğini komşularımıza söylememiz mümkün müdür?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Yargı bağımsızlığının her yıl tartışıldığı, yargı bağımsız
lığının olmadığının herkes tarafından söylendiği bir Türkiye'de, adaletten ve adaletin tecellisinden 
bahsetmek mümkün değildir. Böyle bir adlî sistemi kimseye öneremeyiz. 

Bunun gibi, siyasete zaman zaman müdahale edildiği, siyaset alanının daraldığı, siyasete ve 
siyasetçilere güvenin azaldığı, kurtuluşun, çözümün, âdeta, Meclis dışında aramaya çalışmanın teş
vik edildiği, sivil siyaset yapma imkânının gittikçe zorlaştığı bir siyasî yapıyı kim model almak is
ter?! Üretmeyen, tüketen, çalışmayan bu hantal idarî yapıyı kim model almak ister?! öyle bir idarî 
yapımız var ki, her şeyi, Ankara'dan, tek elden yönetmeye çalışıyoruz; ama, sistemi çalış
tıramıyoruz. Mahallî İdareler Yasasını on yıldır bu ülkede konuşuyoruz; ama, bir türlü getirip bu 
Mecliste görüşmek mümkün olmadı. Sağlık hizmetlerini, eğitim hizmetlerini, trafik hizmetlerini, 
spor hizmetlerini, köy hizmetlerini... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. 
BAŞKAN - Ben, eksüreyi verdim Sayın Tunç; onun için ikinci süre vermiyorum; teşekkür 

ederiz. 
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Eğer model olmak istiyorsak, kendimizi önce düzeltmemiz gerektiğine inanıyor; hepinize say

gılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Tunç. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın Hüseyin Çelik; buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
DYP GRUBU ADINA HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hükümetin MHP kanadı, Türkçe konuşan ülkeler, akraba topluluklarla Türkiye arasında kültürel iş
birliği konusunda daha istekliyken ve TİKA'yla sözümona, bunu sağlamaya niyetliyken, kendisiy
le ortağı arasında henüz müşterek bir kültürel işbirliği anlayışı geliştirememiştir. DSP'li Sayın Mil
lî Eğitim Bakanı Bostancıoğlu'na bağlı Talim Terbiye Kurulunun devirdiği çamlardan haberiniz var 
mıdır?! Talim ve Terbiye Kurulu, yaşayan Türkçeyi âdeta katlediyor. Elimdeki, okullara ders kitabı 
hazırlayan bir yayınevine, hazırladıkları kitaplarla ilgili "tespit edilen hatalar" başlığı altında gön
derilen bir raporda, şu okuyacağım kelimelerin kesinlikle kullanılmaması isteniyor. Sadece buradan 
bazı örnekler vermek istiyorum değerli arkadaşlarım. Bakınız, burada, kullanılmaması istenen ve 
kesinlikle kitaplardan çıkarılması gereken, sözümona, yerine öztürkçelerinin kullanılması istenen 
kelimeler şunlar: Millî, millet, istiklal, şuur, devir, tarz, mesai, nesir, medeniyet, ifade, cahil, fikir, 
fert, meşhur, hatıra, şive, maharet, örf, hürriyet, fakir, nutuk, nesil, vesaire... 

Yukarıda sayılan kelimelerin hemen hepsi, TİKA ile ulaşılmaya çalışılan, özellikle Türk dün
yasıyla aramızdaki ortak kelimelerdir. Siz, ne yaptığınızın farkında mısınız? İşte, bir süre önce, İs
tanbul'da, Türkçe konuşan ülkelerin devlet başkanları toplandı; ama, ne yazık ki, anlaştıkları ortak 
dil Rusça idi. 

Ne gariptir ki, eskiden beri dilin, millî ve manevî unsurların taşıyıcısı olduğunu bilen Türk 
solu, bu değerleri tahrip etmek için, her konuda enternasyonalci olduğu halde, dilde aşırı ulusalcı, 
Türkçü bir tavır sergilemektedir. Bizim ve MHP'li arkadaşlarımızın "uydurukça" dediği bu garip dil, 
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son zamanlarda, her nedense, başta Sayın Meclis Başkanımız olmak üzere, bazı MHP'lileri de celp 
etmeye başlamıştır. 

Arı Türkçe, öztürkçe iddialarının hangi amaçlara yönelik olduğunu çok iyi biliyoruz. 
Dolayısıyla, kültürel işbirliğinden söz etmeden önce, ortağınızın, Talim ve Terbiye Kurulunda neler 
yaptığına şöyle bir bakınız lütfen. Ayrıca, bu kurumdaki yolsuzluk ve usulsüzlükleri başka bir 
vesileyle huzurunuza getireceğim değerli arkadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarıda, gerekirse Türk kültür merkezleriyle işbirliği yapılacağından 
söz ediliyor. Türk kültür merkezleriyle neyin kastedildiği açıklığa kavuşturulmamıştır burada. Bil
diğimiz kadarıyla, Kültür Bakanlığına bağlı bu tür merkezler yok. Burada, yurt dışındaki Türklerin 
kurmuş oldukları çeşitli dernekler, merkezler kastediliyorsa, bu, uygulamada sıkıntılar yaratır; çün
kü, her iktidar, kendine yakın kuruluşlarla işbirliği yapmaya kalkışır. Burada, konu, net bir şekle 
sokulmalıdır diye düşünüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, hükümet, ülkeyi, kapı kapı dilenip para bulma konumuna getirmişken, 
böyle bir tasarıyı Meclisin gündemine getirmemeliydi. Malî kriz yaşayan bir ülkenin, başkalarına 
malî yardımda bulunmaktan söz etmesi; kokuşmuş, çürümüş bir sisteme sahip olan bir ülkenin baş
ka ülkelere çekidüzen verme iddiasında bulunması, komik olduğu kadar, inandırıcı da değildir. 
Kanadını kırdığınız şahinle ava çıkmaktan söz ediyorsunuz... 

Bu 4 üncü maddede de gariplikler var değerli arkadaşlarım. Burada, koordinasyon kurulundan 
söz etmektedir. Bununla da ilgili bir iki şey aslında söylemek istiyorum, 4 üncü madde üzerinde baş
ka bir değerli arkadaşımız konuşacak. 

Türkiye'de bir yığın koordinasyon kurulu vardır. Hangi müessesenin başındaki müsteşarı, 
genel müdürü, müsteşar muavinini arıyorsanız, bunların çoğu, filan koordinasyon kurulu toplan
tısına katılmak üzere gitmiştir. Bakınız, Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürünün kaç koordinas
yon kurulunda görevli olduğunu lütfen bir sorun. Bu insanlar, kendi aslî işlerini yapmaya vakit 
bulamıyorlar, şu koordinasyon kuruluna, filan koordinasyon kuruluna katılacağım diye. Aslında, 
burada, müsteşar muavini, başkan yardımcısı gibi üst düzey bürokratların katılımını mecbur tut
manın doğru olmadığını düşünüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Daha alt tabakadaki teknik personel eğer ön hazırlıkları, ön çalışmaları yaparsa, nihaî kararlar, 

tekrar, üst düzeydeki amirlere bırakılabilir. Bu konuyu da dikkatlerinize sunmak istiyorum. 
Bütün eksikliğine rağmen, gündeme getirilişteki tarih hatasına rağmen; çünkü, Sayın Bakan, 

haklı olarak belki şunu diyecektir: Bu, aylar öncesinden, ekonomik kriz gündeme gelmeden Mec
lisin gündemine geldiği halde bir türlü görüşülememişti. Bu konuda kendilerine hak veriyoruz; an
cak, bugün, dünyaya, ekonomi, bankacılık, sigortacılık, malî konularda bizim ders vermeye kal
kışımızın doğru olmadığını söylüyorum; ama, bu tasarıyı genel olarak desteklediğimizi de belirt
mek istiyorum. 

Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum efendim. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - 3 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
3 üncü maddeyi, ekli cetvellerle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

3 üncü madde kabul edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Koordinasyon Kurulu ve görevleri 
MADDE 4. - Koordinasyon Kurulu, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sanayi ve Ticaret, Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar ve Kültür bakanlıkları ile Hazine, Dış Ticaret ve Devlet Planlama Teşkilâtı müs
teşarlıkları, Diyanet işleri Başkanlığı ve TÜBİTAK Başkanlığı personelinden bağlı ya da ilgili 
bulundukları bakan tarafından görevlendirilen en az müsteşar yardımcısı veya başkan yardımcısı 
düzeyindeki temsilciler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı temsilcisinden oluşur. 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Türk işbirliği ve Kalkınma idaresi Başkanı Kurulun doğal üyesidir. 
Koordinasyon Kuruluna Başkanlığın bağlı olduğu bakan başkanlık eder. 

Koordinasyon Kurulunun görüşeceği konuların nitelik ve özelliklerinin gerektirmesi halinde, 
diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile oy hakkı olmaksızın sivil toplum örgütleri 
ile gönüllü kuruluşların temsilcileri, Türk işbirliği ve Kalkınma idaresi Başkanlığı başkan yardım
cıları ve ilgili daire başkanları Koordinasyon Kurulu Başkanınca toplantıya çağırılır. 

Koordinasyon Kurulu yılda en az bir defa olmak üzere Koordinasyon Kurulu Başkanının 
daveti üzerine toplanır. Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini Türk İşbirliği ve Kalkın
ma idaresi Başkanlığı yürütür. 

Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Türk işbirliği ve Kalkınma idaresi Başkanlığının faaliyetleri ile ilgili genel ilke ve öncelik

leri hükümetin siyaseti ve dış politika hedefleri doğrultusunda belirlemek. 
b) Türk işbirliği ve Kalkınma idaresi Başkanlığının faaliyetleri kapsamında programa alınacak 

ülke ve topluluklarla bu ülke ve topluluklara yönelik işbirliği ve yardım projelerini, ilgili ülkelerin 
kalkınma ihtiyaçlarını da dikkate alarak belirlemek. 

c) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının faaliyetlerinin Koordinasyon Kurulu karar
larına, 5.5.1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanun ile 24.6.1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanuna uygun
luğunu sağlamak ve bu konuda tüm kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu ve işbir
liğini gerçekleştirmek. 

BAŞKAN - Sayın miletvekilleri, birleşime, saat 18.05'te toplanmak üzere, ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 18.00 

© ; 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.05 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali ILIKSOY 
KÂTİP ÜYELER: Yahya AKMAN (Şanlıurfa), Şadan ŞİMŞEK (Edirne) 

O 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşiminin Üçün

cü Oturumunu açıyorum. 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik işbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Bu Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (J/206,1/779) (S. Sayısı: 639) 
(Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet hazır. 
Daha önce, 4 üncü madde okunmuştu. 
4 üncü madde üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Zeki Çelik. 
Buyurun Sayın Çelik. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika efendim. 
FP GRUBU ADINA MEHMET ZEKl ÇELİK (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

639 sıra sayılı, kamuoyunda TİKA olarak bilenen kanun tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde Fazilet 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, maddeyle, koordinasyon kurulu teşkil ediliyor ve burada, üyelere dikkat 
çekmek istiyorum: Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sanayi, Enerji ve Kültür Bakanlıkları, 6 bakan
lık var burada; onun arkasından, Hazine, Dış Ticaret, Devlet Planlama Müsteşarlıkları, 3 kuruluş da 
buradan; Diyanet, TÜBİTAK, TOBB (Odalar Birliği) 3 kuruluş da buradan geliyor, etti 12; 2 de, bir 
Dışişleri Müsteşarı biri de TİKA Başkanı olmak üzere, 14 tane kuruluşun temsilcisi, bu koordinas
yon kurulunu oluşturuyor. 

Değerli arkadaşlar, bu tür koordinasyon kurullarının nasıl çalıştığını biliyoruz, faydalı bir hiz
met üretmeleri gerçekten çok zordur. Bilindiği gibi, TİKA, Türkiye'nin, Türk cumhuriyetlerindeki 
yatırımlarını organize etmektedir, hizmetlerini ve faaliyetlerini programlamaktadır. Bu işleri yapar
ken, yurtdışından veya yurtiçinden çeşitli firmalar kullanılmaktadır. Genelde bu firmalar, devlet fir
malarından seçilmekte, devlet firmaları da siyasî bir güç tarafından yönetildiğinden, aşırı ve gerek
siz personel istihdamına gidilerek, maliyetler artmaktadır. Bu olayın diğer bir sonucu olarak, çalış
tırılan personelde liyakat yerine partizanlık arandığından, başarısız olunmaktadır. Bu husus, bilhas
sa, maliyet artı kâr sistemiyle yapılan ihalelerde, personel istihdamı açısından kendisini göstermek
tedir. Ayrıca, siyasî iktidarların değişmesiyle, gerek TİKA'da bulunan yönetim kadrosunun gerekse 
firmalarda bulunan yöneticilerin devlet firmalarıyla değiştirilmesi, işleri bir hayli etkilemektedir. Bu 
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işlerin sağlıklı yürütülebilmesi için, işleri gerçekten ciddî yapan firmalar vasıtasıyla yapmak ve 
TİKA'nın yönetiminin mümkün mertebe siyasetten etkilenmez bir hale gelmesi gerektiği kanaatin
deyim. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin, Türk cumhuriyetlerinde yapmayı yıllar önce taahhüt ettiği, 
ama, neredeyse yılan hikâyesine dönen, tarihî ve kültürel ilişkilere önemli katkı sağlayacak bazı 
projeleri vardı: Kazakistan'daki Yesevî Türbesinin restorasyonu, Kırımlıların iş sahibi olması, ay
rıca, Kırımlılar tarafından işletilen bir matbaa kurulması; bunun dışında, Gagavuzya'da, yine Türk
çe yayın yapacak bir radyo kurulması, Orhon Abideleri ve buna benzer diğer türbe ve önemli eser
lerin restorasyonu... TİKA'nın desteklediği, kültürel özellik taşıyan, mazisi eski bir proje de, ortak 
tarih ve edebiyat kitaplarının hazırlanması projesiydi; ama, bunlara başlanılmış, paraları da veril
miş, fakat, hep rölantide projeler. Tabiî ki, bu bütçelerle bu işlerin yapılması da mümkün değil; çün
kü, 25 milyon dolardan, şu anda 5-6 milyon dolar seviyesine inmiş bir bütçeyle, bunlar, hakikaten, 
yapılamayacak yatırımlar. 

Değerli arkadaşlar, belki, Sayın Bakan, bizimle alakası yok diyebilir; ama, parası bu kurumdan 
çıktığı için ifade etmek istiyorum: 1990 yılında, dönemin iktidarı, Ahmet Yesevi Türbesinin res
torasyonuna karar vermiş, 1992 yılında ihalesi yapılmış ve Vakıf İnşaata verilmiş. 1994 veya 1995 
yıllarında bitirilmesi planlanan proje, bugünlere kadar maalesef tamamlanamamış ve maliyet artı 
kâr sistemiyle de ihaleye verilmiş; normal şartlarda dört yılda bitirilmesi gerekirken, sekiz yılda 
tamamlanmış. 17 milyon dolara verilen projenin gerçek bedeli de 12 milyon dolar olarak ifade 
ediliyor. Yani, burada, 5 milyon dolar mertebesinde bir fazla ödeme söz konusu. 

Yine, Kazakistan'da, aylık 100 dolara bir işçi çalıştırılması mümkünken, buradan götürülen iş
çilere aylık en az 1 000 dolar ödeme yapılmıştır. 

Şimdi, Değerli Bakandan bunların cevabını vermesi istiyorum. Allahaşkına, bu 17 milyon 
doların ne kadarı inşaat harcamalarına ödenmiştir, ne kadarı da personel harcamaları için ayrılmış
tır? Bizi aydınlatırlarsa memnun olacağız. 

Ahmet Yesevi, son on asra damgasını vurmuş manevî bir büyüğümüzdür. Hoşgörülü bir İslam 
anlayışını Türk toplumlarının yaşam tarzı haline getiren, Mevlana'dan Hacı Bektaş'a, Yunus Em-
re'den Ahilik düzenine kadar tüm Anadolu değerlerinin temel harcı olan Ahmet Yesevi türbesinin 
iman, ülkemiz adına bir gurur vesilesidir; ama, bu imar işine istismarı katarsanız, Yesevi'nin ruhunu 
incitirsiniz, vebal altında kalırsınız. Bu konunun da hassasiyetle üzerinde durulacağını temenni 
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (FP, MHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Çelik. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın Necati Çetinkaya; buyurun efendim. 

(DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika efendim. 
DYP GRUBU ADINA M. NECATİ ÇETİNKAYA (Manisa) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; bugün, son derece önemli olan ve bizim için, her şeyden daha fazla önemle üzerin
de duracağımız ilgi alanımızı teşkil eden bir bölgeyle ilgili kanun hükmünde kararnameye ilişkin 
tasarı üzerinde konuşmak üzere söz almış bulunuyorum; hepinize, şahsım ve Doğru Yol Partisi 
Grubu adına saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir yer, bir bölge, bir coğrafi alan düşünün ki, Adriyatik'ten Çin Denizine 
kadar -bu, bir Amerikalı filozofun sözüdür- hiç tercüman kullanmadan, aynı dili konuşan coğrafî bir 
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bölgede tercümansız olarak seyahat edebilirsiniz. Burası, işte, Ortaasya'dır, Kırım'dır, Azerbay
can'dır, Kazakistan'dır, Türkmenistan'dır ve Doğu Türkistan'dır. 

Yıllar önce, cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk, 29 Ekim 1933'tekİ irat ettiği Onuncu 
Yıl Nutkunda aynen şöyle diyordu "Bugün, Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müt
tefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır; fakat, yarın ne olacağını kimse bugün kestiremez. Tıp
kı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir; bugün, elinde sımsıkı 
tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilir. Dünya, yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte, o zaman, Türkiye 
ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostluğumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeş
lerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak, yalnız o günü susup beklemek 
değildir; hazırlanmak lazım. Milletler buna nasıl hazırlanır; manevî köprülerini sağlam tutarak. Dil, 
bir köprüdür; inanç, din bir köprüdür; tarih, bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü 
tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların, dış Türklerin bize yaklaşmasını bekleyemeyiz, bizim 
onlara yaklaşmamız gerekli." 

Değerli arkadaşlarım, evet, şimdi, olay bu. Bu olayın karşısında, Türkiye, 90'lı yıllardan 
itibaren; fakat, geriye doğru gidildikçe, esas, ana temel 1985'ten başlayarak, 90'h yıllarda, özellik
le 1992'de de daha fazla şaha kalkarak, bu ülkelerde, Türk dili konuşan Hoca Ahmet Yesevilerin, 
Yusuf Hashaciblerin, Ali Şir Nevailerin, Uluğbeylerin diyarında, Köroğlusu bir, Nasrettin Hocası 
bir ve Kutadgu Biliği, her şeyiyle, hemen hemen bütün kültürü, âdeta girift bir şekilde iç içe girmiş 
bir bölgede, siz, bigâne kalamazsınız. Onun için, orası sizin ilgi alanınızdır ve orada ne yapılması 
gerekirse, onu fazlasıyla yapmak bizim aslî görevimizdir; ama, şimdiye kadarki rakamlara bak
tığımız zaman, 1992'de buraya atfettiğimiz değer gittikçe azalmış ve -rakamları verdiğim zaman 
göreceksiniz- zaman gelmiş, ilgi alanımızın dışına çıkmış. 1992 yılında TİKA' nın bütçesi 45 mil
yon dolarken, 1998'de 4,5 milyon dolara, 2000'li yıllarda 8 milyon dolara düşmüş; verdiğimiz 
değer bu. 

Eğer, siz, buralarla ilgilenmezseniz, başkası ilgilenir. Elektriği yoksa, gayet tabiî ki, elektriğini 
vereceksiniz; buğdayı yoksa, buğdayını vereceksiniz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Çetinkaya. 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Bunlar, bir faturayı gerektirir; dostluk, bir faturayı 

gerektirir; kardeşlik, bir faturayı gerektirir; o faturanın karşılığını yüklenmek büyük devletin 
şiarıdır. 

Türkmenistan'da, Azerbaycan'da, Özbekistan'da, Kazakistan'da yaptığımız görüşmelerde, 
oranın en üst düzeydeki devlet başkanı aynen şunu söylemiştir: "Aynı millet, ayrı devlet; aynı bir 
millet, iki ayrı devletiz." Böyle bir önemli topluluğun dili bir, dini bir, kanı bir olan milletlerin 
oradaki en fazla ilgilenecek kişisi, tabiî ki, bugünkü anayurtta olan ben olacağım. Benim bir 
vecibem vardır, bir vefa borcum vardır. Ben, bu vefa borcumu yerine getirmezsem, orayla olan il
gilerimiz de gittikçe zafiyete uğrar. 

5 inci maddede de konuya devam edeceğim. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Çetinkaya. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edil

miştir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum: 

Başkan ve başkan yardımcıları 

MADDE 5. - Başkan, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının amiridir. Başkan, Baş
kanlık hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel siyaset ve dış politikasına, millî güvenlik 
siyasetine, Koordinasyon Kurulu kararlarına ve işbirliği programları kapsamındaki ülkelerin kalkın
ma ihtiyaçlarına uygun olarak yürütülmesini ve başkanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer 
kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir ve Başkanlığın bağ
lı olduğu bakana karşı sorumludur. 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı 
birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Başkana yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı 
görevlendirilebilir. 

BAŞKAN - 5 inci maddeyle ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili 
Sayın Necati Çetinkaya konuşacaklar. 

Buyurun Sayın Çetinkaya. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA M. NECATİ ÇETİNKAYA (Manisa) - Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; biraz önce de arz ettiğim gibi, birçok birliklerimiz olan yerde, TİKA'nın en önemli kolların
dan birisi olan kültür birliğini -tabiî ki alfabe birliği içinde- gerçekleştirmesi gerekir. Bugün, aynı 
milletler, neredeyse birbirlerini anlamayacak duruma gelmişler. Bunu nasıl değerlendirirseniz 
değerlendiriniz. 

Bakınız, biraz önce "o konuda hazırlıklı olmalıyız" denilen hususta biz neler yaptık: Devlet 
olarak millî eğitim sahasında gereken hassasiyeti göstermedik; ama, bu konuda bu hassasiyeti gös
teren hamiyetperver Anadolu insanı, maalesef, takdir edileceği yerde, tekdir edilmiştir. 

Bakınız, şu anda size hitap ettiğim şu Meclisin kürsüsünden geçen senin başında, biliyorsunuz, 
Amerika'nın bir önceki Cumhurbaşkanı Bili Clinton geldi, dedi ki "bizim, sizinle dostluğumuz, 
sizin ilk Anayasanız, Kanunu Esasinin kabul edildiği 1876 yılında başlamıştır" nedir 1876 yılında 
Türk-Amerikan dostluğunun temeli; Robert Kolejle başlamıştır; Bizler, o kültürle birbirimize bağ
lanmış ve o zaman sağlam dostluklar kurmuşuz. Neyle; eğitimle. 

Değerli arkadaşlar, konuşmanın metni tutanaklarda vardır ve burada aynen şunları söyledi: 
Dedi ki "ben, Mr. Robert'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum..." 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Ne alakası var? 

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Alakayı şimdi göreceksiniz. 

Sayın Bakanım bilir, oralara gittiğimizde her vesileyle bizi Türk okullarına davet ediyorlar, 
gidiyoruz. Rusya'da, Moskova'nın göbeğinde, Saint Petersburg'un göbeğinde, Tiran'ın göbeğinde ve 
bütün Kazakistan'da Alma Ata'nın, Ulan Bator'un göbeğinde Türk Bayrağı dalgalanıyor ve İstiklal 
Marşı, Sovyet çocukları, Kazak çocukları Ukrayna çocukları tarafından söyleniliyor ve onu, gurur
la dinliyoruz. (Alkışlar) 

Şimdi, bu, bir kültür alışverişi değil midir? Bu, Türkiye'nin en güzel elçiliği, en güzel tanıtımı 
değil midir? DSP'den de, MHP'den de, ANAP'tan da.ve Doğru Yol'dan da arkadaşlarımız vardı. 

Geçen sene Saint Petersburg'ta bizi bir okula davet ettiler. Timitov diye bir çocuk çıktı, fev
kalade fasih bir Türkçe'yle konuşma yaptı ve "ben, daha önce, liseye gelinceye kadar, bu Türk 
okulunda liseye başlayıncaya kadar Türkleri, bize, göçebe, barbar bir millet olarak tanıtmışlardı. Ne 
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zaman ki bu okula başladım ve ondan sonra, bu okul, beni götürdü Anadolu'yu gezdirdi; 
Anadolu'nun dünyanın bir cenneti olduğunu gördüm ve medeniyette de son derece üstün bir 
medeniyetin, uygarlık bölgesi, uygarlık vadisi olduğunu gördüm ve dolayısıyla, Allahıma hamd et
tim. Ben, şu anda, o ülkeyi görmek, o kültürü almak ve bana enjekte ettikleri yanlış bilgilerden de 
kurtulmak hususunda son derece gururluyum ve dolayısıyla, sonuna kadar bir Türk dostu olarak 
devam edeceğim" dedi. 

İşte, Sayın Kabil oradaydı, İhsan Bey, Cemal Hocam oradaydı, gördüler ve gözlerimiz yaşar
dı. Kalktılar, Rus çocukları İstiklal Marşı söylediler. Hazar'ın kıyısında, Türkmenistan'ın doğusun
da -Hazar'ın doğu yakasında- Türkmenbaşı Şehrinde, Vali kalktı "bunlar benim gurur kaynaklarım" 
dedi ve orada bir gösteri yaptılar bize. İşte, biz, o zaman, çırpınan Hazar'ın dalgalarının Türklükle 
nasıl sarmaş olduğunu gördük. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, bunlara yardım etmemiz gerekirken, bugün engel olursak -Sayın Bakanım, 
özellikle, sizin üzerinize büyük görevler düşüyor- o zaman, orada, Türk'ün İstiklal Marşını ve 
Türk'ün Bayrağının nazlı nazlı gururla dalgalanmasını sağlamamış oluruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Bu, bir kültür mübadelesidir. Bunu kim yapıyorsa, 

onun elini öperiz. 
Değerli arkadaşlarım, gayet tabiî, şu Anadolu'yu bize Türk yurdu haline getiren Hoca Ahmet 

Yesevi'nin ve yine, oradaki, özellikle Sultan Sencer'in 1997'de gittiğimizde gördüğümüz bu harabe 
türbesi, bu görüntüde olmasaydı demiştik. Sayın Bakanım, Sultan Sencer'in büyük hocası Yusuf 
Hemedani'nin türbesiyle birlikte o külliyeyi bir bütün olarak mütalaa ediniz. Bir an önce, yüzakımız 
olarak, o külliyeyi, o abideyi, o mezarı, o türbeyi eğer tamir edersek, biz, onlara karşı borcumuzu 
ifa etmiş oluruz. 

Türkmenistan'da, Aşkabat'ta bir konuşma yaptım, Türkmenbaşı da dinliyordu; dedim ki: Dün, 
atalarımız, Anadolu'ya geldiler ve Anadolu'yu Türk yurdu yaptılar; bugün de, anayurda, sanayiciler, 
işadamları, fikir adamları gelmiş, atalarına vefa borcunu yerine getiriyorlar; daha fazlasını yapmak 
mecburiyetindeyiz; bu, bizim millî bir görevimizdir; bu, bir bediadır ve bu, bir emanettir. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. 
Fazilet Partisi Grubu adına, Osmaniye Milletvekili Sayın Şükrü Ünal; buyurun. (FP sıraların

dan alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır efendim. 
FP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşmekte olduğumuz 639 sıra sayılı kanun tasarısı hakkında görüşlerimi ifade etmek üzere huzur
larınızdayım; şahsım ve Fazilet Partisi Grubu adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

80'li yılların sonuna doğru Sovyetler Birliği rejiminin yıkılmasından sonra, hem Balkanlarda 
hem de Kafkaslarda dengeler değişmiştir; Türkiye'nin önüne çok büyük ve önemli fırsatlar çıkmış
tır. Bu bölgelerde kurulan bağımsız cumhuriyetlerle tarihî ve kültürel yakınlıkları olan Türkiye'nin, 
bu ülkelerle işbirliğini geliştirme zorunluluğu doğmuştur. Kardeş cumhuriyetler, Türkiye üzerinden 
dünyaya açılmak arzusunda olmuşlar ve çeşitli alanlarda yardım ve destek beklemişlerdir. Türkiye 

- 3 2 9 -



T.B.M.M. B : 9 5 2 . 5 . 2 0 0 1 0 : 3 

de, her konuda kendilerine yardım ve destek sözü vermiştir. Ancak, burada, elbette, yeni Türk cum
huriyetleri ile Türkiye arasındaki mesafeyi ve ilişkiyi, hiçbir zaman, büyük ağabey-küçük kardeş 
ilişkisine bağlamamak gerektiği düşüncesindeyim; çünkü, o insanlar yıllarca komünizmin esaretin
de yaşamışlar; ancak, bağımsızlıklarını kazanmışlar, devletlerini kurmuşlardır. Bir başka sözcünün 
dediği gibi, Türkiye onların Kabe'si durumunda da değildir. Zaten, son yıllarda yaptıkları değerlen
dirmelerde bunun böyle olmadığını ve karşılıklı konuşarak, işbirliğinde bulunarak daha güzel ve 
daha verimli neticelere ulaşabileceklerini ifade etmişlerdir. Dolayısıyla, aramızda, elbette, kültür 
değerlerimizin daha da bir ilerlemesine vesile olacak hareket ve davranışlarda bulunmamız gerekir; 
ancak, az önce Sayın Bakanımızın bazı ifadeleri, gerek şahsım, gerekse bazı milletvekilleri tarafın
dan garip karşılanmıştır. Sayın Bakan "Nahcivan ve Azerbaycan'la olan münasebetlerimizde, 1 mil
yar dolar Kanada'ya verdim, şu kadar ton buğday aldım, Azerbaycan'a verdim" veya "Azerbaycan'ın 
şu kadar borcunu gündeme getirdim" veya "Azerbaycan'da devlet adamlığının ne olduğunu onlara 
anlattım" tarzında garip ifadeler kullanmıştır. Bu ifadeler, herhalde, iki kardeş ülke arasındaki 
alakaları, münasebetleri daha da bir güzele götürecek ifadeler değil; bilakis, belki de, onlar tarafın
dan, çok daha garip ve belki de küçültücü olarak kabul edilebilecek ifadelerdir. Bu ifadelerin, yani, 
bir büyüklük veyahut da... Kişinin elbette şahsî bir tasarrufu değil, Sayın Bakanın şahsî tasarrufu 
değil, devletin parasıdır, devletin imkânıdır, hükümetin tasarrufudur; belki "biz veya hükümet adına 
bunu yaptık" denilseydi daha güzel olurdu. Çünkü, bizim, bu kardeş ülkelerle münasebetlerimizi 
daha bir güzele doğru götürmek mecburiyetimiz vardır. Zira, aramızdaki o güzel duyguları, manevî 
duyguları yok etmeye çalışan pek çok güç var. Ta yıllar öncesini hatırlayacak olursak, meydanlar
da "Kıbrıs-Kudüs-Türkistan" veya "Kıbrıs-Kınm-Türkistan" diye hep bağırarak, hep sloganlar 
atarak bugünlere geldik. Yani, biz, onların hürriyetlerine kavuşmalarının özlemiyle hep yaşadık ve 
bundan da, bugün bahtiyarlık duyuyoruz. Elbette, aramızdaki ilişkilerin çok daha güzel noktalara 
gelmesi için gayret göstereceğiz. Bu kanun tasarısındaki gerçekleştirilecek olan müessesenin 
fiiliyata geçirilmesiyle de, bu münasebetlerin çok daha hayırlı ve çok daha güzel hizmetlere vesile 
olacağına inanıyoruz. İnşallah fiiliyata geçer, aktif bir şekilde, güzel bir şekilde faaliyet gösterilir, 
hayırlı neticeler alınır ve biz de, bundan bahtiyarlık duyarız. 

Dolayısıyla, ben, bu kanun tasarısının, ülkemiz ve kardeş ülkeler arasında hayırlı hizmetlere, 
hayırlı münasebetlere vesile olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünal. 

5 inci maddeyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 

Ana hizmet birimleri 

MADDE 6.- Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının ana hizmet birimleri şunlardır: 

a) Ekonomik, Ticarî ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı. 

b) Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı. 
BAŞKAN - 6 ncı maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Hüseyin Arı; 

buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 

FP GRUBU ADINA HÜSEYİN ARI (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
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Bu tasarıyla, devlet bakanlığı kuruluşu içerisinde, başta yeni bağımsızlıklarına kavuşan Türk 
cumhuriyetleriyle olmak üzere, Balkanlar ve diğer komşu ülkelerle ekonomik, ticarî ve teknik işbir
liği daire başkanlığı ile eğitim, kültür ve sosyal işbirliği daire başkanlığı kurulması öngörülmek
tedir. Gelişmekte olan bu ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, onlarla, her alanda ve bilhassa 
Türk cumhuriyetleri ve Balkan ülkeleriyle, geçmişe dayalı, tarihî ve kültürel bağların olması, bu 
devletlerle, öncelik, kültür ve eğitim alanlarında olmalıdır. 

Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmaları sekiz ilâ on yılı bulmaktadır; ama, ne 
yazık ki, yine bu alanda da, 55 inci, 56 ncı ve 57 nci cumhuriyet hükümetleri, geçmişte yapılan 
hataları daha da artırarak devam ettirmişlerdir. İşte, geçtiğimiz hafta İstanbul'da yapılan zirvede, bu 
hataların neticesi, çok bariz bir şekilde, hem dünyanın ve hem de ülkemizin vatandaşlarının gözleri 
önünde sergilenmiştir. Azerbaycan hariç, diğer Türk devletlerinin devlet başkanları, hem de Tür
kiye'de, hâlâ Rusça konuşmaktadırlar. Ayrıca, Türkmenistan Devlet Başkanı, bu hükümetin ve 
dolayısıyla onun Enerji Bakanının Mavi Akım Projesinde yaptığı hatayı, bir kez daha, âdeta tokat 
gibi yüzümüze vurmaktan hiç çekinmemiştir; çünkü, acı gerçekler ortadadır. 

Değerli arkadaşlar, biz bu hatayı hep yapıyoruz; çünkü, tarihten ders almıyoruz. Dış-
politikamızda da, maalesef, yurt içinde olduğu gibi, toplumun ve ülkenin menfaatlarını her şeyin üs
tünde ve önünde tutmuyoruz. Bunun da nedeni, yıllardır, bu ülkede, halk iradesi, sivil inisiyatif, 
maalesef, öne çıkarılamamıştır; dolayısıyla, halk iradesine dayanan, halkıyla bütünleşen, gücünü 
halktan alan hükümetler işbaşına gelmemektedirler. Bunun da nedeni, yıllardır, bu ülkede, demok
ratik sistemin evrensel kurum ve kuralları işletilememektedir. Bunun en son ve çok kötü bir örneğini 
pazar günü yaşadık; DSP Kongresinde tüm dünyaya sergiledik. 

1974 Kıbrıs Harekâtının üzerinden 27 yıl geçti. Yavru Vatan için ne yaptık? Benzer hatalarla, 
Manavgat'ın ve Akdeniz Bölgesinin suyunu, Kıbrıs'a hâlâ götüremedik; ama, şu anda İsrail'e sat
mak üzereyiz. Kıbrıslı kardeşlerimize, her şeyden önce, onların hiç de yabancısı olmadığı, Türk -
İslam kültürünü götürmeliydik. Bakın, bunu yapmadığımız için, aldığımız en son habere göre, 
Kuzey Kıbrıslı Türk vatandaşları, Rum vatandaşlığına geçmek için âdeta yarışmaktadırlar. Gerisini 
siz düşünün. 

Selçuklu ve Osmanlıların yaptıklarını yapmalıydık. O zaman bu acı gerçekleri yaşamazdık. Os
manlı, fethettiği yerlere, öncelikle âlimleri, eğitimcileri gönderir, o tebaya, her şeyden önce, Türk-
İslam kültürünü ve onun güzelliklerini öğretirdi; bunun paralelinde de, ekonomik programlarını uy
gularlardı. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı, uygun olmasına rağmen, çok geç kalmıştır, atı alan Üsküdar'ı 
geçmesi misali. Hele hele, 200'ü aşan personeliyle zaten şişmiş durumda olan Dışişleri, biraz daha 
hantallaştırılmıştır. Hiç olmazsa, Dışişlerimiz, lüzumsuz, etkinliği olmayan dış temsilciliklerimizde 
personel tasarrufu sağlayarak, bu yeni başkanlığın yükünü ve maliyetini hafifletmeyi düşünmelidir. 

Şu anda, bu hükümet sayesinde, ülkemiz ve onun 65 milyon insanı, cumhuriyet tarihinin en 
ağır ekonomik, sosyal ve siyasal krizini yaşamaktadır. Böyle bir zamanda bu tasarının Genel Kurula 
getirilmesi de hiç uygun olmamıştır. Yine de bu kuruluşun, ülkemizin geleceğinde faydalı ve etkin 
çalışmalar yapacağına inanıyor; heyetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Arı. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ramazan Gül; buyurun. 
Süreniz 5 dakika efendim. 
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DYP GRUBU ADINA RAMAZAN GÜL (İsparta)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Kanun 
Tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; 
hepinizi, şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyada son yıllarda görülen hızlı değişim ve gelişmeler, 
tüm dünyayı olduğu gibi, ülkemizi de derinden etkilemiştir. Dünya ülkeleri bu değişim ve geliş
melere ayak uydururken, Türkiye, maalesef, bu yarışı izlemekle yetinmektedir. Bu değişim rüzgâr
ları, dünyanın demirperde ülkesi olarak bilinen Sovyetler Birliğinin başını çektiği Varşova Paktı ül
kelerini çok etkilemiştir. Bu paktın dağılmasıyla birlikte, dünya coğrafyası üzerinde, birçok yeni 
milletin oluşturduğu devletler ortaya çıkmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu çözülme sonucunda, bizimle, kan, din, tarih ve dil bir
liği olan Türk cumhuriyetleri kurulmuştur. Bu devletlerin dünya coğrafyasında yer alması bizleri 
sevindirmiş ve heyecanlandırmıştır. O dönemdeki cumhuriyet hükümetleri, bu devletlere yardımcı 
olabilmek için, planlı programlar içerisinde seferber olmuşlardır. Ben, Doğru Yol Partisi Grubu ve 
şahsım adına, o zaman yapılanlardan büyük gurur duymaktayım. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
de, diğer gruplardaki milletvekili arkadaşlarımızın da bu düşünce ve bu görüşlerimi paylaşacakları 
kanısındayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci mad
desinin başlığı ile (c) bendi, 1173 sayılı Kanun ile 4009 sayılı Kanunun uygunluğunu sağlamak için 
değiştirilmiştir. Bu değişikliklere göre, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ana hizmet 
birimleri kurulmuştur. Bu birimler; ekonomik, ticarî ve teknik işbirliği daire başkanlığı ile eğitim 
kültür ve sosyal işbirliği daire başkanlığıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu hükümetin yapması ve uygulaması gereken, kanun
ların dışında, bu devletlere, maddî ve manevî destek olmasıdır. Bugün, Türk cumhuriyetlerinden 
Çeçenistan'da, tüm dünya ve Türkiye'nin gözü önünde, Rus katliamları ve zulümleri sergilenmek
tedir. Savunmasız Çeçen Halkına, eşi, benzeri görülmemiş işkenceler yapılmaktadır, Çeçen köy ve 
kentleri ortadan kaldırılmaktadır, bir Türk devleti, dünya coğrafyasından silinmek istenmektedir. 
Kan, dil, din, ve tarih bağı olmayan milletler bu zulmü kınarken, iktidar ve hükümet ortağı MHP ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hassasiyet göstermemekte ve sessiz kalıp, hiçbir çaba sarf et
memektedir. 

MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Sayın Gül, yanlış okudunuz orayı! 
RAMAZAN GÜL (Devamla) - Hükümet oluncaya kadar Türkçülüğü ve Turancılığı savunan 

Sayın Devlet Bahçeli ve sayın MHP'li milletvekili arkadaşlarıma soruyorum: Bugün, bu düşün
cenizden ve fikirlerinizden vazgeçtiniz mi? 

DEVLET BAKANI ABDULHALÛK MEHMET ÇAY (Çorum) - Vazgeçmedik! 
MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Boş konuşmayın... 
RAMAZAN GÜL (Devamla) - Hükümet olduktan sonra, Türk cumhuriyetleri ile maddî, 

manevî ve ekonomik bağ açısından neler yaptınız? 
MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Siz ne yaptınız?! 
RAMAZAN GÜL (Devamla) - Oysaki, bizim hükümetimiz döneminde, Bosna-Hersek'teki 

Sırp zulmüne karşı, Sayın Genel Başkanım Prof. Tansu Çiller, bir saatliğine de olsa Bosna-Hersek'e 
gidip, oradaki Müslümanlara yapılan zulme dünya kamuoyunun ilgisini çekmek için gerekli 
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girişimlerde bulunup, oradaki soydaşlarımızın bir nebze olsun yaralarını ve ıstıraplarını hafifleterek, 
Sırp zulmünü sona erdirme çabalarını göstermiştir. Bu da, o zamanki hükümetin ne kadar ciddi, 
duyarlı, cesaretli ve korkusuz olduğunu dünya kamuoyuna ilan etmiştir. 

MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Libya'ya gittiğinizi de unutmayın!.. 
Sayın Gül, Libya'yı unutma!.. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlar mısınız efendim... 
RAMAZAN GÜL (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan, bu, Türk İşbirliği ve Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı, şimdiye kadar kararnameyle yürütülmekteydi, bundan sonra kanunla yürütül
mek istenmektedir ve biz buna olumlu bakmaktayız. 

Kısa ismi TİKA olan bu kuruluşla ilgili kanunun, Türkiye Cumhuriyetine ve Türk devletlerine 
hayırlı, uğurlu olmasını diler, Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Gül. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edil

miştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
Ekonomik, Ticarî ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı 
MADDE 7. - Ekonomik, Ticarî ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı, kalkınma yolundaki ül

kelerin serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci içinde ihtiyaç duyacakları programları hazırlamak, 
bankacılık, finansman, sigorta, dış ticaret, bütçe ve vergi sistemi konularında yardım temin etmek; 
ekonomik, ticarî ve teknik alanlarda bu ülkelerin kalkınma hedef ve ihtiyaçlarına uygun işbirliği 
program ve projelerini hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak üzere gerekli düzenlemeleri 
yapmak ve uygulanmasının koordinasyonunu sağlamakla görevlidir. 

BAŞKAN - 7 nci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Şükrü Ünal 
konuşacaktır. 

Buyurun Sayın Ünal. (FP sıralarından alkışlar) 
FP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşmekte olduğumuz 639 sıra sayılı kanun tasarısı hakkındaki görüşlerimi ifade etmek üzere 
huzurlarınızdayım; şahsım ve Fazilet Partisi Grubu adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kısa adı TİKA olan Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının bünyesinde oluşturulacak 
ekonomik, ticarî ve teknik işbirliği daire başkanlığının görevleri bu madde içerisinde tek tek sıralan
maktadır. Bu madedeki ekonomik, ticarî ve teknik işbirliği daire başkanlığının görevlerine şöyle bir 
göz atalım. Bu daire başkanlığı, kalkınma yolundaki ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçiş 
süreci içerisinde ihtiyaç duyacakları programlan hazırlamak, bankacılık, finansman, sigorta, dış-
ticaret, bütçe ve vergi sistemi konularında yardım temin etmek; ekonomik, ticarî ve teknik alanlar
da bu ülkelerin kalkınma hedef ve ihtiyaçlarına uygun işbirliği program ve projelerini hazırlamak 
veya özel kuruluşlara hazırlatmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasının koor
dinasyonunu sağlamakla görevlidir. 
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Burada, bu daire başkanlığına yüklenen görevlerden biri, bu yeni cumhuriyetlere veya kardeş 
devletlere bankacılık sistemini öğretmek olarak geçiyor. Bankacılık sistemini bunlara öğretirken, 
gönlümüz, Türkiye'deki bankacılık sisteminin öğretilmemesini arzu ediyor. Yani, şu içerisinde 
yaşadığımız günlerde, hakikaten, hepimizi derinden üzen ve sözlüğümüze yeni eklenen "hortum-
culuk" kelimesinin altında yatan şeyleri öğretmesinler. 

Biz yandık, onlar yanmasın diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ünal. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Kemal Çelik; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA KEMAL ÇELİK (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı 
üzerinde söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türk cumhuriyetleri ile biz, aynı dili konuşuyoruz; onlarla aynı soydan 
geliyoruz, onlarla kültürel bağımız var, onlarla soy bağımız var, onlarla psikolojik ve duygusal bir 
yakınlığımız var, psikolojik ve duygusal bir temelimiz var. Bu bakımdan, özellikle Türk cum
huriyetleri, Türkiye için her zaman ilgi alanı olmuş ve olması gereken ülkelerdir. Bu ülkeler, yetmiş 
yıl Sovyetler Birliğinin esareti altındayken, daima, Türkiye gibi demokratik ve çağdaş bir ülke 
hayal etmişlerdir ve Sovyetler Birliğinin yıkılması sonucu, bu ülkeler, Türk cumhuriyetleri, Türkiye 
Cumhuriyetini model almak üzere Türkiye'yle çok yakın işbirliği içerisine girmişlerdir. Türkiye 
Cumhuriyeti, özellikle 1990'lardan sonra, bu ülkelerle ilişkilerini gerçekten geliştirmiştir ve öyle ki, 
özellikle, onların alfabeleri, Latin alfabesine geçişleri Türkiye'nin önderliğinde gerçekleşmiştir. 
Yani, Türkiye Cumhuriyeti, kendisi için duygusal ve psikolojik önemi olan bu ülkelere gereken yar
dımı zamanında yapmasını bilmiştir. Ancak, özellikle, son dört yılda, bu ülkeler, maalesef, Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından ihmal edilmiş bir konumdadır. Bugün, Kazak petrollerinin ve Türkmen 
gazının Rusya'ya bağımlı hale gelmesini unutmamalıyız. Yine, bugün, Rus-İran dayanışmasının 
Kazak ve Türkmen enerji kaynaklarını kuşatmış olduğunu unutmamalıyız. Bugün, Türkiye Cum
huriyeti, Ortaasya'da tamamen pasifize edilmiş durumdadır. Avrupa-Asya-İran arasında oluşturulan 
ve Berlin'den Moskova'ya, Kafkaslar'dan Tahran'a ve Basra Körfezine ulaşan dayanışma hattı kurul
muştur ve bu hattın içerisinde, hiçbir şekilde, maalesef, Türkiye Cumhuriyeti yoktur. Son dört yıl
da, Türkiye Cumhuriyeti burada kan kaybetmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti, bu ülkeler 
açısından model ülke olma özelliğini de kaybetmek üzere. 

Yine, son günlerde, Ruslar, Ermenistan'a yeni bir hava üssü kuruyor. S-300 füzeleri Ermenis
tan'a yerleştiriliyor. Türkiye, bu konuyu bile, maalesef, ciddiyetle gündeme getiremiyor. Bu konu, 
AKKA Anlaşmasına aykırıdır. AKKA Anlaşmasına aykırı bir durumu, maalesef, Dışişlerimiz gün
deme getiremiyor. Yine, Türkiye, dünyadan kopmuş bir durumda olduğu için, Ortaasya cumhuriyet
lerinden, Türk cumhuriyetlerinden kopma olayını sürdürüyor, özellikle Dışişleri Bakanımız, Or
taasya cumhuriyetleri yerine, daha fazla steril ortamları tercih ediyor ve Yunanistan'la ilişkileri 
daima önplanda tuttuğu halde, başarılı bir sonuç alınamıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, ekonomik bakımdan içe kapandıkça, Ortaasya cumhuriyetleriy
le ilişkisi de kaçınılmaz olarak kopmaktadır. Türkiye, maalesef, Rus lobisinin etkinliği altında 
kalarak, Mavi Akım gibi, Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alan bir proje sayesinde Ortaasya'daki 
etkinliğini tamamen kaybetmiştir. Bugün, Türkiye, yine, Ortaasya'daki Rus- İran dayanışmasını ön
leyememiştir, Putin'i yeterince algılayamamıştır. Putin'in, Rus politikasını Sovyet politikasına uyar
layan yeni aktif politikasını Türkiye anlayamamış, anlayamadığı gibi, Putin'le işbirliğine girerek, 
Putin'in yayılmacı emeline, maalesef, Türkiye Cumhuriyeti seyirci kalmıştır. 
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Değerli arkadaşlarım, burada yapılması gereken şudur: Bu kanunla yapılması gereken, Ortaas-
ya cumhuriyetleriyle ilişkilerimizin kurumsal bir düzeye getirilmesidir. Maalesef, şu ana kadar 
kurumsal düzeye getirilememiş, özellikle kişisel ilişkilerle götürülmüş, az da olsa başarılı sonuçlar 
alınmıştır; ama, artık, ilişkilerimizi kişisellikten daha ziyade, kurumsallaşmaya götürmek zorun
dayız. Bu, Türkiye Cumhuriyetinin geleceği açısından son derece önemlidir. Bu bakımdan, Türkiye, 
Türk dünyasında etkin ve saygın bir konumda olabilmesi için, güçlü bir ekonomik modele sahip ol
malıdır. Özellikle, bu maddede ekonomik ilişkilerden bahsediliyor. Kendi ekonomisini düzlüğe 
çıkaramayan, kendi ekonomisiyle ilgili kararlan alamayan, kendi ekonomisiyle ilgili aldığı kararlar 
duvara toslayan bir hükümetin Türk cumhuriyetlerine ne derece faydalı olabileceği açıktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Çelik. 
KEMAL ÇELİK (Devamla) - 9 uncu maddede tekrar konuşacağım; orada, Türkiye'nin daha et

kin bir hale nasıl geleceği hakkında fikirlerimi ifade etmek istiyorum. 
Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Çelik. 
7 nci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı 
MADDE 8. - Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı, kalkınma yolundaki ülkeler

le eğitim, kültür ve diğer sosyal alanlardaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla programlar hazır
lamak, bu ülkelerden eğitim ve staj amacıyla Türkiye'ye gönderilecek kamu görevlilerinin, diğer 
elemanların ve öğrencilerin yetiştirilmesi, kabul, yerleştirme ve burs tahsisi işlerinin yürütülmesi, 
Türkiye'den bu ülkelere uzmanlar gönderilmesi ve işbirliği programlarının, yurt dışında, gerektiğin
de Türk Kültür Merkezleri ile de işbirliği yaparak yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak düzenlemeleri 
yapmak ve uygulanmasının koordinasyonunu sağlamakla görevlidir. 

BAŞKAN - 8 inci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın 
Yakup Budak; buyurun efendim. 

FP GRUBU ADINA YAKUP BUDAK (Adana) - Sayın Başkan, değerli üyeler; sözlerime baş
larken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Eğitim, kültür ve sosyal işbirliği daire başkanlığı, bu 8 inci maddeyle kuruluyor. Eğitim ve kül
tür, elbette ki, uluslararası ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Eğitimin olmadığı yerde, eğitimin 
karşılıklı esaslara dayanmadığı yerlerde, uluslararası ilişkilerin de gerekli temelleri bulamadığı 
aşikârdır. Onun için, kültürün temelinde de, muhakkak surette, bu ülkelerle, gerek Kafkaslar gerek 
Balkanlar gerekse Ortaasya Türk cumhuriyetleri olsun, ortak kültür birliğimiz vardır. Bu kültür bir
liğinin temelinde de, kültürün kültür olabilmesi için, dil, tarih ve din gibi değerlerin önplana çıkmış 
olması lazım gelir. Bunun için de, bu cumhuriyetler arasında, bu bölgeler arasında Türkiye'nin or
tak paydası İslam Dinidir. Onun için, birtakım paranoyalardan kurtulup, bu bölgelerde ve Tür-
kiyemizde gerekli olan altyapı yatırım çalışmalarını yapmamız gerekiyor. 

Bu yatırımların en önemlilerinden birisi de, TİKA'nın temel hedeflerinden birisi de, altyapıyı 
hazırlamak olduğu gibi, özel sektörün bu ülkelerde açmış olduğu okulların muhakkak surette des
teklenmesi, teşvik edilmesi gerekir. 
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5 inci maddede geçtiği gibi, millî güvenlik belgesine dayanılarak, Türkiye'de birtakım 
gazetelerde manşetler atılarak, birtakım hezeyanlarla, birtakım paranoyalarla, o ülkelerde Türk 
müteşebbisinin kurmuş olduğu okulları karalamak, âdeta, o ülkelerde tehdit unsuru gibi, birtakım 
odaklarmış gibi takdim etmek, zannediyorum ki, kültürümüze ve ülkemizin o ülkelerde yapması 
lazım gelen çalışmalara en büyük darbeyi vuracak çalışmalardır. Onun için, bu okulların korunması, 
kollanması ve desteklenmesi gerekiyor. Aksi halde, o okulları devletimizin kurması gerekiyordu; o 
kültür ocaklarını, ülkemizin oralarda kurması gerekiyordu. Uzanamadığımız için, imkânlar yetiş
mediği için, böyle hizmeti gösteren insanlara karşı da, elbette, daha yapıcı bir tavrın sergilenmesi, 
Türkiye Cumhuriyetinin geleceği açısından oldukça önem arz etmektedir. 

Bu ülkelerdeki insanların kültürleri ve özellikle yöneticilerin kültürleri, Rusya döneminde 
yaşadıkları için Rus kültürüne dayanmaktadır. Onun için, ister istemez, Ruslarla bu ülke insanları 
arasında birtakım gönül bağlarının olması da kaçınılmazdır. Bunu kıracak çalışmaları yapmamız 
gerekiyor. Türkiye'de yapılan konferanslarda bile, Türk cumhuriyetlerinin konferanslarında bile 
Rusçaya tercümelerin yapılması, olayın hangi boyutlarda olduğunu göstermesi açısından önemlidir. 
Onun için, Türkçemiz, bu okullarda, oranın gençlerine, geleceğin yöneticilerine ve bürokratlarına 
öğretilmektedir, kültürümüz aşılanmaktadır. Onun için, devletimiz, orada, birtakım vehimlerden 
hareket ederek değil, geleceğin umutlarına bakarak, bu okullara destek vermelidir diyorum. 

Saygılar sunuyorum. (FP, DYP, MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Budak. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Siirt Milletvekili Sayın Takiddin Yarayan; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA TAKİDDİN YARAYAN (Siirt)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepinizi şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, Türk cumhuriyetleri ve Türk akraba toplulukları ile ülkemiz arasında çok çeşitli alan
larda işbirliğinin yapılması, taraflar arasında karşılıklı menfaatlar sağlayacaktır. Eski Sovyetler Bir
liğinin dağılmasıyla egemenliklerini kazanan bu cumhuriyetler ve Balkanlar'daki diğer devletler, 
Türkiye Cumhuriyetini örnek almak istemişlerdir. 

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve diğer özerk cumhuriyetler
le, bağımsızlıklarını kazandıkları andan itibaren, sıkı bir işbirliği geliştirilmiştir. Şu anda bu ülkeler
de, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 16 okul vardır; 3 000 civarında öğrenci öğrenim görmektedir. Bu 
okullardan 13'ü bu hükümetten önce açılmıştır. Bu hükümet zamanında açılan okul sayısı sadece 
3'tür ve bu okulların da altyapı çalışmaları daha önce yapılmış, sadece, resmî açılışları bu hükümet 
yapmıştır. 

Kazakistan'daki Türk okullarında ve Kazak-Türk ortak üniversitesi olan Ahmet Yesevi Üniver
sitesinde eğitim gören çok sayıda Türk ve Kazak genci, kuşkusuz, ileride ülkelerimiz arasında sağ
lam bir kardeşlik köprüsü kuracaklardır. 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ve halklarımız arasın
da sonsuza dek sürecek dostluk ve kardeşlik bağlarının en somut göstergesidir. Özerk yapısı, 
yetenekli yönetim ve öğretim kadrosuyla ortak üniversitemizin örnek bir bilim yuvası olacağından 
kuşku duymamaktayız. Türkiye'de öğrenim gören Kırgız gençleri de, ileride, ülkelerimiz arasında 
sağlam bir dostluk ve kardeşlik köprüsü oluşturacaktır. Bizlerden sonra görevi devralacak bu kuşak
ların, yakın ve sıcak kardeşlik duyguları içerisinde yetiştirilmeleri ve eğitilmeleri önemlidir. 

- 3 3 6 -



T.B.M.M. B:95 2.5.2001 0 : 3 

Bugün, bu cumhuriyetlerde, özel sektör temsilcilerimiz, çok sayıda okul açmıştır; Türkiye 
Cumhuriyetini yüzakıyla temsil etmişlerdir, başarılı da olmuşlardır; bulundukları ülke halkı ve 
yöneticileri tarafından takdir edilmişlerdir. Açılan bu okullar, teknolojinin getirdiği bütün imkân
ların kullanılmasından dolayı, kardeş ülke halklarının sevgisini kazanmış ve bu ülke halkları tarafın
dan tercih edilen okullar halini almıştır. 

Biz ise, bu özel sektör temsilcilerinin ülkemizde açmış oldukları Fatih Üniversitesini 
kapatıyoruz. Acaba, bu okulların, kardeş ülke cumhuriyetlerinde göstermiş oldukları başarıyı, bizim 
ülkemizde de gösterip, demokratik yapıya sahip, idealist bir nesil yetişir diye mi bu üniversiteyi 
kapatıyoruz? Halbuki, devletin, özel eğitim kurumlarını teşvik etmesi gerekir. Sözü edilen eğitim 
kuruluşları, ülkemizin sesini dünyanın her yerinde başarıyla duyurmaktadırlar, uluslararası bilim 
olimpiyatlarında ciddî dereceler almaktadırlar. 

Hükümetin bir kanadı bu cumhuriyetlerle yakın işbirliği kurulmasından yana görüş bildir
mesine rağmen, DSP'li Sayın Millî Eğitim Bakanı döneminde hiçbir okul açılmamıştır. Eğitim ve 
öğretim alanında bu cumhuriyetler tarafından örnek alman bir ülkeyken, bu hükümet sayesinde 
eğitim ve öğretimi bu ülkelerden daha geri hale gelmiş bir ülke durumuna geldik. Bizler, eğitim ve 
öğretimi bir kenara bırakarak, tek tip insan yetiştirmek için mi uğraş veriyoruz?! Millî Eğitim 
Bakanlığındaki kadroları tasfiye edip, yerine, kendilerini demokrat kabul edip, demokrasiyi özüm-
sememiş, Danvin teorisi gibi çağdışı teorileri savunan kişiler, bu hükümet sayesinde devletin eğitim 
politikasına yön vermeye çalışmaktadırlar. Hükümet, ülkesinde, eğitim sorunları dışında her şeyle 
uğraşmaktadır. Devletin bir eğitim politikası yoktur, Türk cumhuriyetleriyle ilgili bir politikası hiç 
yoktur. Yaptıkları tek şey, yasak getirmek ve üniversite kapatmaktır. 

Geçenlerde, ülkemizde yapılan bir toplantıda, devlet başkanları, aralarında Rusça konuşarak 
anlaşabilmişlerdir. Bu hükümetin, bu ülkelerle ilgili yapmış olduğu kültürel çalışmalar nedir diye 
sormak istiyorum. Bu hükümetin görev yaptığı zamanlar, bu ülkelerle ilişkilerde karagünlerin 
yaşandığı zamanlardır, kayıp zamanlardır. Bütün alanlarda yapıldığı gibi, bu cumhuriyetlerle iliş
kilerde de hükümet zayıf kalmıştır. İlişkiler, daha önceki iktidarlar zamanında yapıldığı şekliyle kal
mış ve geliştirilememiştir. Daha önce, ağabey olarak anılan ülkemiz, bugün, ne acıdır ki, kapı kapı 
dolaşıp para dilenen bir ülke haline getirilmiştir. IV. Murad'ın "para almaya alışan, buyruk almaya 
da alışır" sözü, bu hükümetin durumunu yansıtmaktadır. 

Son olarak belirtmek istediğim, ülkemizin belirsiz olan eğitim ve öğretim politikaları ve kar
deş cumhuriyetlerle eğitim ve kültür alanındaki işbirliği, yine bizim iktidarımız zamanında geliş
tirilecektir. Sizin beceremediğinizi, gelecek olan DYP iktidarı başaracaktır. 

Bu kanunun ülkemize hayırlı olmasını diler, Yüce Heyete saygılarımı sunarım. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 8 inci 
madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yardımcı birim ve görevleri 
MADDE 9. - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının yardımcı birimi Personel, İdarî 

ve Malî İşler Daire Başkanlığıdır. 
Personel, İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, per

sonel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak. 
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b) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak. 

c) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını 
düzenlemek ve uygulamak. 

d) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

e) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlerini yürütmek. 

f) Başkanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek. 

g) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak. 

h) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimiyle ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek. 

i) Başkanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak. 

j) Genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

k) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN - 9 uncu maddeyle ilgili olarak Fazilet Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili 

Sayın Oya Akgönenç; buyurun Sayın Akgönenç. (FP sıralarından alkışlar) 

FP GRUBU ADINA OYA AKGÖNENÇ MUĞİSUDDİN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; her şeyden önce son derece yararlı görevler ifa edeceğine inandığım TİKA'nın 
hayırlı hizmetler vermesini ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederek sözlerime başlamak is
tiyorum. 

Birçok yönleriyle yenileştirileceğini umduğum TİKA'nın çalışmalarını dikkatle incelemekte 
yarar vardır diyorum. TİKA'nın kuruluş ve amaçlarından sapmalar olmuştur ve uygulamalarda da 
hatalar meydana gelmiştir. Bunların düzeltilmesi, başarımız için şarttır. 

Bildiğiniz gibi TİKA, 1992 yılında kurulmuştur. Amacı, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortaasya Tür-
kî cumhuriyetleriyle Türk azınlıkların yaşadığı komşu ve çevre ülkeler ile Türkiye arasındaki çeşit
li konularda işbirliğini artırmaktır. Tabiî, bunun sonucu da, genişleyen ve artan bir Türkiye Cum
huriyetinin etki alanıdır. Bu gayeyle kurulan TİKA, 1992-1996 yılları arasında oldukça etkili 
gelişimler yapmış, dinamik bir varlık sergilemiştir. 

Ben, TİKA'yla yakından ilgilenen bir kimseyim. Özellikle, ABD'de sunduğum "Türkiye'nin 
Ortaasya Türkî Cumhuriyetleriyle İlişkileri" konulu tebliğde, TİKA'nın ön yıllarında yaptığı hazır
lıkların anlatımı büyük bir ilgi odağı olmuştur. Bunu, özellikle belirtmekte fayda gördüm; çünkü, o 
gün büyük bir hayranlıkla dinlenen ve birçok sorular sorulan konular şu anda değişmiştir veyahut 
da istediği seviyeyi tutturamamıştır, bu seviyeyi devam ettirememiştir. Tabiî, gönlümüzden geçen, 
bu seviyenin devam etmesi ve hatta, daha iyi bir hale gelmesidir. 

Bildiğiniz gibi TİKA, Amerika'nın AID, yani, Uluslararası İşbirliği ve Geliştirme Ajansından 
esinlenerek örgütlenmiştir; ama, uygulamalar, zaman içerisinde başka bir mecraya atmıştır. Daha 
sonraki yıllarda, özellikle JİKA, yani, Japon İşbirliği ve Kalkınma İdaresinden örnek alınarak geliş
tirilen teknik işbirliği kısmı ise, gittikçe zayıflamış ve etkisiz hale gelmiştir. 

Bugün, elimizde bulunan TİKA'nın 2000'li yıllarının faaliyetlerine bakacak olursak, tümüyle, 
eğitim ve öğretim üzerine yoğunlaştığı ortaya çıkmaktadır. Eski Türk medreselerinin geliştirilip 
üniversiteler haline getirilmesinden, el sanatlarının, halı, kilimciliğin geliştirilmesine kadar pek çok 
faydalı iş yapılmaktadır; lakin, bu güzel girişimlere YÖK'ün vurduğu darbe de büyüktür. 

1992 yılında, TİKA faaliyetlerinin başladığı dönemde, karşılıklı mübadele ve mütekabiliyet 
programları da hazırlanıp, imzalanmıştır. Şimdi ise, bunlar tek tek iptal edilmektedir; yani, atılan 
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adımlar tek tek geriye alınmaktadır. O halde, bunun neden yapıldığı Türkiye Büyük Millet Mec
lisine izah edilmeli, hesap verilmelidir. Yani, sorulacak sual şudur: Ortaasya ve Kafkasya'daki 
politikayı kim veya kimler belirlemektedir; Dışişleri mi, Ortaasya'dan sorumlu olan bakan mı, YÖK 
mü, yoksa başka bir yer mi? Neden, bize hasretle koşan gruplar ve milletleri zorla kendimize düş
man etmeye çalışmaktayız veya ille Türk modelini kabul edeceksiniz diye tutturan bir zihniyetin 
olumsuz, ama çok olumsuz sonuçlar verdiğini, acaba, görmemekte miyiz?! 

Şimdi, mühim olan, Türk ruhunun ve heyecanının yaratılmasıdır ve bunun etkisiyle, geniş bir 
çevre içinde, iş ilişkilerini yürütmektir. Halbuki, şu anda, bu programdan bir hayli şaşılmış durum
dadır. 

Şimdi, bir başka konu, buraya getirdiğimiz öğrenciler. Bildiğiniz gibi, 10, 100 yahut da 20'yle 
başlamamışız, 10 000 öğrenciyle işe başlamışız. Tabiî, çok büyük bir rakamdır. Yani, biz, nehirde 
yüzme yerine, okyanusa atlayıp yüzmeye çalışmışızdır. Dolayısıyla, sonunda, öğrenciler "aman bizi 
geri alın" feryatlarıyla geri dönmek istemişlerdir. Şimdiye kadar, bu hataların da neden yapıldığını, 
hangi noktadan kaynaklandığını araştıran bir rapor, bir çalışma, bir sempozyum da dikkatimizi çek
memiştir. O zaman şunu sormak gerekir: Acaba, bizler, büyük devletiz, hiç hata yapmayız, hata her 
zaman başkasına aittir gibisinden yanlış bir hastalığa mı tutulduk, yoksa, bürokrasi böyle yanlış bir 
havaya mı girdi? Tabiî ki, bu çok büyük bir hatadır ve bunun derhal düzeltilmesi lazım. 

Diğer bir konu: özel kuruluşların açmış olduğu okullar sayesinde, Ortaasya'da İstiklal Mar
şımız, Türkiye Türkçemiz, Türk'ün eğitim kabiliyeti herkese kabul ettirilmiştir; Türk'ü olsun, Rus'u 
olsun, herkes sıraya girmiş, bu okullara girmek için çabalamıştır, hatta, konsolos ve büyükel
çilerimizden yardım istemiştir. Halbuki, şu anda, bu okullara büyük suçlamalar yapılmaktadır. O 
zaman, tekrar, şöyle bir sual sorulmaktadır... 

Ondan önce şunu da söyleyeyim; bizzat görüştüğüm kimseler şöyle bir cümle söylemişlerdir: 
"Burada hem ilim hem maneviyat hem terbiye alıyorlar. Onun için çok memnunuz." Şimdi, yetmiş 
yıl komünizm altında kalmış ülkelerin ihtiyaçları bambaşkadır. 

Şimdi sorulacak sual şudur: Acaba, biz, bir iç hesaplaşmanın sonucunda bunu dışarıya mı yan
sıtıyoruz, yoksa dışarıda hakikaten Türkiye'nin lehine olacak olan bu çalışmaları baltalamak için bir 
sebep mi mevcuttur? Tabiî, bu düşüncelerle de TİKA'yla ilgili kanunda bazı değişikliklerin yapıl
ması, bazı düzeltmelerin yapılması şart hale gelmiştir. 

Ben, size, birazcık da teknik kısımdan bahsetmek istiyorum. Şimdi, TİKA, gittikçe içine dönük 
ve kapalı bir kurum haline gelmektedir. Yani, TİKA, kime karşı sorumludur; bu, net ve kesin değil
dir. Öyle ümit ederim ki, Sayın Başkan özellikle bu konuya eğilecektir. 

TİKA, kullanabileceği pek çok güzel imkânı kullanmamıştır. Ben, yine, bunu, bir örnekle bağ
lamak istiyorum. Mesela, Aral Gölünün kurtarılması projesi. Şimdi, oradaki topraklar bizim 
Anadolu topraklarına çok benzediğinden ve bizim DSİ'nin çok iyi çalışmaları olduğundan en önem
li ve en kuvvetli namzet biziz; fakat, kim aldı bu projeyi biliyor musunuz; Finlandiya ve Danimar
ka. Niçin; gayet basit; çünkü, şimdi ortada bir koordinasyon bozukluğu var; yani, TİKA gerekli 
çalışmayı yapmıyor. Orada bizim uzmanlarımızın çalışması gerekiyor. Uzmanların... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, toparlar mısınız. 
OYA AKGÖNENÇ MUĞİSUDDİN (Devamla) - ...hazırlayacağı bir iş formu, bizim işadam-

larımıza kapıyı açacak. Halbuki, biz buna imkân yaratacak koordinasyonu sağlayamıyoruz ve bu 
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koordinasyonsuzluk yüzünden, Türk işadamları ve dolayısıyla Türk hükümeti büyük imkânlar kay
bediyor. O halde, ben derim ki: Bu konuda mutlak surette daha vizyon sahibi, cesaret sahibi ve karar 
almasını bilen kişilerin TÎKA'yla oraya gönderilmesi lazım; yani, bilginin öne çıkması, kişiliğin öne 
çıkması, yoksa, hatır gönülle oraya kişilerin gönderilmemesi lazım. 

İşte, bu temennilerle TİKA'nın hayırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Akgönenç. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Kemal Çelik; buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA KEMAL ÇELİK (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

kanun tasarısının 9 uncu maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, son dört yıldır, hem siyasal hem ekonomik hem de dışpolitika 
bakımından içe kapanmış, âdeta büzüşmüş; bu da, bizim, hemen hemen tüm millî çıkarlarımızda 
zafiyetimize neden olmuştur. Yani, Türkiye, arka bahçesi olması gereken Türk cumhuriyetlerinden 
âdeta koparılmıştır. Atması gereken adımlan atmamış, atmaması gereken adımları değişik şekiller
de atmış ve Türkiye'nin bölgedeki etkinliğinin kaybolmasına neden olmuştur. Bölgesel güçler 
olarak, özellikle Rusya, Çin, hatta, İran ve Hindistan, bölgede gerçekten etkin hale gelmiştir. 

Hatırlıyorsunuz "Şangay Beşlisi" diye bir olay var; Rusya ve Çin'in önderliğinde, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Tacikistan'ın katıldığı bir beşli var. Bu beşlinin amacı, Moskova'nın ve Pekin'in böl
gedeki etkinliğinin pekiştirilmesidir. Türkiye, bunlara seyirci kalmıştır. 

Yakın zamanda, bir Türk cumhuriyetleri liderler zirvesi oldu. Bu zirveden önce, Kırgızistan 
Devlet Başkanı, 18 Nisanda, beşli ittifakın savunma bakanlarını topladı, buraya gelmeden önce de 
dışişleri bakanlarını topladı. Bu zirvede, maalesef, bunlar görüşülmedi. Oysa, Türk cumhuriyetleri, 
Türkiye'nin önderliğinde hareket ederlerdi. Burada hükümetimizin rolü nedir, hükümetimiz burada 
niçin pasif kalmıştır ve sadece liderler zirvesinden öteye geçmeyen bu toplantıdan daha önemli dış 
politik ataklar niçin yapılmamıştır? 

Türkiye, özellikle, Ermeni-Azeri olayında da son derece pasif kalmıştır. Burada, Sayın Alpas
lan Türkeş'i anlatırken, tabiî ki, o zamanki bu güç, bu etkinlik, o zamanki hükümetin etkinliğidir; 
ama, şimdi, Azeriler üzerinde, Ermeniler üzerinde Türkiye'nin hiçbir etkisi kalmamıştır; kalmayın
ca da, Fransa'nın önderliğinde, maalesef, Ermeni-Azeri sorunu ve özellikle Karabağ sorunu çözül
me yoluna sokulmak istenilmiştir. Türkiye burada yoktur. Üstelik, Türkiye, Azerbaycan'a, niçin Er
menilerle beraber Fransa'ya gidiyorsun gibi çok komik bir telkinde de bulunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, sadece Ortaasya'da değil; Arnavutlar, hem Kosova'da hem 
Makedonya'da kendi kaderleriyle başbaşa bırakılmıştır. Geçmiş dönemlerde bu böyle değildi, 
1990'lı yılların ilk yarısında bu böyle değildi, Türkiye oralarda etkindi; ama, şu anda, oradaki Türk
ler, oradaki Müslümanlar, maalesef, kendi kaderiyle başbaşa bırakılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, buradan şu anlaşılıyor: Türkiye, bölgesinde etkin ve güçlü olmalıdır. 
Güçlü olmanın yolu, büyük devlet politikası izlemektir. Büyük devlet politikası da, ancak büyük 
devletle olur. Büyük devlet, içe kapanan devlet değildir, dışpolitikada etkinliğini kaybeden devlet 
değildir. Büyük devlet, bu coğrafyanın önemini bilen devlettir. Bu coğrafya çok hassastır. Bu coğ
rafyada Türkiye'nin etkinliği, hem ekonomiyle hem de ordusuyla ilgilidir. Yani, Türkiye Cum-
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huriyeti, burada, sadece ekonomik bakımdan etkin değildir, güçlü bir orduya sahip olduğu için de 
etkindir. Özellikle, süper güçlerin Türkiye Cumhuriyetini güçlü görmeleri, dikkate almaları, onu 
bölgede önemli rollerin beklediğini bilmeleri, Türkiye Cumhuriyetinin güçlü bir orduya sahip ol
masındandır; ama, son günlerde, özellikle, Genelkurmay Başkanımız -hatırlayacaksınız- Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve bu projelerin askıya alınmasıyla ilgili açıklamalarda 
bulundu. Bunlar bir mecburiyetten, bunlar bir sorunun varlığından söyleniyor. 

Evet, Türkiye, güçlü bir orduya sahiptir. Ekonomisine baktığınız zaman, Türkiye ekonomisiy
le mütenasip olmayan güçlü bir orduya sahiptir; ama, ülkemizin gücü, bu güçlü ordunun sayesin
dedir. Görüyoruz ki, ekonomik kriz bahane edilerek, Türkiye Cumhuriyetinin özellikle askerî 
bakımdan modernizasyonunu esas alan projelerin askıya alındığını ve iptal edilme yoluna gidil
diğini ibretle, hatta, hayretle izliyor ve tarihe bir not düşmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, evet, 
zayıf kalmıştır; ama, buradaki gücü, buradaki etkinliği de, güçlü bir ordu sayesinde olmuştur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Çelik. 
KEMAL ÇELİK (Devamla) - Onun için, lütfen, ekonomik kriz bahanesiyle, geleceğimizi 

ipotek altına alan, başkalarına avuç açan yola girmeyelim. Bu yol yanlıştır; zararın neresinden 
dönülürse kârdır. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, hatırlayacaksınız, zaman zaman bazı güç 
durumlarda kalsa da, bunun çıkış yolunu bulabilmiştir. Sayın Genel Başkanımızın da tasvibiyle, 
azınlık hükümeti, Türkiye'nin geleceğini karartmak isteyenler sayesinde kurulmuş -bunu DSP'li ar
kadaşlarımız gayet iyi hatırlayacaklardır- ve o günkü bir dayatmaya son verilmiştir. Türkiye de 
bugün bir dayatmayla karşı karşıyadır ve bu dayatmanın sonucu, maalesef, ip, kendi elinden çık
mıştır. Onun için, bu konulara dikkatinizi çekiyorum. 

Türkiye'nin etkin ve saygın kalabilmesi için, hükümet, Meclis, iradeyi eline almalı ve yeni 
düzenlemelere gitmelidir diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve FP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Çelik. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edil

miştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 

Danışma hizmetleri 

MADDE 10. - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının danışma birimi Hukuk 
Müşavirliğidir. 

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

a) Başkanlık birimleri tarafından sorulan hukukî konular ile malî ve cezaî sonuçlar doğuracak 
işlemler hakkında görüş bildirmek. 

b) Başkanlığın menfaatlerini koruyan anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında al
mak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. 

c) Başkanlığın taraf olduğu davalarla ilgili gerekli bilgileri hazırlamak ve bu davalarda Başkan
lığı temsil etmek. 

d) Hukukî konularda Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
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BAŞKAN - 10 uncu maddeyle ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Burdur Milletvekili 
Sayın Mustafa örs; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik işbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dev
let Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının danışmanlık hizmetlerini 
düzenleyen 10 uncu maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 
Şahsım ve Grubum adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimizin bildiği gibi, 1980'den sonra, dünyada, 
ekonomik ve politik alanlarda önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Globalleşme kavramı sıkça 
telaffuz edilmeye başlanmıştır. Doğu-Batı bloklaşmasında Doğu Blokunun kalesi ve mihenk taşı 
olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılmış, bağımsızlığını kazanan ülkeler ve diğer ül
kelerle ekonomik, teknik, kültürel işbirliği temelinde ilişkiler hızla gelişme göstermiştir. Sovyet
lerin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını kazanarak uluslararası siyaset sahnesine çıkan Türk 
cumhuriyetleri ile Balkan devletleri ve diğer komşu devletler, çeşitli alanlarda, çok yönlü olarak ül
kemizden yardım ve destek beklentisine girmişlerdir. Bu ülkelerle her alanda işbirliği ve yardımlaş
manın geliştirilmesi, birçoğuyla ortak kültürel ve tarihî mirasa sahip olduğumuz ülkelerin kendi 
kapasitelerini harekete geçirerek ekonomik gelişmelerine katkı sağlamamızın yanı sıra, dünyada 
oluşmakta olan yeni dengelerde de Türkiye'nin daha etkin rol almasında katkı sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda saydığım nedenlerle, başta Türk dilini konuşan 
cumhuriyetler ve akraba topluluklar ile komşularımızın ve gelişme yolundaki ülkelerin kalkın
malarına yardımcı olmak amacıyla, 49 uncu hükümet zamanında, 24.1.1992 yılında çıkarılan 480 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle gerekli işbirliği ve yardım programlarının hazırlanması ve 
uygulanması sorumluluğunu üstlenecek, Dışişleri Bakanlığına bağlı, Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve 
Teknik İşbirliği Başkanlığı kurulmuştur. 1992 yılından günümüze gelişen bazı olaylar ve küresel
leşen dünya gerekleri dikkate alındığında, kurulan bu başkanlığın daha etkin hizmet yapabilmesi 
amacıyla, bu teşkilatın yapısı ile görev ve yetkilerinde yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacı doğ
muştur. 

Tasarıda öncelikle gözümüze çarpan, başkanlığın adının, gelişmeler dikkate alınarak, Türk İş
birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yani TİKA olarak değiştirilerek Başbakanlığa bağlanması, 
personelinin ve bütçe kaynakları ile Başbakanlıkta fiilen çalışacak personele yapılacak ödemelerin, 
usul ve esasların belirlenmesine ilişkin düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. 

1992 yılında kanun hükmünde kararnameyle kurulan bu kuruluş, 2001 yılına kadar, Türk cum
huriyetleri ve Avrasya ülkelerinin kalkınma çalışmalarına önemli katkılar sağlayacak teknik yardım 
desteğini sağlamıştır. Bu ülkelerde, günümüze kadar 380 proje gerçekleştirilmiştir. Bu projelerde, 
Türk cumhuriyetleri ve Türkçe konuşan topluluklara öncelik verilmiştir. Yani, bu ülkeler ile Tür
kiye arasında bir nevi köprü görevi üstlenilmiştir. Türkiye'nin jeopolitik konumundan dolayı bu teş
kilatın yapısının güçlendirilmesi, bağlayıcı kararlar alabilmesi, yapılan çalışmalarda da hukuksal 
problemlerin yaşanmaması, ülkelerarası ilişkilerin geliştirilmesinde önemli faktörlerdendir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 10 uncu maddede, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığının danışma birimi olarak hukuk müşavirliği oluşturulmuştur. Hukuk müşavirliğinin 
tanımlanan görevleri ise; 
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a) Başkanlık birimleri tarafından sorulan hukukî konular ile mâlî ve cezaî sonuçlar doğuracak 
işlemler hakkında görüş bildirmek. 

Burada, ülkelerle anlaşmalarda ve işbirliği projelerinde, yürütülecek olan projelerde kar
şılaşılabilecek olan hukuksal sorunların önceden tespit edilerek tedbir alınması ya da sorunların or
tadan kaldırılmasında önemli rol oynayacaktır. 

b) Başkanlığın menfaatlarını koruyan anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında al
mak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. 

Anlaşmalar yapılırken sonradan hukuksal boşluklara meydan vermemek, anlaşmazlıklara 
yumuşak ve hukukî çözümler üretilmesini sağlamak, Türkî cumhuriyetlerle ve diğer ülkelerle olan 
ilişkilerimizin gelişiminde önemli rol oynar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Örs. 
MUSTAFA ÖRS (Devamla) - Bu ülkelerin Türkiye'ye güvensizlik duymalarını da engeller. 
c) Başkanlığın taraf olduğu davalarla ilgili gerekli bilgileri hazırlamak ve bu davalarda Başkan

lığı temsil etmek. 
Birçok önleme rağmen, ülkeler ile Türkiye arasında davalar açılabilir. Bu davalarda Tür

kiye'nin zor durumda kalmaması, ancak hukuk müşavirliğinin düzenli çalışmasıyla mümkün 
olabilecektir. O nedenledir ki, burada oluşturulacak kadrolar, aynı zamanda, uluslararası ilişkilerde 
uzmanlaşmış kadrolar olmalı ve partizan kadrolaşmalar engellenmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz, birçok ülkede büyükelçilik düzeyinde temsil 
edilmektedir. Ülkemizle hiçbir ticarî ve hukukî bağı olmayan, vatandaşlarımızın ticarî ve kültürel 
alanlarda faaliyet göstermediği birçok ülkede temsilciliğimizin bulunması ve buralarda birçok kad
ronun teşekkül ettirilmesi, ekonomik darboğazdan geçtiğimiz şu günlerde hazinemize yük olarak 
karşımıza çıkmaktadır. ABD'nin bile birçok ülkedeki temsilciliğini kapattığı ve komşu ülkelerdeki 
temsilcilikleriyle birleştirdiği günümüzde, bizim de artık tedbir almamızın zamanının geldiği, hatta 
geçmek üzere olduğu gerçeğini gözardı edemeyiz. 

Çıkacak kanuna bu açıdan yaklaşırsak, yeni kadrolaşmanın dışında bize pek faydası yok diye 
düşünülebilir; fakat, lider ülke olma yolunda, bir eli Avrupa'da bir eli Türkî cumhuriyetlerdeki 
bizim koyduğumuz hedeften sapma mümkün değildir. 

Diğer maddelerde kalan kısmı söylemek koşuluyla, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Örs. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul 

edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Yöneticilerin sorumlulukları 
MADDE 11. - Başkanlık teşkilâtının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulun

dukları hizmet veya görevleri, Başkanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve program
lara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur. 

BAŞKAN - Maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok. 
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11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 11 inci madde kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Başkanlığın görev, yetki ve sorumluluğu 
MADDE 12. - Başkanlık, ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda Başbakanlıkça belirlenen 

esaslar dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mahallî idareler ile gerekli işbirliği ve koor
dinasyonu sağlamakla görevlidir. 

BAŞKAN - 12 nci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili 
Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakika efendim. 
FP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; şu ana kadar 

konuşan arkadaşlarımız, hep bu konudaki başarısızlığımızı, ilgisizliğimizi ve bu yüzden de özellik
le Türk cumhuriyetleriyle olan münasebetlerimizde fevkalade gerilerde kaldığımızı, hatta onlarla 
olan muhabbet ve ilişki, hukuk münasebetleri, ticarî münasebetler ve kardeşlik münasebetlerimizin 
dahi aksadığı ve yara aldığı şeklindeki şikâyetlerini sıralamışlardır. 

Tabiî ki, Sayın Bakan daha önceki verdiği bilgilerde, bazı noksanlıkların ikmali için bu 
kanunun çıkarılmasının bir zaruret haline geldiğini, bir zaruretten doğduğunu ve bundan sonra bu 
teşkilatla da bunların telafi edileceğini ifade etmişlerdir ki; bu, doğrudur. 

Bundan sonra, hiç olmazsa bunu telafi etmek ve özellikle başka ülkelerle münasebetlerini sık
laştırmış olan bu kardeşlerimizle daha yakın alaka ve münasebetler kurarak, yapmış olduğumuz 
yanlışlıkları telafi etmek görevimiz olmalı. 

Her şeyden evvel şunu ifade etmek lazım ki, manevi beraberliklerimizin ve birliğimizin bulun
duğu, Atatürk'ün vasiyetinde de ifade ettiği ve daha evvel dikkatimizi çektiği, Necati Beyin gayet 
güzel bir şekilde dile getirdiği hususlarda, bir zamanlar ihmal edilen ve Rusya'nın insafına terk 
edilen bu ülkelerin, bugün, artık, o baskıdan kurtulduktan sonra bizimle olan münasebetlerinde, hiç 
olmazsa, bu ıstıraplarının, geçmişteki zararlarının ve özellikle de geçmişte uğradıkları maddî ve 
manevî kayıplarının telafi edilmesi hususundaki gayretlerimizin daha hızlı bir şekilde ortaya konul
masının bir zaruret olduğu ifade edilmiştir. Bu, yeni yükler getirecektir memleketimize. Şu kriz or
tamı içerisinde, başka ülkelerden, özellikle kredi veya yardım alma şeklindeki gayretlerimizin 
yanında, bu kadar personel, bu kadar kurum ve kuruluşların ortaya konulması bir fedakarlıktır; ama, 
bunu yapma mecburiyetimiz vardır. 

Bu kardeşlerimiz için bunları yapmanın bir zaruret olduğuna inanıyor ve bu hususun, bu gay
retlerimizin, bir kardeşlik gereği olduğunu ifade etmek istiyor; Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
12 nci maddeyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul edil

miştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Düzenleme görev ve yetkisi 
MADDE 13. - Başkanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri yönetmelik, 

tebliğ, genelge ve diğer emirlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 
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BAŞKAN - 13 üncü maddeyle ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Balıkesir Millet
vekili Sayın İlyas Yılmazyıldız; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu gerçekten çok önemli kanun tasarısının 1992 yılından bugüne kadar gecikmiş olması, aslın
da, Önemli bir eksiklik. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, ilk kurulduğunda, pek çok yararlı hiz
metler yapmış; fakat, daha sonra -sayın başkanın dağıttığı çizelgeden de baktığımızda- yıllar geç
tikçe, projeler azalmış. 

Şimdi, denilebilir ki, Türkiye bu kadar sıkıntıdayken, biz, başka ülkelerdeki bu projeleri nasıl 
destekleriz. Bu, bana göre, çok büyük bir yanlışlık, hatta, belki biraz ileri olacak ama, aymazlık. 
Bakınız, gelişmiş bütün ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, bu tür ajanslar 
aracılığıyla yarattıkları burslarla, çağırdıkları teknik elemanlarla, onbeş günlük, bir aylık, üç aylık, 
bir yıllık, beş yıllık sürelerde yetiştirdiği insanlarla, kendi teknolojilerini, kendi ürünlerini tanıtıp, 
daha sonra o ülkede bir proje olduğunda, aslında "oradaki bir projeyi destekliyorum" derken, ken
dileri için iyi bir ortam yakalamaktadırlar. 

Türkiye, neredeyse 1997'den bu yana, 20-25 milyar dolarlar civarında bir ihracata çakılıp kal
mış; orada büyük bir pazar var; bizde de, nispeten, onlara göre avantajlı olduğumuz bazı sanayi kol
ları var, onların bize göre avantajlı olduğu bazı dallar var; pekala karşılıklı alışveriş yapabilecekken, 
birbirimizi tanımamaktan dolayı, birbirimizi bilmemekten dolayı, eğitim ve kültürel ilişkiler geliş
medikçe, maalesef, ekonomik ilişkiler de gelişmiyor. 

Ne hikmetse, bir hükümet döneminde başlatılan iyi çalışmalar, daha sonra değişik sebeplerle -
bir art niyet aramıyorum- belki ilgisizlik, belki kayıtsızlık, belki bürokrasinin değiştirilmesinden 
dolayı takipsizliğe uğruyor, sanki daha önce hiçbir çalışma yapılmamış gibi kalıyor. Halbuki, gönül 
arzu ediyor ki, başlatılan projeler, hükümetler değişse de... Bu, bizim, yeni kurulmuş Türk cum
huriyetleriyle, akraba topluluklarıyla, Balkanlarla, komşularımızla ilgili konularda ticaretimizi, 
eğitimimizi, ilişkilerimizi, dostluğumuzu geliştirmek temel bir politikamızsa, devamlılığı sağlan
mıyor. Bakınız, bundan önceki bir dönemde Sayın Andican bu konuyla görevliydi -yani, Türk cum
huriyetleriyle- burada, yeni finansman modelleri üzerine, İstanbul'da büyük toplantılar oldu, hatta 
kitapları yayımlandı. Ben merak ediyorum, acaba bu olay devam etti mi; Doğru Yol Partisi 
döneminde başlatılan projelerin ne kadarı devam ediyor? 

Şimdi, sadece oradan 10 000 öğrenciyi getirmek mesele değil; bir de, bunun takibi de lazım. 
Bakınız, bu yetişmiş insanlar, o ülkelerde bir şekilde kurulan alumni society'lerde, yani, Tür
kiye'deki bu İşbirliği ve Kalkınma Ajansı veya yeni adıyla -değişiyor- Ekonomik, Kültürel, Eğitim 
ve Teknik İşbirliği Başkanlığı aracılığıyla Türkiye'ye getirilen bu kişiler unutuluyor mu? Halbuki, 
bunun devam etmesi lazım. Orada da bu insanların bir araya gelmesi, oradaki faaliyetlerine destek 
olunması, hatta, zaman zaman, kısa sürelerle -çünkü, teknoloji sürekli gelişiyor- yılda onbeş gün 
veyahut beş yıl geçtikten sonra tekrar Türkiye'ye getirilerek, Türkiye'ye olan sıcaklık, Türkiye'yle 
olan ilişkinin devam ettirilmesi lazım. 

Ben, burada, Sayın Bakanı bir noktada kutluyorum; gerçekten, Ortaasya'daki, hatta Balkanlar
daki özel kuruluşların açmış olduğu Türk okulları, çok büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Ben de, 
Japonya'da bulunan veyahut Türkmenistan'da bulunan bu tür bazı okulları ziyaret ettim; Türk millî 
eğitimindeki eğitimden bir farkı yok. Maalesef, içinde bulunduğumuz siyasî konjonktür veya bazı 
duygulardan dolayı, bunların, hele hele, kendi bürokrasimiz tarafından zaman zaman şikâyet edil-
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diğini, kötülendiğini duymak, gerçekten bizleri üzüyor. Sayın Başbakan da bunları ifade ettiğinde, 
yine, malum çevreler tarafından eleştirilmişti. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Fransa Devriminden sonra Fransa'da, bu tür, Katolik türü okulların, yani dinî eğitim veren 

okulların kapatılması söz konusu olduğunda, benzer kişiler, yurt dışındaki bu tür okulların kapatıl
masını söylediklerinde, ülkeyi yöneten o zamanki devlet başkanının veya başbakanın -her neyse-
ifade ettiği şuydu: "Bu konu, bizim ülkemizin içinde bir sorun olabilir; ama, dışarıdakiler, bizim ül
kemize sempati duyan, bizim kültürümüzü yayan insanlar yetiştiriyor, onlara dokunmamamız 
lazım." Nitekim, pek çok yerde, bakıyoruz, bu tür Katolik okulları eğitimine devam etmiş. Yani, 
Türkiye içindeki kaygılarımızı, dışarıda da devam ettirerek, bu faydalı okullara gereksiz isnatlarda 
bulunmak çok yanlış. Sayın Gökdemir de, bakanken, Ortaasya'da pek çok okulu ziyaret etmiş; o da 
"benzer kanaatlerimi ifade edecektim; ancak, zamanım yetmediği için edemedim" dedi; benden de 
bunu aktarmamı istiyor. 

Bu duygularla, bu kanunun hayırlı olmasını diliyorum; hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yılmazyıldız. 
Fazilet Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
FP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 639 

sıra sayılı Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı kurulmasıyla ilgili kanun tasarısının 13 ün
cü maddesinde Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

İşbirliği ve Kalkınma İdaresinin çok mühim bir kurum olması lazım. Aslında, bu kurum, daha 
önce, 1990'dan sonra kurulmuştu, bu görevi yapan bir kurum da ortada vardı. Şimdi, bu tasarıyla, 
bu kurum daha da genişletilmektedir; ama* dönüp bakarsanız, kurulmuş olan bu kurum, Dışişleri 
Bakanlığı bünyesindeki bu kurum, bugüne kadar, birtakım faydalı hizmetler yapmıştır; ama, bu hiz
metler, beklenen hizmetler midir; değildir. Geçmişte, zaman zaman, bu kurumun yetkilileriyle 
görüştüm muhtelif vesilelerle ve kendileri, giderek azalan kaynaklar sebebiyle gerekli hizmetleri 
yapamadıklarını ifade etmişlerdi; TİKA'dan bahsediyorum. Şimdi, tabiî, biz, kaynak vermiyoruz, 
gerekli hizmet yapılmıyor. Şimdi, yeni bir kurum kuruyoruz, 125 kişi de adam alacağız buraya, 
şoföründen odacısına, bekçisine kadar. Tabiî, adam alarak bu işler olacak mı; olmayacak tabiî. Para 
veremediğiniz bir kuruma adamı çoğaltmakla ne iş yapacaksınız; sadece bol bol maaş ödersiniz. As
lında, bu kurum çok mühim. 

Bakın, bugün, gelişmiş ülkelerden Japonya olsun, Fransa olsun, Amerika olsun, teknik yardım 
çerçevesi içinde, uzun yıllar Türkiye'de AID vardı, Japonların JİCA'sı var, başka kurumlar var; bun
lar, gelişmekte olan ülkelere, geri kalmış ülkelere, bu programlar çerçevesinde proje desteği verir
ler. Bu proje desteğinin arkasından yatırım desteği gider, proje kredileri gider; ama, bunlar bağlı 
kredilerdir; Japon sermayesini, Japon müteahhidini, Fransız teçhizatını, Fransız imalatçısını getirir, 
o yardım ettiği, proje desteği verdiği ülkelerde daha büyük boyutta iş yapmasını sağlar; yani, bu 
kurumun asıl maksadı budur. 

Tabiî, 2 nci maddede, kamu yönetimini geliştirmek o ülkelerde falan diye lüzumsuz bir sürü 
şeyler de yazılmış; ama, asıl yapacağı şey bu kurumun, yapabilirse, özel teşebbüsün bu ülkelere 
açılması için proje desteği vermektir; fizibilite etütlerinin hazırlanması, arazi etütlerinin hazırlan-
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ması, birtakım teknik çalışmaların yapılması için o ülkelerde proje çalışmalarını finanse etmektir. 
Bunlar, bazen 100 000 dolar, bazen 500 000 dolar, bazen milyon dolar mertebesinde. O ülkelerde 
bu çalışmaları finanse ederseniz, arkasından müteahhidiniz gider, arkasından çimento sanayiini 
kuracak olan, konstrüksiyonu yapacak olan, montajı yapacak olan, inşaatı yapacak olan firmalar 
gider, teçhizatınız gider, işçiniz gider, mühendisiniz gider, müteahhidiniz gider; bunun yapılması 
lazım. Bunların hiçbiri yapılmamış bugüne kadar, Türkiye'nin çok daha iyi olduğu dönemlerde bu 
işler yapılmamış; şimdi, Türkiye'nin gırtlağına kadar battığı bir dönemde, bu kanun tasarısını 
getiriyoruz. Bu kuruma 125 eleman alacağız, dolduracağız tabiî. Bunlar kime yarayacak; bu kanunu 
uygulayacak olan koalisyon ortağının, biraz daha, kendi adamlarının buralara doldurulmasına fay
dalı olacak. 

Bunları söylerken üzülüyorum; çünkü, Plan ve Bütçe Komisyonu metninde muhalefet şerhim 
de var. Aslında, bu görevi yapacak kurumlar var ortada. Devlet Planlama Teşkilatında, 1980'li yıl
larda, Afrika ülkelerine, diğer ülkelere, teknik yardım çerçevesinde, bazı projelerin finansmanı için 
çalışmalar yapılmıştı; ama, maalesef, bunlar sonradan terk edildi, yapılmadı. 

Bu kanun tasarısı ne getirir; hiçbir şey getirmez, size söyleyeyim. Koca koca kanunları 
çıkarıyoruz; ama, Türkiye yine batıyor; koca koca kanunları çıkarıyoruz, Türkiye'nin ihracatı tepe 
aşağı gidiyor; Türkiye fakirleşiyor, geliri kayboluyor, üretimi artmıyor; onun için, Türkiye iyi 
yönetilmiyor. 

Değerli arkadaşlar, bu kanunlarla kendimizi oyalamayalım ve kendimizi de aldatmayalım. 
Meclis, kanun makinesi gibi çalışıyor, maşallah, kanunlar, takır takır çıkıyor böyle; ama, neticede 
işler düzelmiyor. Burada çok konuşabiliriz, çok şey söyleyebiliriz; ama, meseleler iyi gitmiyor 
değerli arkadaşlar. 

Bu kanun tasarısının 13 üncü maddesi, düzenleme görev ve yetkisiyle ilgili bir düzenlemedir. 
Aslında, bunlar, hiç kanun konusu bile olacak şeyler değildir; ilgili işletmeyi, hizmeti yürüten 
bakanlık, kurum, bunları yönetmelikle de düzenleyebilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı toparlar mısınız Sayın Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Toparlıyorum. 
Ama, biz, ince teferruatla kanunlara yazarsak bu işler daha iyi yürür diyoruz ama, kanunlar 

memleketi idare etmez, memleketi hükümetler ve idareciler idare eder. Onlar, mevcut kanunlarla da 
gayet güzel idare edebilirler, başarılı da olabilirler; ama, başarılı olacak hükümetin ortaya çıkması 
lazım. 

Ben, bu tasarının gereksiz olduğunu ve mevcut kurumların da bu işi yapabileceğini ifade 
ediyorum ve hepinizi hürmetle selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ayhan. 
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 13 üncü madde kabul 

edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yetki devri 
MADDE 14. - Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticileri, sınırlarını yazılı olarak açık

ça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. Yetki devri, yetki devreden 
amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 
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BAŞKAN - 14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 14 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
Kadrolar 
MADDE 15. - Kadroların tespiti, ihdası, kullanılması ile kadrolara ait diğer hususlar, 

13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 
BAŞKAN - 15 inci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili 

Sayın Remzi Çetin konuşacaklar. 
Buyurun Sayın Çetin. (FP sıralarından alkışlar) 
FP GRUBU ADINA REMZİ ÇETİN (Konya) - Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlarım. 
İnsanlık tarihinde mühim roller ifa eden, büyük medeniyetler kuran birkaç milletten birisiyiz. 

Büyük milletimiz, her alanda insanlığa hizmet etmiş, yetiştirdiği ilim adamları, devlet adamları 
sayesinde, yüksek insanî hasletlerin dünya insanlığına mal olmasını sağlamıştır. Tarihimiz boyun
ca, yaşadığımız, hayat sürdüğümüz coğrafyalarda etkimiz devam edegelmiştir. Kafkaslar, Balkan
lar, Ortadoğu, Afrika'nın önemli bir kısmında bu etkiyi göz önüne almadan sağlıklı siyaset yürüt
mek mümkün değildir. Devletimizin gücü de bu gerçeklerde yatmaktadır. 

Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün devletler, Tür
kiye'yle münasebetlerinde bu büyük gerçeğin farkındadırlar. Avrupa Birliği, Türkiye üzerinden 
ticaret hacmini nasıl artırabileceğini, Türkiye'nin coğrafi ve tarihî avantajlarını nasıl kendi lehine 
kullanabileceğini hesaplarına almış bulunuyor. Bizim de bu gerçeklerimize göre siyaset üretmemiz 
gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, milletimizin önüne Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla, çok büyük bir fır
sat çıktı. Bu tür fırsatlar çok nadir zuhur eder. Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla, 16 civarında 
bağımsız ülke doğdu. Bu ülkelerin hepsiyle tarihî ve kültürel münasebetlerimiz en ileri derecededir. 
Özellikle, Azerbaycan, Kazakistan, Türkistan, Özbekistan, Kırgızistan gibi, kendilerini tek bir mil
letin farklı devletleri olarak gören kardeş devletlerle sağlıklı münasebetler kurabildik mi; bunun cid
dî bir muhasebesini akılcı olarak yapmamız lazım. Mesela, kardeş cumhuriyetlerde bile Alman
ya'nın yatırımları ve ticaret hacmi mi daha fazla, yoksa Türkiye'nin mi? Sanayi, ticaret, ordu, dev
let alanındaki birikimlerimizi ve tecrübelerimizi, acaba ne oranda, bu kardeşlerimizin yeni oluşum 
dönemlerinde istifadelerine sunabildik? Buraların yeni oluşumunda her türlü desteği yapabilecek 
bir konumda olamamamız, çok büyük bir talihsizliktir. 

Bir Kırgız devlet mensubu, ziyarette bulunan Türk heyetine şöyle söylüyor: "At sırtında mavi 
gözlü olarak gittiniz; şimdi, uçaklarla geliyorsunuz. Güzel konuşmalar yapılıyor; ümitlerden, 
temennilerden bahsediliyor; ama, sonuç olarak kayda değer bir iş yapılmıyor." 

Gerçekten hepimiz büyük gayretler ve çabalar içerisinde buralara koştuk; ama, gerekli alt
yapıya sahip olmadığımız için, istenilen sonucu aldığımız söylenemez. 

Değerli milletvekilleri, şimdi size, Azerbaycan'da yayımlanan bir gazeteden -ki, Başbakanlığın 
yayımları arasındadır- bir paragrafı okumak istiyorum: 

"Türkiye öfkeleniyor. Bırakın öfkelensin. Cezasını çekiyor. Dolayısıyla bu bizim ortak 
cezamızdır, çekmeye devam edeceğiz. 
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Kafkasya Türkü, diğer Kafkas halklarıyla birlikte, 200 yıl Rus işgali altında kaldı; bunun 70 
yılını, Allah'ı tanımayan Bolşeviklerin pençesinde inleyerek geçirdi. Canı ve kanı pahasına, bir yüz
yılda ikinci işgalden kurtularak, Azerbaycan Cumhuriyetini kurdu. Bağımsızlık kazandık ve millî 
hükümetimizi kurduk. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçibey, Rus askerlerini, sonuncu kişiye kadar, 
memnun bir halde ve bir tek darbeye maruz bırakılmadan, evlerine uğurladı. 

O dönemin ABD Baku Büyükelçisi, Elçibey'le yaptığı bir konuşmada şöyle demişti: 'Sayın 
Cumhurbaşkanı, Rus askerlerini ülkenizden çıkarıyorsunuz; bu hareketiniz karşılığında hâkimiyet
ten uzaklaşacağınızı biliyor musunuz?' 

Elçibey'in, Büyükelçiye tarihî cevabı şöyle olmuştu: 'Biliyorum. Seçimimi yaptım. Benim için 
işgalci bir ordunun ülkemden çıkması daha önemlidir.' 

Azerbaycan Devleti ve Azerbaycan Halkı, çok ağır, önemli ve şerefli bir dönemi yaşıyordu. 
Her Azerbaycanlı için ikinci bir anayurt olan Türkiye, Azerbaycan için o zaman ne yapıyordu? Biz
lere 'iyilik bilmez' demeyiniz. Yaptıklarınızı da yapmadıklarınızı da biliyoruz; tabiî ki, bilgimiz çer
çevesinde. Bildiğimiz en önemli şey, Türkiye'nin Azerbaycan'a borcunun olmasıdır; aynen Azer
baycan'ın Türkiye'ye borcunun olması gibi. Bu bir şeref borcudur. Bu borç, dünyanın bugünkü 'say
gı, sevgisine, alım-satım çerçevesine sığamaz. 

Çok sonraları Elçibey şöyle dedi: 'Türkiye beni desteklemekten vazgeçmeseydi, beni ne İran 
ne de Rusya yıkabilirdi.' 

Elçibey hiçbir zaman bu fikrini açıklamadı. Çünkü, Elçibey için Türkiye, bir tek Demirel Tür-
kiyesi demek değildi. Onun için Türkiye, dünya Türkünün güven ve ümit yeriydi, bir sevda 
meselesiydi. Her zaman, ne olursa olsun, bu böyle olarak da kaldı. 

Hazır olunuz. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geçtiğimiz yüzyılın 70'li yıllarındaki duruma 
dönüşmesine de hazır olunuz. Üstelik Moskova izin verirse... Biz, kurmuş olduğumuz hükümeti 
koruyamadık. Siz bize destek olmadınız. Ve sizsiz-bizsiz olarak Azerbaycan-Türkiye birlikte ceza 
çekiyor. Türklük, hoşgörü, insanlık geriye kalıyor. Şimdi öfke sergilemenin ne anlamı var? Ek
tiğimizi biçmekteyiz." 

Değerli arkadaşlarım, gördüğünüz gibi, kardeşlerimizin sitemi var. Ciddî bir muhasebe yap
malıyız. İhdas edilecek kadrolara atanacak kimselerin bu hususların idrakinde olmaları icap eder. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlar mısınız efendim. 
REMZİ ÇETİN (Devamla) - Graham Fuller, Türkiye'nin, Ortaasya'yla ilişkilerini dile getirir

ken şöyle demektedir: "Bugün artık Ortaasya cumhuriyetlerinin bağımsızlığıyla beraber Türkiye, 
dünya politikasında etkisi daha da bir artmış ve yine uluslararası vizyonda önemli bir yere sahip ol
muş bir devlettir. Bu doğrultuda, bölgesel bir güç olmak isteyen Türkiye, tüm ekonomik ve politik 
sorunlarına rağmen, bu bölgelere yönelik politikalar üretmeye başlamış ve yeni Türk cumhuriyet
leri ile sıkı bir ilişki içerisine çok hızlı bir şekilde girmiştir." 

Bugün, Türkiye ile bu cumhuriyetler arasındaki ilişkilerin ileride farklı boyutlar alabilme 
olasılığı halen gündemdedir. Nitekim, soğuk savaş sonrası bölgesel alt sistemlerin ve buna bağlı 
olarak bölgesel entegrasyon hareketlerinin gittikçe önem kazandığı, dışpolitika araştırmacıları 
tarafından da sıklıkla ifade edilmektedir. Bu doğrultuda Türkiye'nin bu devletlerle siyasî, iktisadî ve 
kültürel alanlarda her geçen gün artan ilişkileri ve bu ilişkilerin özellikle ilk etapta kültürel temel
lere oturtulmaya çalışılması ve böylece ileride kurulabilecek bir entegrasyon zemininin şimdiden 
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sağlamlaştırmasının hedeflendiği de gözlemlenmektedir. Nitekim, Özbekistan Devlet Başkanı İs
lam Kerimov daha ilk günlerde şöyle diyordu: "Bağımsızlığımız, Özbek Türkleri, bütün Türk dün
yası ve İslam dünyası için muhteşem bir şeydir. İnşallah, Türk Milleti tekrar yakında birlik içinde 
yaşayacaktır." 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Çetin. 

15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 15 inci madde kabul 
edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Bütçe ve denetim 

MADDE 16. - Başkanlığın bütçesi, aşağıdaki kaynaklardan oluşur: 

a) Genel Bütçeden bu amaçla Başbakanlık Bütçesine konulacak ödenek. 

b) Gerçek ve tüzelkişilerden sağlanan yardım ve bağışlar. 
c)Lüzumu halinde, Başbakan onayı ile diğer kaynaklardan yapılacak transferler. 
Başkanlığın her türlü hesap ve işlemleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 

denetimine tâbidir. 

BAŞKAN -16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 16 ncı mad
de kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
Personel rejimi 

MADDE 17. - Başkanlık personeli 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tâbidir. 

Teknik yardım uzman yardımcılığına atanabilmek için Devlet memurluğuna atanacaklarda 
aranan genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır: 

a) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

b) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak. 
c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 

Yönetmelikte belirlenen yabancı dillerden en az birini, Kamu Personeli Dil Sınavında belir
lenen (C) düzeyine eşdeğer derecede bilmek tercih nedeni olarak dikkate alınır. Teknik yardım uz
man yardımcılığına atananlar en az üç yıl çalışmak ve her yıl olumlu sicil almak kaydıyla açılacak 
yeterlik sınavına girme hakkı kazanırlar. Bu sınavda başarılı olanlar teknik yardım uzmanı unvanını 
alırlar. Yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar teknik yardım uzman yardımcısı unvanını kay
bederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. 

Teknik yardım uzman ve uzman yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavı ile yetiştirilme ve çalış
ma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında fiilen çalışan personel (sözleşmeli personel 
hariç), Başbakanlık merkez teşkilâtında çalışan personelin yararlandığı fazla çalışma ücretinden ay
nı usul ve esaslarla yararlanır. Bu şekilde çalışan personele ayrıca, en yüksek Devlet memuru ay
lığının (ek gösterge dahil); 
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1. Başkan için % 90'ını, 

2. Başkan yardımcıları ve 1 inci Hukuk Müşaviri için % 70'ini, 

3. Daire başkanları için % 60'ını, 

4. Şube müdürleri, avukat, teknik yardim uzman ve uzman yardımcılarından, 

a) 1-4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 50'sini, 

b) Diğer derecelerden aylık alanlar için % 45'ini, 

5. Diğer personelden; 

a) 1-3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 35'ini, 

b) 4-6 ncı derecelerden aylık alanlar için % 30'unu, 

c) 7-10 uncu derecelerden aylık alanlar için % 25'ini, 
d) Diğer derecelerden aylık alanlar ile yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapan 

personel için % 20'sini, 

Geçmemek üzere Başkanlığın bağlı olduğu bakan tarafından belirlenecek esas, usul ve oranlar 
da her ay tazminat ödenir. 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Salih Çelen; buyurun. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SALİH ÇELEN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 
sıra sayılı Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun 
Tasarısının 17 nci maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz aldım; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ilk defa 24.10.1992 tarihinde 480 sayılı kanun hükmünde kararnamey
le kurulan, sonra 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma 
İdaresi) adını alan bu idare, geçmişte fevkalade başarılı çalışmalar yapmış olmasına rağmen, şimdi, 
sırf kadrolaşmak uğruna ülkemizi kurullar cumhuriyetine dönüştüren hükümetimiz, bu konuda da 
bir kurul oluşturmak adı altında bu yasa tasarısını önümüze getirmiştir. Her şeye rağmen, Türk cum
huriyetlerine, TİKA'nın kurulduğu ve Doğru Yol Partili hükümetler zamanında yapıldığı şekilde 
yardım yapılabilecekse, bu kanunun hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, nihayetinde, biz, Doğru Yol Partisi olarak, bu kanuna destek vereceğiz. 
Ancak, kanun tekniği açısından, getirilen tasarıyı şöyle bir irdelemeden geçemeyeceğim. Söz al
dığım 17 nci maddeye göre, yeni kurulacak olan, Sermaye Piyasası Kurulu gibi, Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme Kurulu gibi ya da Elektrik Piyasası Kurulu gibi yeni olan bu kurula yeni yeni 
kadrolar ihdas edilecek ve yeni yeni kişiler işe alınacaktır. Alınacak olan bu kişiler de 657 sayılı 
Kanuna tabi olacak ve onlarda şu nitelikler aranmaktadır... Ben, kanun metnini aynen okuyorum; 
madde 17 "personel rejimi" başlığını taşıyor: "Başkanlık personeli 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa tabidir. Teknik yardım uzman yardımcılığına atanabilmek için..." Tek
rar ediyorum: Teknik yardım uzman yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için... Yani, ben, bundan 
bir şey anlamıyorum Sayın Bakanım, teknik yardım uzman yardımcılığı... Teknik personel olabilir, 
uzman olabilir, uzman yardımcısı olabilir; ama, teknik yardım uzman yardımcısı nedir, ben, doğ
rusu anlayamadım, bunu anlayan varsa, lütfen, burada cevaplasın. 

Diğer taraftan, maddede öngörülen ücretler -madde metnini zaman kaybolmaması için ayrı ay
rı okumuyorum- fevkalade düşüktür. Bu ücretlerle, Türk cumhuriyetleriyle ilgili çalışma yapan uz-
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manların verimli bir şekilde çalıştırılmaları mümkün değildir. Kanaatimce, bu uzmanların, en az 
Başbakanlık uzmanları kadar ya da Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde çalışan uzmanlar kadar üc
ret almaları gerekmektedir. Nedense, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde çalışan uzmanlara ayrı 
maaş, daha yüksek maaş, bu kurulda çalışacak olanlara ise daha düşük maaş verilecektir. Ben, bunu 
da, idarenin eşit işlem yapma yükümlülüğü kapsamı içerisinde görmüyorum, farklı uygulamasının 
da doğru olmadığı inancındayım; çünkü, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde çalışan insanlar da 
aynı görevi yapmaktadır. Türkî cumhuriyetlerde, Türk cumhuriyetlerinde çalışan kişiler için, onlara 
yardımcı olacak olan uzmanlara da aynı şekilde ücret verilmesinin daha doğru olduğu kanaatin
deyim. 

Yine belirtmek gerekir ki, devletin merkezî idare örgütlenmesi içerisinde, zaman zaman, moda 
işlemlerle çeşitli birimler kurulmaktadır. Aslında, son zamanlardaki moda, yüksek kurul şeklinde 
bir örgütlenme biçimindeyken ve devletin bir yüksek kurullar cumhuriyeti haline dönüştüğü eleş
tirileri yoğunlaşmışken, geçmiş yılların nostaljisini yaşatan bir tabirle ve yeni bir başkanlıkla karşı 
karşıya olduğumuzu görmekteyiz. 

Aslında, bu bir müsteşarlık veya bir yüksek kurul da olabilirdi. İdarenin yeni örgütlenme 
biçimleriyle yürütülmesi kamu hizmetinin niteliğini değiştirmemekte, yeni tüzelkişiliklerin, 
yönetim rejimi açısından yeri bile tartışma konusu edilebilmektedir. Bu tip örgütlenmelerin, ayrı 
tüzelkişilikler ve bağlı veya ilgili kuruluşlar biçimi yerine, başkanlıklar şeklinde, yeni birimler şek
linde ve yasal düzenleme olmaksızın gerçekleştirilmesi de mümkünken, bu yolun tutulmaması, tek
nik nedenlerden çok, siyasî nüfuz alanının genişletilmesi amacına yönelik, yarı bağımsız ve özerk 
birimlerin oluşturulması çabası olarak değerlendirilmektedir. 

Personel rejimini düzenleyen maddelere de, bu tip yeni örgütlenmelere ilişkin yasalarda illa ki 
yer verilmektedir. Aslında, genel memur rejimini düzenleyen 657 sayılı Yasa, var olan haliyle veya 
değişiklikler yapılarak bu ihtiyacı karşılayabilecekken, personel rejimini, daha da içinden çıkılmaz 
hale getirecek şekilde, ayrı ayrı ve kuruluşa ilişkin özel yasalarda düzenlemek, hiçbir şey değilse, 
sistematik olarak hatalıdır. Kamu görevlisi statüsünü taşıyan; ancak, aynı statüdeki diğer kamu per
sonelinden ayrışık kimi ayrıntılı hükümlere tabi olan personel, hem hukukî hem de fiilî kargaşaya 
yol açmaktadır. Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memur rejimini düzenleyen 
anayasa olma iddiasındadır ve her yeni yasayla aynı statüde memurlar için yeni ayrıcalıklar tanın
ması, personel rejimimizi bozmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SALİH ÇELEN (Devam) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Ben, bu açılardan kanun tasarısını doğru bulmamakla birlikte, yine de, Türk cumhuriyetlerin

de bulunan kardeşlerimize yardımcı olacağı inancıyla tasarıya destek veriyor, sizlere de desteğiniz 
nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor; saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
Fazilet Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
FP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 639 

sıra sayılı kanun tasarısının 17 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu madde personel 
rejimini düzenlemektedir. Tabiî, lüzumsuz bir sürü tarifleri de buraya getirip koymuştur; ama, bu 
maddenin yaptığı asıl kötülük; bu dairede çalışacak olanlara, bu başkanlıkta çalışacak olanlara, 
ilave ücret vermektedir, tazminat vermektedir; başkana, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 
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90*ı kadar tazminat vermekte, diğer çalışanlara da muhtelif kademeler halinde yüzde 70, yüzde 60 
ve diğer kademelere yüzde 20'ye kadar inen tazminat vermektedir. Tabiî, bu, devletin ücret sistemini 
sabote eden uygulamalardan birini getirecektir. Zaten, birtakım Başbakanlık kurumlannda, diğer 
kamu kurumlarına göre, çok yüksek ücretler ödenmektedir. Aslında, aldıkları ücret yüksek değildir; 
ancak, geçinebilecekleri ücretin dahi altındadır, onu ifade edeyim; ama, bir taraftan devletin bazı 
kurumlarında, diğerlerine göre çok yüksek ücret ödenirken, mesela Tanm Bakanlığı camiasında, 
Enerji Bakanlığı camiasında, Bayındırlık Bakanlığı camiasında, Köy Hizmetlerinde, diğer bakan
lıklarda çalışan mühendisler, uzmanlar, görevliler çok daha düşük ücret almaktadır. Aslında, 
hükümetin yapması gereken; bu şekilde nokta nokta yaklaşmak yerine, genel olarak çalışanların üc
retlerini yükseltecek olan bir politikayı getirmesidir. 

Geçen yasama yılı Meclis kapanmadan önce, yani önceki yıldaki çalışmalarımızda, haziran, 
temmuz ayında, hükümete kanun hükmünde kararname yetkisi vermiştik, bununla kamu çalışan
larının özlük haklarını düzeltecek yerde, yanlış hatlara, araziye girdi, iptal oldu. Şimdi, tekrar yetki 
aldı; ama, hiçbir şey yapabilmiş değil. Bakın, bugün, bir üniversite profesörünün maaşı 500 dolara 
düşmüş bulunmaktadır, kamu çalışanlarının maaşı 100-150 dolara düşmüş bulunmaktadır. Onun 
için, hükümetin süratle, genel ücret ayarlaması yapması gerekir. Şu kuruma şunu veriyoruz, bu 
kuruma bunu veriyoruz diye ücret adaletini zedelememek lazım; yani, şu veya bu pozisyonda, genel 
hizmetlerde dahi çalışan birisi, devletin (A) bakanlığında çalışırken 150 milyon, 180 milyon lira 
alıyorsa, burada 400 milyon veriyorsunuz. Tamam, diğerlerini de 400 milyona getirin. Buna 400 
milyon vermeniz çok değil, azdır dahi geçinebilmesi için; ama, diğerlerini de o noktaya getirmeniz 
lazım. Adaletsiz uygulamalar, devletin temeline koyulan dinamittir; onun için, bunu yapmamanızı 
tavsiye ederim değerli arkadaşlar. 

Bakın, bu kurumla, öncelikle Türk cumhuriyetleri olmak üzere, komşu ülkelere, gelişen ül
kelere yardım edeceğiz diyorsunuz. Ne yardımı edeceksiniz?! Bakın, Türk cumhuriyetleri Tür
kiye'den umudunu kesti. Oraya hiçbir yardım yapamadık doğru dürüst. Şimdi o pazarlarda İsrail
liler var, Fransızlar var, Almanlar var, Amerikalılar var, dünyanın bütün ülkeleri var; ama, biz 
yokuz. Niye; paramız yok da onun için. Biz, milletin Ödediği bütün vergileri faizcilere, hortum-
culara yediriyoruz; ama, buralara bir yardım yapamıyoruz, kendi insanımıza dahi yardım 
yapamıyoruz. 

Hükümet, 30 Nisan itibariyle pancar çiftçisinin pancar bedellerini ödeyecekti, ödedi mi; 
ödemedi. Bütün Türkiye'de pancar çiftçisi feryat ediyor. 

HASAN KAYA (Konya)- ödemeye başladı. 
CEVAT AYHAN (Devamla)- Ödemedi. 

HASAN KAYA (Konya)-Başladı. 

CEVAT AYHAN (Devamla)- Başladı; ama, ne zaman! Mayısın kaçındayız bugün! 30 Nisan 
itibariyle ödeyecektiniz. Başladı da, ne ödüyor; yarısını ödüyor, yarısını da ne zaman ödeyecek bel
li değil, kalubelâya bırakıyor. 

Onun için, yaptığınız iş doğru değildir değerli arkadaşlar. Yani, bu kurduğunuz kurumun da bu 
şartlar içerisinde bir işe yaraması mümkün değildir. Sadece, biraz önce de ifade ettiğim gibi, senede 
birkaç trilyon lirayı birtakım kimselere maaş olarak dağıtacaksınız; ama, bu işler yürümeyecek. As
lında siz bu hizmetleri yapacaksanız, Dış Ticaret Müsteşarlığı emrinizdedir, Devlet Planlama Teş
kilatı emrinizdedir; yani, bu hizmetleri yapmak için oralar çok müsait kurumlardır. Yetişmiş uzman
ları da var, hepsi de vardır; ama, siz, tabiî, yeni kadrolar, yeni taraftarlara iş bulma heyecanından 
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başka bir şey düşünmüyorsunuz. Türkiye'yi de batırıyorsunuz ve bütün kurumları da bozuyorsunuz 
değerli arkadaşlar; onun için, maalesef... 

Bakın, bugün seramik imalatçıları feryat ediyor. Her gün faks alıyoruz, siz de alıyorsunuz. 
Doğalgaz ile LPG arasındaki fark sebebiyle bir sektör batıyor; ama, hükümetten çıt çıkmıyor. 
4 Nisan 2000'de kararname çıkarmış, 1 kuruş da ödemiyor. 

Bu vaziyette Türkiye'yi idare ediyorsunuz diyorum, hepinizi hürmetle selamlıyorum. (FP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Ayhan. 
17 nci maddeyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. Gerçekten, çok önemli malî olanaklar 

tanıyor memur olan arkadaşlara. Sayın Ayhan haklı; ama, tasarı böyle. 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 17 nci madde kabul 

edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
Atama 
MADDE 18. - Türk işbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı, başkan yardımcıları ve 1 inci Hukuk 

Müşaviri müşterek kararla atanır. 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan 
görevlere atamalar, Başkanın teklifi üzerine Başkanlığın bağlı olduğu bakan tarafından yapılır. 
Bakan bu yetkisini, gerekli gördüğü hallerde Başkana devredebilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği yok. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 18 inci madde 

kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesi 
MADDE 19. - Genel ve katma bütçeli daireler, iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî 

kuruluşları ve bunlara bağlı kurum ve ortaklıklarda çalışanlar kurumlarının, Danıştay ve Sayıştay 
mensupları, hâkimler ve savcılar için kendilerinin muvafakati ile, Başkanlık teşkilâtında görevlen
dirilebilir. Bu personel, kurumlarından maaşlı izinli sayılır ve aylık, ödenek, her türlü zam ve taz
minatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenir. İzinli oldukları sürece 
memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba 
katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. 

Üniversite öğretim elemanları, uzmanlıklarına uyan işler için, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Başkanlık teşkilâtında görevlendirilebilir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 6 madde daha var; 6 maddenin üzerinde de konuşmacılar çif
ter çifter... Burada, tabiî, Başkanlık Divanında oturan arkadaşlarımızın da ihtiyaçları var; hepimizin 
ihtiyaçları var. 

Saat21.00'de... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, uygun görürseniz devam edelim. 
BAŞKAN - Sayın Başkanım, şimdi" mutabakat var" denildi; ama, her madde üzerinde iki ar

kadaşımız konuşacak... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Kimse konuşmayacak efendim. 
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BAŞKAN - Efendim, ben baktırdım, öyle. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Konuşacakların isimlerini okur musunuz. 

BAŞKAN - Okuyayım efendim... 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - 2L00*e kadar bitiririz Sayın Başkan. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Konuşacağız Sayın Başkan; konuşma hakkımızı sonuna kadar 
kullanacağız. 

BAŞKAN - Efendim, kullanabilirsiniz; ben bir şey demiyorum. Ben, kimsenin konuşma hak
kını engellemek istemiyorum. Ben, bir ihtiyacın ve zorunluluğun durumunu ifade ediyorum. 
("Yarım saat ara verin" sesleri) 

Efendim, bakınız, 19 uncu maddede konuşmacı var, 20 nci maddede iki konuşmacı var, 21 in
ci maddede konuşmacı var, 23 üncü maddede konuşmacı var. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkanım, saat 21.00'e kadar bitiririz. 
BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sayın Başkanım, saat 21.00'e kadar bitiririz. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, iktidar partileri bize göre saat ayarlamasın; biz her 
maddede konuşacağız. 

BAŞKAN - Efendim, konuşursunuz; ben konuşmayı engelleyemem ki!.. 
Ben, konuşmayı engelleyemem; ben, hiç kimsenin konuşmasını engellemem. 
Saat 21'00'de toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.13 

© 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 21.10 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali ILIKSOY 
KÂTİP ÜYELER: Yahya AKMAN (Şanlıurfa), Şadan ŞİMŞEK (Edirne) 

© 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellere Bir ilave Yapılması Hakkında 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Bu Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/206,1/779) (S. Sayısı: 639) 
(Devam) 

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet yerinde. 
19 uncu madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Rıza Ulucak; 

buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
FP GRUBU ADINA RIZA ULUCAK (Ankara)- Sayın Başkanım, sayın milletvekillerini; 

hükümet tarafından Yüce Meclisimize sunulan Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Baş
kanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 480 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair olan ve bu defa, Dışişleri Komisyonunca, Türk İşbirliği ve 
Kalkınma İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında diye değiştirilen 639 sıra sayılı 
Kanun Tasarısının 19 uncu maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Mec
lisimizin Sayın Başkanını ve siz değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Tasarının "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesi" başlığı altındaki 19 
uncu maddesine göre, genel ve katma bütçeli daireler, iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî 
kuruluşları ve bunlara bağlı kurum ve ortaklıklarda çalışanlar kurumlarının muvafakatıyla başkan
lık teşkilatında görevlendirilebilecektir. Danıştay ve Sayıştay mensuplarıyla, hâkimler ve savcıların 
görevlendirilmesinde ise kendilerinin muvafakatları yeterli olacaktır. Görevlendirilen bu personel, 
kurumlarından maaşlı izinli sayılacaktır. Bu görevlendirilenlerin aylıkları, ödenek ve her türlü zam 
ve tazminatları, diğer malî ve sosyal hakları ve yardımları, kurumlarınca ödenecektir. Bu per
sonelin, izinli oldukları sürece, memuriyetleriyle ilgili özlük hakları devam edecek ve bu süreler, 
terfi ve emekliliklerinde hesaba katılacaktır. Terfi sıraları gelince de, başka herhangi bir işleme 
gerek olmadan, terfileri yapılacaktır. Üniversite öğretim elemanları da, uzmanlıklarına uyan işler 
için, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre, görevlendirilebileceklerdir. 
Bu maddeye göre, öğretim elemanları, kurumun ve kendisinin isteği, üniversite yönetim kurulunun 
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uygun görmesi ve rektörün onayıyla ihtiyaç olan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarında 
yürütülmek kaydıyla, görev alabilecekler, aylık ve diğer ödemeler ile öteki haklan da kendi kurum
larınca ödenmeye devam edilecektir. 

Devlet kadrolarında şişkinlik iddiaları ve hatta erken emeklilik suretiyle kadroları aşağıya çek
me planlan yapılırken, bu tasarıyla birtakım yeni kadrolar ihdas edilmesi, üzerinde hassasiyetle 
durulması gereken bir konudur. Hükümetin, bu hususları nazara alması beklenir. 

Türk dünyasında birlik ve beraberliği her bakımdan pekiştirecek olan bu kuruluşun, ağır 
hareketlerle birçok fırsatı heba etmemize rağmen, hayırlı olması temennisiyle, Yüce Meclisimize 
saygılar sunuyorum. (FP, MHP, ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ulucak. 
Başka söz isteği?.. Yok. 
19 uncu maddeyi... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Peki. 
Sayın milletvekilleri, 19 uncu maddeyi oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını 

arayacağım. 
Oylamayı elektronik cihazla yapacağım ve 5 dakika süre vereceğim. 
Oylamayı başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylamaya başlandı) 
ALÎ IŞIKLAR (Ankara) - Sayın Başkan, konuyla ilgili konuşmazlarsa, burada konuşturmayın 

lütfen. Bunu mutlaka gerçekleştirin. 
BAŞKAN - Efendim, ben, oylama... 
ALİ IŞIKLAR (Ankara) - Akşama kadar buraya geliyorsunuz konuşuyorsunuz, bilmem şunu 

yapıyorsunuz, ondan sonra da bunu yapıyorsunuz. Böyle anlaşma olmaz... 
(Elektronik cihazla oylamaya devam edildi) 
BAŞKAN - Karar yetersayısı yoktur. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkanım, arkadaşlanmız saat 19.00'da ara vereceğinizi 

düşünerek, ayarlama durumunda bir sıkıntıya girdiler. Daha sonra ara verdiğiniz için, toplanma 
konusunda bir sıkıntımız oldu. Yarım saat ara vermenizi istirham ediyorum. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Gidelim, yarın gelelim... 
BAŞKAN - Yarım saat çok olur... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkan, üç günde biter. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Yarım saat iyi Başkanım. 
BAŞKAN - Saat 21.40'ta toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.20 

© 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 21.38 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali ILIKSOY 
KÂTİP ÜYELER: Yahya AKMAN (Şanlıurfa), Şadan ŞİMŞEK (Edirne) 

® 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşiminin Beşin
ci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. (DSP sıralarından "daha 2 dakika var Sayın 
Başkan" sesleri) 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Bu Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (J/206,1/779) (S. Sayısı: 639) 
(Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet hazır. 
19 uncu maddenin oylanmasında karar yetersayısı istenmiş ve bulunamamıştı. 
Şimdi, 19 uncu maddeyi yeniden oylarınıza sunuyorum ve karar yetersayısını arayacağım: 

19 uncu maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 19 uncu madde kabul edilmiştir, karar yetersayısı 
vardır. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 
Sözleşmeli personel çalıştırılması 
MADDE 20. - Başkanlık teşkilâtında, Devlet Memurları Kanununun sözleşmeli personel çalış

tırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından 
mezun olan Türk ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde istihdam 
edileceklerin çalıştırılma usul ve esasları ile Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) 
bendine göre çalıştırılan sözleşmeli personel için belirlenen tavan ücreti aşmamak kaydıyla sözleş
me ücretleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

BAŞKAN - 20 nci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili 
Sayın Ali Oğuz; buyurun Sayın Oğuz. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika efendim. 
FP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; müzakere 

konusu ettiğimiz 639 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde bir hayli mesafe kat ettik, arkadaşlarımız 
görüşlerini ifade ettiler, mümkün olduğu kadar da çabuklaştırılması hususunda birkısım ar
kadaşımız anlayış gösterip konuşmadılar, birkısım arkadaşımız da kısa konuşarak yardımcı oldular; 
nihayet 20 nci maddeye kadar geldik ve geri kalan 10 maddeleri de süratle geçeceğimizi ümit 
ediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, 20 nci madde üzerinde Grubumuzun görüşünü arz etmek üzere 
huzurunuzdayım. 

Tasarının gerekçesinde, özetle "Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlıklarını kazanarak 
uluslararası siyaset sahnesine çıkan Türk kökenli cumhuriyetler, Türkiye üzerinden dünyaya açıl
mak istemektedir, Türkiye'nin yardımı ve desteğini beklemektedirler. Aynı beklentiler, Balkanlar
daki ve komşumuz olan diğer devletlerde de görülmektedir" deniliyor; bu ihtiyacı karşılamak üzere, 
teşkilatın kurulduğu ifade ediliyor. Üzerinde konuştuğumuz 20 nci madde ise, sözleşmeli personel 
çalıştırılması konusunu düzenliyor. 

Kurulması yasal güvence altına alınan bu teşkilatın verimli olması, Türkiye'nin takip edeceği 
dışpolitikaya bağlıdır. Bugün dünyaya baktığımız takdirde, dünya yüzünde bu birliklerini tamam
layan 500 milyon nüfusa hitap eden Avrupa Birliği; 1 milyar 200 milyon kişilik nüfus potansiyeliy
le Çin; Amerika Birleşik Devletleri, 25 ülkeyi etrafında toplayarak 1 milyarlık bir potansiyeli tem
sil ediyor; Afrika kıtası 600 milyonluk; Sovyetler Birliği de, bir yönüyle 500 milyonluk nüfusa 
kumanda ediyor, Japonya da, etrafındaki müttefikleriyle birlikte büyük bir güç sergiliyor. 

Dünyada bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye, devlet olarak, tarihten gelen sorumluluğuna uy
gun olarak kendi bölgesinde etkin bir rol oynamak istemiş ve Türk cumhuriyetlerine sahip çıkmış
tır. Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu gibi, dünyanın en hassas bölgesinin ortasında Asya, Af
rika ve Avrupa'nın birleştiği yerde, enerji kaynaklarıyla enerji tüketen ülkeler arasında önemli bir 
köprüyü teşkil etmektedir. Türkiye bu konumuyla kullanılsa, Türkiye, barışın, huzurun ve istikrarın 
sağlanmasında kilit rol oynamak durumundadır. 

Bugün için işbaşında bulunan iktidar zihniyetinin elinde, Türkiye de, oynanan bu dünya hiz
metinin bir aktif üyesi olmak noktasındadır. Bu noktada, her şeyden evvel bu teşkilatın kurulması, 
bugüne kadar ilgisizlik sebebiyle, başka ülkelerin kontrolüne ve ticarî münasebetlerine terk et
tiğimiz Türk cumhuriyetlerinin bir büyük imkân ve potansiyelinden istifade etmediğimizi ve 
edemediğimizi, arkadaşlarımız dile getirdiler. Her şeyden evvel, enerjiyi ve buğdayı, Ermenistan'a 
vermemizin, bir helikopter ve diğer taraftan ihtiyaçları olan, özellikle Azerbaycan'ın ihtiyaçlarını 
karşılayamama noktasındaki ihmallerimizin, bu ülkelerle, bu soydaşlarımızla, bu manevî, dil ve 
tarih bakımından beraberlik içerisinde bulunduğumuz bu ülkeleri gücendirdiğimiz, söz alan bütün 
arkadaşlarımız tarafından, çok açık bir şekilde dile getirilmiştir. 

Kazak ve Türkmen petrolünün önce Rusya'ya verilmesi, oradan da büyük fiyatlarla bize satıl
ması hususundaki soğukluk da, ayrıca, bu devletlerle aramızdaki münasebetleri, maalesef, bu nok
taya getirmiş bulunmaktadır. 

Böyle bir teşkilatın kurulması ve bugüne kadar yaptığımız bu yanlışlıkların düzelmesi nok
tasındaki gayretleri isabetli telakki ediyor, kanunun memleketimiz ve milletimiz için hayırlı ol
masını temenni ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Burdur Milletvekili Sayın Mustafa Örs konuşacaklar. 
Buyurun Sayın Örs. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
DYP GRUBU ADINA MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşmekte olduğumuz Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik işbirliği Başkanlığı Kurulmasına 
Dair Kanun Tasarısının, sözleşmeli personel çalıştırılmasını düzenleyen 20 nci maddesi üzerinde 
söz almış bulunmaktayım; şahsım ve Grubumuz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sovyetler Birliği zamanında sürekli, kaynakları 
sömürülen, gelişmeleri engellenen Türk cumhuriyetleri, bağımsızlıklarını kazandıktan sonra, Tür
kiye üzerinden dünyaya açılmak arzusunda oldukları ve çeşitli alanlarda çok yönlü olarak ülkemiz
den yardım ve destek beklentisi içinde bulundukları, bilinen bir gerçektir. Bu tip beklentiler, Bal
kanlarda bağımsızlıklarını kazanmış devletler ile diğer komşu ülkelerde de mevcuttur. Bu beklen
tilere cevap verebilmek amacıyla, 49 uncu cumhuriyet hükümeti zamanında kanun hükmünde 
kararnameyle kurulan Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığıyla, Türkiye, bu 
yeniden yapılanma süreci içinde kendisini bir model olarak seçen ülkelere, ihtiyaç duydukları her 
türlü yardımı yapmak, bilgi ve tecrübe birikimini paylaşmak için tüm imkânlarını seferber etmiştir. 
Bütün bu ülkelerle kurulan köprüleri güçlendirmenin temel unsuru ve araçlarından biri alfabe ve 
eğitim olacaktır. 

Diğer taraftan, ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel alanlarda da işbirliği ve yardımlaş
manın geliştirilmesi hedef alınmaktadır. Kurulan başkanlıkla, 1992'den günümüze kadar birçok 
projeye imza atılmıştır. 

Son dönemde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerde bir 
gerileme olduğu görülmektedir. Bu hükümet döneminde yapılan yanlış tercihlerle, Mavi Akımda ol
duğu gibi, ilişkilerimizi germiştir. İstanbul'da yapılan Türkçe konuşan ülkelerin devlet başkanlarının 
zirvesinde, Türkmenistan Devlet Başkanının, Türkmen doğalgazı yerine Mavi Akım ile Rus doğal-
gazını seçmemiz gibi olaylardan dolayı istifa eden Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımızı suçlaması, 
eleştirmesi çok manidardır. Bu nedenlerle, kurulan başkanlığın çalışmaları daha önem kazanmak
tadır. Türkiye'nin öncelikli hedefleri arasında, Türkî cumhuriyetlerinin elinde mevcut kaynakların 
kullanımında öncelik sağlanması olmalıdır. Rusya gibi ülkelerden gelecek kaynakların akışı, siyasî 
ve ekonomik kriz dönemlerinde kesilebilir. Bu nedenle, petrol doğalgaz ve bunun gibi enerji kay
naklarının temininde ve uygulanacak projelerde Türki cumhuriyetlerine öncelik tanınmalıdır. 

20 nci maddede "Başkanlık teşkilatında, Devlet Memurları Kanununun sözleşmeli personel 
çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın en az dört yıllık yükseköğretim kurumların
dan mezun olan Türk ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde istihdam 
edileceklerin çalıştırılma usul ve esasları ile Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) 
bendine göre çalıştırılan sözleşmeli personel için belirlenen tavan ücreti aşmamak kaydıyla sözleş
me ücretleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir" hükmü yer almaktadır. 

Burada, devletin herhangi bir kademesine alınacak olan personellerle ilgili daha önceden uy
gulanan kuralların uygulanması gerekir. Günümüzde, devlet memurluğu ya da devlet işçilik sınav
larına girmemiş insanlarımız, kamuda herhangi bir işe girememekteyken, burada, sanki, istisnaî bir 
durum yaratılıyor intibaı uyandırılmaktadır. Kurallarla yönetilen bir ülke olduğumuza göre, ileride 
doğabilecek sakıncaların, kanun çıkarılma aşamasında giderilmesi gerekmektedir. 

Bu tür personel alımlarında devlette kadrolarda şişkinlik yaratılmamasına özen gösterilmelidir. 
İhtiyaç duyulan kadrolarda ve ihtiyaç sayısında personel alımına dikkat edilmelidir. O nedenledir 
ki, bu başkanlığa alınacak olan sözleşmeli ya da kadrolu elemanlarda aranacak hususlar, kanunda 
açık olarak belirtilmelidir. Dört yıllık yükseköğretime açıköğrenim dahil tüm okullar girer. Bu 
nedenle, fakülte eğitimi, mastır ve doktora eğitimleri belirtilmeli ve konusunda uzmanlaşmış 
kişilerin kadrolara alınması sağlanmalıdır. Partizan kadrolaşmalar mutlaka engellenmelidir. 

Ortaasya cumhuriyetleri ve Balkan devletlerinin pek çoğu ülkemize lider ülke olarak bakmak
tadır. O nedenle, uygulanacak hükümet politikaları çok iyi etüt edilmeli, ilişkiler çok iyi düzenlen-
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melidir. Personel alımlarında, Devlet Memurları Kanununa bağlı olmaksızın alım yapılması, hukukî 
açıdan, ileride problem yaratabilir. Burada amaç, eğer, yabancı menşeli personel çalıştırılmasına im
kân sağlaması ise, bu personelin kilit noktalarda çalıştırılmamasına mutlaka dikkat edilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli,milletvekilleri; bu kanunun, yeni istihdam alanı yaratmaya yol aç
mamasını ve ülkemizin stratejik önceliklerini tespitine yardımcı olmasını diliyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Örs, toparlar mısınız efendim... 

MUSTAFA ÖRS (Devamla) - Lider ülke olma yolunda bir eli Avrupa'da, bir eli Türkî cum
huriyetlerindeki bizim koyduğumuz hedeflerimizden sapmamız söz konusu edilemez. Her ne kadar, 
krizlerle önümüz tıkanmaya çalışılsa da, akıllı manevralar, projeler ve çözümlerle bu krizleri at
latacağımız dikkate alınarak, bu kanunla geliştirilecek düzenlemeleri çok dikkatli yapmamız gerek
tiği, kesinlikle partizanca hareketler içerisine girmememizin şart olduğu gerçeğine dikkatlerinizi 
çekiyorum. 

Kanunun hayırlı olmasını dilerken, şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubum adına, sizleri ve aziz 
milletimizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 20 nci madde kabul edil
miştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum: 

Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırma 
MADDE 21. - Başkanlığın görevleri kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak, araştırma, etüt ve 

proje hazırlama ve diğer işler, hazırlanacak yönetmelikteki esaslar çerçevesinde sözleşme ile, Türk 
ve yabancı gerçek ve tüzelkişilere yaptırılabilir. 

BAŞKAN - 21 inci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili 
Aslan Polat. 

Buyurun Sayın Polat. (Alkışlar) 
FP GRUBU ADINA ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

İktidar kanadına da şu kadar söyleyeyim: Madem ki çalışmak için vakit alıyorsunuz, gelin 
burada oturun, dinleyin bizi. Ne olacak yani; bir şey olmaz!.. 

Bu madde, sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırmayla ilgilidir. Etüt, proje dediğimiz 
zaman da, işin aslı, mühendislik ve müteahhitlik sektörü akla gelmektedir. Bizim müteahhitlik sek
törümüzün, Türk cumhuriyetlerinde -işte idare eder diyelim- şimdiye kadar 328 tane proje kap
samında 7,2 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaştığı belirtilmektedir. Yalnız, Devlet Planlama Teş
kilatının özel ihtisas komisyonu raporunda, müteahhitlik sektöründe gösterdiğimiz başarının ay
nısını, müşavirlik hizmetlerinde gösterilmediği de yine belirtilmektedir. 

Yine, DPT'nin, haklı olarak belirttiği gibi, Türk müşavirlik firmalarının yurt dışında iş üstlen
meleri, müteahhitlik firmalarının işlerinin daha da gelişmesine yol açacaktır. Türk müşavirlik fir
maları, teknik bakımdan yeterli bulunmakla beraber, başta kaynak yetersizliği sebebiyle, müteah
hitlik sektörü gibi, yurtdışına açılamamıştır. Türk müşavirlik firmalarının Türk cumhuriyetlerinde 
çeşitli projelerde görev alabilmeleri için, TİKA'nın, Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği ve Türk 
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Müteahhitler Birliği arasında başlatılan çalışmaların, vakit kaybedilmeden, geliştirilerek sürdürül
mesinden yana olduğunu belirtmek isteriz. Yalnız, mevcut kredi olanakları için, genel finansman 
için, dünyada geçerli Eximbank kurallarına uygun olarak, Türk Eximbank'tan da gerekli kredi şu 
ana kadar temin edilememiştir; edilmesinin doğru olacağı kanaatindeyim. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 1998 yılı raporunda belirttiği de şudur; itiraz 
etmeyesiniz ve ciddî olsun diye rapordan okuyacağım: 1998 yılına kadar, Başbakanlıkça, 
2 601 705 000 000 TL'lik proje ve etüt çalışmaları olmuş. Bunlar içerisinde en önemlileri olarak; 
Karayolları Master Planı var, Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, Türkmenistan Karayolu 
Master Plan Projesinin bir benzerinin Kırgızistan'da yapılması var, Bosna-Hersek'in yeniden imarı 
var, Türkmenistan Karayolları Master Plan Projesi var, Kırım Tatar Türk Toplumuna Konut Edin
dirme Projesi var, Maden Envanteri Projesi var, Hoca Ahmet Yesevi Türbesinin restorasyonu var. 
Bunun açılışına biz de gitmiştik; hakikaten, bu, Türklerin çok gurur veren bir olayıdır. İktisadî 
Faaliyetlerin Güçlendirilmesi Projesi var. Bunlar sayılıyor orada; sayılıyor da, yalnız, bir de, yine, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 1994 ve 1995 yılı denetleme raporlarına da biraz bak
mak istiyorum; çünkü, bu müşavirlik firmalarına sıra geldiği zaman, Başbakanlığın tenkitleri bir 
daha olmasın diye söylüyorum ben bunları. Bunlar da nedir, buradan okuyalım: "Danışmanlık A.Ş 
olarak bir firmaya 6,4 milyar lira 1994 yılında ödenmiş; ama, yapılan incelemede, Başbakanlığın, 
Amerikan kuruluşuyla birlikte yürütebileceği somut projelerin olmadığı, dolayısıyla, bu projelerin 
kontrolü ve koordinasyonunun sağlanmasına yönelik bir görevlendirmeye de ihtiyaç bulunmadığı 
ortaya çıkmaktadır" diyor. 

MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Ona Bakan cevap verdi ama... 
ASLAN POLAT (Devam) - Buna cevap vermedi, verirse memnun olurum. Bir daha versin, 

dinleyelim. 
MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Yanlış okuyorsun ama... 
ASLAN POLAT (Devam) - Ben yanlış okumuyorum, buradan okuyorum; gel bak. 
En son, netice olarak da, üç tane firmanın ismini sayıyor, ve "bu firmalarla kurum arasında iliş

kilerin bütün yönleriyle bağlı olunan bakanlık tarafından soruşturulması temenni olunur" diyor. Bu 
soruşturma yapıldı mı, yapılmadı mı? Bu soruma cevap alamamıştım. 

İşin ilginci, 1996 yılında, yine, aynı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu diyor ki... 
MUSTAFA GÜL (Elazığ) - O sizin dönem. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Olabilir. Ben, 1996 yılını söylüyorum, kim varsa... 
Diyor ki "İncelemeler sırasında -bir firmadan bahsediyor, önemli değil-11.3 milyar lira tutarın

da ücret ve yolluk ödemesi yapılmasına rağmen bu bedel karşılığında firmanın yerine getirdiği araş
tırma, etüt, proje ve benzeri işler tespit edilememiştir." Kim diyor; Başbakanlık diyor, ben 
demiyorum... 

"İncelemeler sırasında kurum ile Danışmanlık A.Ş arasındaki sözleşmenin 01.02.1996 tarihin
de yürürlüğe girmek üzere 1 yıl süreyle yenilendiği ve önceki yıllar denetim raporunda tespit edilen 
soruşturma konusu işlerin aynen devam ettiği gözlenmiştir." 

Yine, burada, ilginç ifadeler var. 
Neticeyi okuyorum: "Yukarıda açıklanan gerekçelerle, önceki yıl denetim raporunda yer alan 

Başbakanlığın teşkilat ve görevlerini düzenleyen 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı 
maddesine aykırı olarak ve Dışişleri Bakanlığından..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

- 3 6 2 -



T.B.M.M. B : 9 5 2 . 5 . 2 0 0 1 0 : 5 

ASLAN POLAT (Devamla) - Bitiyorum Sayın Başkan. 

AHMET EROL ERSOY (Yozgat) - Yeter artık... 

ASLAN POLAT (Devamla) - Hakkınızda o kadar denetleme yapılmış ki, hep savcı okumasın, 
bir de ben okuyayım. 

"...görüş sorulmadan imzalanan sözleşmeler ile hizmet satın alman -üç tane şirket sayıyor- fir
malarla kurum arasındaki ilişkilerin bütün yönleriyle, bağlı olunan Bakanlık tarafından soruşturul
ması temennisiyle, 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesine göre yapılması 
gereken işlemler, üyeler kurulunun 05.12.1996 tarihli toplantısında alınan karar gereğince Baş
bakanlığa iletilmiştir" deniliyor. Biz de diyoruz ki, böyle birsürü teftişler oluyor TİKA'nın bu tip 
hareketleri hakkında, bir daha yapılmasın... Ne olduğu konusunda bir şey söylemiyorum, sadece öğ
renmek için sordum. Bundan sonra alınacak bu müşavirlik hizmetlerinde hatalar yapılmasın dedik. 

Yine de, kanunun, gerçekten inandığım bir kanunun hayırlı olarak tatbik edilmesini diler, say
gılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar[!]) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Polat. 
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 
Uygulanmayacak hükümler 

MADDE 22.- Başkanlığın görevleri kapsamındaki işlemlerde, 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu, 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 1.9.1983 tarihli 
ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN - 22 nci maddeyle ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına Tunceli Milletvekili 
Sayın Kamer Genç; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 
DYP GRUBU ADINA KAMER GENÇ (Tunceli) - Ekonomik, kültürel, eğitim ve teknik işbir

liği konusunda getirilen kanun hükmünde kararnameyle ilgili tasarının 22 nci maddesi üzerinde, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri... 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Genç, bugün müsteşar Tunceli'deydi, haberin olsun... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, bu arkadaşlarımız, çok ciddî bir görev yaptık
larının herhalde farkında değil... 

BAŞKAN - Sayın Genç, siz, lütfen devam edin. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, yani, ben anlamadım, ne diyorsunuz?! 
Değerli milletvekilleri, ilk defa, belki, bu tasarıyla böyle bir istisnaî hüküm getirmek doğru; 

çünkü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, belirli ülkelerde bazı yatırımlar yaparken, Türkiye'deki usul
lerin aksine, özel istisnaî bir hüküm getirmekte yarar var; çünkü, 2886 sayılı İhale Kanunu, 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve Sayıştay Kanunu uygulamaları çerçevesinde, uluslararası 
düzeyde yapılacak ihalelerde böyle kıstaslarla mücadele etmek mümkün değil; çünkü, bu gibi yer
lerde yapılacak ihalelerde, devletimizin o ülkelerdeki belirli loL.leri vardır, o insanlarla yakın iliş
kileri vardır. Burada, bir açık rekabet usulüyle ihale açmak ve yine, 2886 sayılı Kanun hükümlerine 
göre veya 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun gerektirdiği sıkı disiplin altında ödemeler 
yapmak mümkün değil. 
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Burada önemli olan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin orada yapacağı yardımlarda, o devleti 
yöneten kişilerin kendilerinin düşüncelerine uygun, orada o devletin yönetimine hâkim olabilecek 
bir düzeyde, sağlıklı bir yatırım yapmaktır. Bana göre, belki, geçmiş birçok kanunda getirilen, bu 
istisnalara aykırı olarak getirilen en isabetli madde, bu maddedir. 

Ben, Meclis başkanvekili olarak Moldova'da. Gagavuz Türklerinin olduğu bir yere gitmiştik. 
Süleyman Bey Cumhurbaşkanıyken oraya gitmiş, su yok orada; demiş ki: "Buraya 35 milyon dolar 
verin." Ama, biz dört sene sonra gittik; hakikaten, su da gelmemiş, insanlar da çok muhtaç durum
da. Bize geldiler; dediler ki: "Sayın başkan, siz 35 milyon doları verdiniz; ama, bu bizim yöneticiler 
yediler." Aslında, tabiî, verilmemişti. Gördüğümüz kadarıyla, oradaki Gagavuz Türkleri başkanının 
masasında, inanmanızı istiyorum, bir kalem dahi yoktu, odasında oturulacak bir sandalye dahi yok
tu. Tabiî, Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet; ama, biz, bu devletin büyütülmesi 
konusunda gereken çabayı gösterdik mi göstermedik mi; o tartışabilir bir şey. 

Bu kanun, çok isabetli bir kanun. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, dış ülkelerde, Türkiye 
siyasetine uygun davranış biçimi içerisinde olan yöneticilerin orada desteklenmesi; orada, o destek
lenecek insanların da, o ülke yönetimine hâkim olması konusunda, Türkiye Cumhuriyetinin 
fedakârlık yapması lazım; ama, bu fedakârlığı yapabilmesi için, evvela, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin kendisini Türkiye'de güçlü hissetmesi lazım; ama, maalesef, çok zor duruma düşecek bir 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini yarattık. Bunda da sorumluluğun kime ait olduğu belli. 

Bu kanun tasarısının bu hükmüyle bu ülkelere böyle bir istisnanın getirmesinde yarar olduğuna 
inanıyorum. Biz, bu nedenle, bu kanun tasarısının bu hükmünü destekliyoruz; ama, birtakım insan
lara da bazı şeyler vermek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bakın, eğer, bu devletin dünyada, Türkiye'de ve belli yerlerde güç
lülüğünü sağlayacak bir hedefimiz varsa, burada, en başta, hükümete görev düşüyor. Ben, küçük 
menfaatlar sağlamak uğruna hükümet eden insanların buralarda suiistimallere girişmemelerini is
tiyorum. Kendilerine her türlü yetkiyi veriyoruz, istisna hükümlerini kendilerine veriyoruz; ama, 
lütfen, bu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temsilcilikleri olduklarına inanmalı ve orada, gittikleri 
yerlerde sadece kapitalle değil, sermayeyle değil, davranışlarıyla, bilgileriyle, dürüst davranışlarıy
la, bu insanlara örnek olmaları gerekir ki, bu insanlar da desinler ki, hakikaten bir ağabeyimiz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, bir ağabeyimiz, Türkiyemiz var desinler. Ağabeylik boş 

laflarla olmaz, davranışlarla olur, gösterilen bilinçli davranışlarla, dürüstlüklerle, orada, o insanlara 
yapılan yardımlarla olur. 

Tabiî, tüzük değişikliğini yaptık, 5 dakika ile insanların çok geniş kapsamlı bir alanda düşün
celerini dile getirmesi mümkün değil. Bu Parlamentoya yaptığımız en büyük kötülük, o İçtüzüğü 
değiştirerek, milletvekilinin konuşmasına getirdiğimiz sınırlamadır. Bu sınırlama nedeniyle, işte, bir 
yanda, gözümüz saatte, bir yanda da, işte, acaba, düşündüğümüz her şeyi dile getiriyor muyuz gibi 
bir davranışa bağlı; ama, bu kanun, faydalı bir kanun. Ben diliyorum ki, bu kanun kısa zamanda 
yürürlüğe girerken, bunun uygulamasının, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, bu devletin yurtdışın
daki görüntüsüne, o insanlara yapacağı yardıma fayda sağlamasını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Fazilet Partisi Grubu adına, Bitlis Milletvekili Sayın Zeki Ergezen. 
Buyurun Sayın Ergezen. 
Süreniz 5 dakika. 
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FP GRUBU ADINA ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tabiî, bu 
kanunun çıkmasını hepimiz istiyoruz. Kanunun bir an evvel çıkması lazım; ama, ben şuna 
inanıyorum ki, hükümet, kendisi de oyalanıyor, Türk Milletini de oyalıyor, Meclisi de oyalıyor. 
Bunun altını çizmek mecburiyetindeyiz. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Biz, görevimizi yapıyoruz. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla)- Eğer, Türk Devleti, Türk hükümetleri, bağımsızlıklarına kavuş

tukları günden bugüne kadar, Türk cumhuriyetleriyle ilgili samimî bir tavır sergilemiş olsaydı, 
Türk cumhuriyetleriyle olan ilişkilerimiz bugünkü boyutta olmayacaktı. 

Bana göre, biz, işin süksesindeyiz; bana göre, oyalanıyoruz. Kalpaklı fotoğraflar çektirmekle, 
güzel konuşmalarla, iltifatlarla ekonomik, ticarî, sosyal ve kültürel gelişmeler sağlanmaz. Putin, 
yavaş yavaş Türk cumhuriyetlerine hâkim oluyor, ABD hakim oluyor. DSP'den Hayati Beyle 
beraber Azerbaycan'daydık. Kendisi de şahit oldu. İşadamlarımızı dinledik; Clinton danışmanlarını 
göndermiş, Türk işadamlarının problemleri varsa onları da biz çözelim; yeter ki, buradaki ticareti 
beraber paylaşalım... 

Bakınız, biz, samimî olmalıyız. Eğer samimî olsak, Türk devlet yapısı içerisinde Başbakanlığa 
bağlı kuruluşlarla, personelle, şu anda önerilenlerin daha çoğunu yapabilecek yetenekli kad
rolarımızın var olduğu bir gerçek. 

Ben şunun altını çiziyorum: Sükseden vazgeçmeliyiz, işin lüksünden vazgeçmeliyiz, samimî 
olmalıyız. Biz, Türk cumhuriyetleriyle ilgili çok güzel iltifatlar yapıyoruz, çok güzel konuşmalar 
yapıyoruz. Sayın Demirel ile Sayın Azerbaycan Devlet Başkanı bir araya geldiği zaman insan 
şaşırıp kalıyor; o kadar iltifat yapıyorlar ki; ama, bir arpa boyu ilerleme yok. İki yıllık iktidarınıza 
bakın, ithalatınıza, ihracatınıza bakın, bir arpa boyu ilerlememişsiniz. Türk cumhuriyetleriyle ilgili 
ithalat ve ihracatta gerileme var. Türkmenistan'ın doğalgazını o yüzden buraya geçiremediniz... 

HALİL İBRAHİM ORAL (Bitlis) - O kanun çıktığı zaman, geçecek. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Bakın, burada, kültürel anlaşmadan bahsediyorsunuz. Sizin de 

imzanız vardı; yani, ben, o imzanızdan dolayı size de teşekkür ederim Sayın Halil Bey; hemşerim-
siniz. Burada Af Kanunu görüşülürken, önerge verildi, Türk cumhuriyetleri ve diğer İslam ül
kelerinden alman diplomaların denkliği için. Burada, üç partinin oylarıyla reddettiniz. Burada, kül
türden, kültürel gelişmeden bahsediyorsunuz; ama, dört ay önce, burada, siz, diplomalarını kabul et
mediniz Türk cumhuriyetlerinde okuyan öğrencilerimizin; ki, bu gençlerin çoğu sizin partinize 
mensup gençlerdir, bunlar Türk çocuklarıdır, Türkçe konuşuyorlar, Türk milliyetçileridir; ama, siz, 
bu çocukların, Türkiye'de, diplomalarını kabul etmediniz, kendi partinizin milletvekilleri bu öner
geye imza koymalarına rağmen. Onun için, Türkçe konuşmak "Türküm" demek, bir şeyi hallet
miyor; bu, yürek meselesi, yürek! Eğer, senin yüreğinde Türk cumhuriyetleriyle gerçek kardeşlik 
varsa, sen, bunun gereğini yaparsın. (Alkışlar) 

Şimdi, Ermenistan Türk cumhuriyetlerini işgal ettiği zaman buğdayı götürüp Ermeniye 
vereceksiniz; Çeçenistan işgal edildiği zaman, Ruslara gidip imza vereceksiniz "bunlar terörist" 
diyeceksiniz; ondan sonra da gelip, burada, Türk milliyetçiliğinden, vatanperverlikten bahsedecek
siniz; olmaz arkadaşlar! 

Hayırlı akşamlar. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ergezen. 
22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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23 üncü maddeyi okutuyorum: 

Koordinasyon ofisleri 

MADDE 23. - Başkanlığın yurt dışında yürüteceği proje, program ve yardım işlemlerinin 
gerektirdiği koordinasyonun sağlanması için Başkanlıkta görevli personelden görevlendirilecekler 
ile bunlara yardımcı olmak üzere mahallinden temin edilecek ve ofis hizmetlerinde kullanılacak 
personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, personele 
yapılacak harcamalar dışında kalan harcamaların neler olacağı ile harcamaya ilişkin usul ve esaslar 
Başkanlığın önerisi ve Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belir
lenir. 

BAŞKAN - 23 üncü madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın 
Musa Uzunkaya konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Uzunkaya. (FP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

FP GRUBU ADINA MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Teşekkür ederim. 

Değerli Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; 639 sıra sayılı kanun tasarısının 23 ün
cü maddesi üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; şahsım ve Grubum adına 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu madde, ifade edildiği gibi, koordinasyonla ilgili, sorumlu olan Bakanlar Kurulunun sorum
luluk alanını, nelerle ilgilenecek personelin durumunu, proje, program, yardım işlemleri ve yine 
görevlendirilecek personelin harcamalarıyla, personel dışı yapılması gereken harcamaların miktarı 
üzerinde ilgili başkanlığa tasarruf yetkisi veriliyor ve bu yetkiyi Bakanlar Kurulu kullanıyor. 

Değerli arkadaşlar, az önce bir kısım arkadaşımız da ifade etti; tabiî -bu yasa, vaktiyle rahmet
li Özal döneminden başlayıp bugüne kadar gelişinde, Adriyatik'ten Çin Şeddine kadar bir arzu var
dı, o zaman hep böyle söyleniyordu; ama, şimdi bunlar "bir zamanlar mazi oldu" dediğimiz usulle 
maziye terk edildi! Yani, şu anda iktidarın hiçbir cenahı bu konuda samimi, gayretli, iddialı bir 
çalışmanın içerisinde değil. Rakamlar bunu ortaya koyuyor. Az önce değerli Bakanımız gerekli 
açıklamaları yaptı, arkadaşlar da söylediler ki, harcamalar limit seviyeye çekilmiştir, ilk günden 
bugüne ciddî bir düşüş kaydetmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bu bölgelerde çalıştırılacak personelin gerçekten ciddî sorumlulukları ol
ması lazım. Bakın, hemen hemen her ay bize, şu Avrasya dosyası geliyor. Yani, kısa adı "TİKA" 
diye adlandırdığımız bu kurumun dosyası ve her milletvekili arkadaşımızın da bunu okuduğunu 
zannediyorum. Mesela, buradaki ülkelerden TİKA programı koordinatörlüğünün bulunduğu ül
keler, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna; Uk
rayna da bu ülkelerin içerisinde. 

Bu ülkelerle hangi ilişkileri ne derece kurduk? Ekonomik olarak bu oluşum; yani, kanun hük
münde kararname çıkmadan, şu anda kanuna çevirmeye çalıştığımız bu yasa çıkmadan önce Tür
kiye'nin bu ülkelerle ilgisi neydi; ekonomik bağlantıları neydi? Gerçi, bunların birçoğu bağımsız
lıklarını yeni kazanan ülkelerdi. Bir ağabey statüsünde değil, tecrübeli devlet deneyimi olan bir Tür
kiye Cumhuriyeti olarak onlara ne verdik, ne vermeye gayret ettik? Alıp ele bakacaksınız, zaman 
zaman oldu, bize özgü laiklik transfer edeceğiz dedik; bize özgü devlet anlayışı dedik; demokrasi 
dedik; bize özgü bir eğitim ve hatta din anlayışı dedik. Mesela, ben, bu ülkelerin, Asya içerisinde 
bulunan ülkelerin bir kısmına din hizmetlerinin götürülüşünde hangi çizgilerde hareket edildiğini 
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bilen birisiyim. Bakın, bu ülkelerin bir kısmında, hakikaten - Türkiye Diyanet Vakfına müteşek
kirim- güzel camiler inşa edildi, din hizmetleri için imkânlar oluşturuldu, dinî yayınlar gönderildi; 
ama, bir yığın sıkıntıyla karşılaştı bu arkadaşlar. Hâlâ bu memleketlerde ciddî anlamda din görev
lisi açığı var, personel eksiği var, eğitim problemleri var. Az önce Zeki Bey kardeşim söyledi, 
üniversitelerinin denklik sorunları var. Yine burada ifade edildi, orada çalışan personel açısından 
buradan gönüllü giden eğitim elçilerinin çalışmalarına kem gözle bakan bir devlet siyaseti gelişti ve 
konjonktüre bağlı geliştirilen bu siyaset, oradaki ilişkilerimizi gittikçe zayıflatır hale geldi. 

Bakın arkadaşlar, bizim oraya din hizmetleri açısından -tabirimi biraz hoş görün- şaşı bak
mamızın sonucudur ki, bu ülkelerde Amerikan ajanları, entelajans, diğer din misyonerleri âdeta cirit 
atıyorlar; hem dinî neşriyatlar açısından cirit atıyorlar hem de kilise hizmetlerini oradaki birkısım 
yoksul, muhtaç insanlara ulaştırmak bakımından cirit adıyorlar. 

Tabiî, diğer ülkelerle, Bosna-Hersek de bu programın içerisinde, Kafkasya ile Balkanlar bunun 
içerisinde, daha ötesi, Kıbrıs bunun içerisinde... 

Bakın, biz, Kıbrıs'la ilgili en son ne yapmışız; yani, Kuzey Kıbrıs Türk Devleti de bunun için
de "YÖK'ten Kıbrıs'a tehdit." Nedir bu tehdit? Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti bir devlettir, kuzey 
Kıbrıs'ta müstakil bir Türk devleti var ve Türkiye'de Yüksek Öğrenim Kurumu, Kıbrıs'taki ilgili 
benzeri olan kuruma; yani, oradaki yüksek öğretim kurumu olan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Değerli Başkan, bitiriyorum... 
BAŞKAN - Buyurun. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla)- YÖDAK'a bir talimat gönderiyor "biz Türkiye'de kendimize 

özgü bir laiklik anlayışı içerisinde eğitim yaptırıyoruz" diyor... Malumunuz, Kıbrıs, biraz da, 
üniversiteleriyle, turistik ve eğitim ülkesi haline gelmişti; bu, bizim için de doğruydu, siyaseten de 
doğruydu; ama, YÖK vasıtasıyla öyle bir makas attık ki... Yani, elini nereye tuttuysa, perişan eden 
bir müessese! YÖK, kalktı, oradaki YÖDAK'a bir tehditname gönderdi, eğer, oradaki öğrencilere 
başörtüsü uygulaması devam ederse; yani, oradaki öğrencilere başörtüsü imkânı tanırsanız, Tür
kiye'de denkliğinizi iptal ederiz diye 

Değerli arkadaşlar, arkasından gelen yasak... Kıbrıs'a yasak ihraç ettik... îşte, TİKA ülkelerin
den birisi olan Kıbrıs'ta, canımız olan, ülkemiz olan, hakikaten uğrunda şehitler verdiğimiz Kıb
rıs'ta, TİKA doğrultusunda yapa yapa tek bir şey yaptık, başörtüsünü, elhamdülillah, orada da 
yasaklayabildik. 

Şimdi, bu TİKA'cılar, YÖK'çüler, bu eğitimciler, bu ülkelere hangi gözle, hangi mantıkla, han
gi felsefeyle baktıklarını yeniden tahkik etmeli, incelemeli ve tabir yerindeyse, biraz da, şap
kalarımızı önümüze koyup düşünmeliyiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN -Teşekkür ederiz Sayın Uzunkaya. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun)- Tabiî, bu arada Kerkük de unutuldu; Kerkük de hesapta yok... 
BAŞKAN -Doğru Yol Partisi Grubu adına İsparta Milletvekili Sayın Ramazan Gül. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Gül. 
DYP GRUBU ADINA RAMAZAN GÜL (Isparta)-Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan 639 sıra sayılı, kısa adı TİKA, Ekonomik, Kültürel, Teknik İşbirliği Başkanlığıy-
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la ilgili kanun tasarısının 23 üncü maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulun
maktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bahse konu 23 üncü madde, koordinasyon ofısleriyle il
gilidir, koordinasyon ofislerini düzenleme maddesidir; yani, yurt dışındaki personele yapılacak olan 
harcamalar dışında kalan harcamaların neler olacağı ile harcamaya ilişkin usul ve esaslar Başkan
lığın önerisi üzerine ve koordinasyon kurulunun da kararı üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenmek
tedir. 

Değerli milletvekilleri, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede geçen, "Ekonomik, Kül
türel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı" ibaresi değiştirilmektedir. Buna niçin gerek duyul
duğunu hükümet üyelerine sorup, sizlerle bu konu hakkında düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mevcut hükümet, ülkemizi iki sefer ekonomik krize 
sürüklemiştir. Türkiye'deki bu ekonomik krizin sorumlusu ve kahramanları, bu hükümet ve onun 
destekçileridir. Türkiye, içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkmak için, IMF ve Dünya Bankasın
dan gelecek yüksek faizli borçtan medet ummaktadır. Türkiye'nin kendi kendini kurtaracak 
ekonomik gücü vardır; fakat, bu gücü kullanacak siyasî iradeden yoksundur. Bu nedenle mi "Türkî 
Cumhuriyetleri Ekonomik ve Teknik İşbirliği Başkanlığı" ibarelerini değiştiriyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk cumhuriyetleri devletleri arasında, yerüstü ve yeral
tı zenginlikleri bakımından çok zengin ülkeler bulunmaktadır. Bu zenginlikleri, ihracat yoluyla, ül
ke ekonomilerini güçlendirmek ve hızla gelişen dünya ekonomisine ayak uydurmak için dünya 
pazarlarında pazarlamak zaruretindedirler. Bu amaçla, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konseyi 
kurulmuştur. Bu kuruluşun öncülüğünü, bizim içinde bulunduğumuz Doğru Yol Partisi hükümeti 
yapmıştır. Mevcut iktidar, bu Konseyi önce işlevsiz bırakmış, daha sonra lağvetme aşamasına 
getirerek, böyle bir başarıya da imza atabilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizimle aynı kültürü, tarihi, dili, dini paylaşıp, kan bağı 
olan Türkî cumhuriyeti devletlerinden olan Kazakistan bile, petrolünü pazarlamak için, istemeyerek 
de olsa, Rusya ile anlaşmak zorunda kalarak, Kazak petrollerini, Rusya işbirliğiyle, dünya pazar
larına, bizim karasularımızı kullanarak satmaktadır. Mevcut hükümet bu duruma seyirci kaldığı 
gibi, bizimle petrol zenginliğini paylaşmak isteyen Azerbaycan-Türkiye petrol boru hattı, halen, 
plan ve proje aşamasından öteye gidememiştir. 

Rusya ile yapılan doğalgaz anlaşması, Türkiye'yi Rusya'ya mahkûm ve bağımlı bir hale getir
miştir. Mevcut iktidardaki Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin basiretsizliğini ve ilgisizliğini gören 
Türkî cumhuriyeti devletleri, Rusya ile yeniden ekonomik, askerî, siyasî işbirliğine girmek zorun
da bırakılmakta, bu da, komşu ülke olan Rusya'nın dünya üzerindeki Protestanlık hayallerinin 
yeniden yeşermesine katkıda bulunarak, dünya ve ülke başarımızı tehlikeye sokmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim hükümetimiz dönemlerinde başlatılan kültürel ve 
eğitim işbirliklerine hiçbir ilave yapılmadığı gibi, ilişkilerimizi kopma noktasına getirmiş, hatta 
kopmuştur. Birçoğuyla ortak bir kültür ve tarihî mirasa sahip olduğumuz bu ülkelerle işbirliğini ve 
ilişkileri her alanda güçlendirmek arzusu tarafımızdan paylaşılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şayet, bu kuruluşun amacını gerçekleştirmek istiyorsak, 
sadece ve sadece 100-150 adet kadroyu verip ve ilgililere, bu 100-150 kişiyi çalıştıran bir çalışma 
kapısı haline getirmememiz lazımdır. Yani, bu kurulacak kuruluş, bir sosyal amaçlı kuruluştan 
ziyade, kuruluşun amacını tahakkuk için, devlet tarafından önemli bir bütçe ayrılması zarureti vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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RAMAZAN GÜL (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yapılan bu kanun 
değişikliğinin Türkî cumhuriyetlerle Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden geliştirilmesi ve canlan
dırılması noktasında temennimizi Yüce Heyetinize arz eder, kanun tasarısının ülkemize ve mil
letimize hayırlı olmasını dilerim. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN- 23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 23 

üncü madde kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kadro ihdası 
MADDE 24. - 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan (2) sayılı listedeki 

kadrolar iptal edilmiş ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin ilgili 
bölümünden çıkarılmış, bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan
lığı (TİKA)" bölümü olarak eklenmiştir. 

BAŞKAN- 24 üncü madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Remzi 
Çetin. 

Buyurun Sayın Çetin. (FP sıralarından alkışlar) 
FP GRUBU ADINA REMZİ ÇETİN (Konya)- Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlarım. 
Milletlerin büyüklüğü, aralarından yetişen insanların büyüklüğüyle eşdeğerdir; çünkü, insan 

numunesi, insanlığa rehber olabilecek çapta insanlar; ancak, müsait ruhî iklimlerde yetişebilirler. 
Mevlanalar, Yunuslar, Ahmet Yeseviler, HocaNasrettinler ve daha yüzlerce insanlık rehberini yetiş
tiren millet, gerçekten büyük millettir; çünkü, Mevlanaların, Ahmet Yesevilerin ruh derinliğini id
rak etmek her insanın ve milletin harcı değildir. Aslında, bu büyük insanların insana bakışı, insanı 
ele alışı, insanı tahlili günümüzde tam anlaşılabilseydi, insanlık, içinde bulunduğu çıkmazdan 
büyük oranda kurtulur ve gerçek barış tesis edilebilirdi. 

Büyük milletimizin kültürü, inancı insanlığa yüksek değerler kazandırabilir. Değerlerimizi in
sanlık alemiyle paylaşmak, bu şartları sağlamak insanlığa yapılacak çok büyük bir hizmettir. 

Değerli milletvekilleri, Anadolu'da, etrafında kenetlendiğimiz bütün kültürel değerler tüm 
Türk dünyası için geçerlidir. Mevlanalar, Yunuslar, Ahmet Yeseviler, Anadolu'da nasıl biliniyor, 
değer veriliyor, saygı duyuluyorsa, Azerbaycan'da, Kırgızistan'da, Türkistan'da, Kazakistan'da aynı 
duygularla sahip çıkılmaktadır. Türkiye'deki Köroğlu, Türkistan'da Göroğlu, yani "mezarın oğlu" 
şeklinde adlandırılmakta, diğer Türk illerinde de, benzer ifadeler kullanılmaktadır. Bu kardeş
lerimizle, ileri derecede kültür ve sosyal yapı beraberliği ve birlikteliği vardır. Bu yapıyı her alan
da ileriye götürmeye ve pekiştirmeye gayret etmeliyiz. Bu oluşumda, özellikle, Türkiye'nin hata 
yapmaması gerekir. 

TİKA'da yer alacak personelin mahiyeti ve vasıfları fevkalâde önem arz ediyor. Türkiye'nin 
misyonunu ifa edebilecek millî karaktere, kültüre, eğitime ve insanî donanıma sahip personelin 
yapabileceği çok faydalı işler olduğu muhakkaktır. İşinin ehli ve divanesi personel istihdamı, ön
görülen hususları sağlamakta oldukça önemlidir. Bilhassa, dış görevlere getirilen insanların dilbil
gisi, gittiği yerin şartlarına uyum sağlayabilecek niteliklere sahip olması, üstlendiği misyonu ifa 
edebilecek yeterli vasıfları taşıması, ülkemizin etkisi ve tanınması bakımından çok önemlidir. Özel-
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likle Türk cumhuriyetlerinde, akraba topluluklarında görev alan insanlarımızın millî bir heyecan 
taşıması, çalışma azmini kamçılayacaktır. 

Türk dünyası çok geniş bir coğrafyada hayat sürmektedir. İpek Yolunu göz önüne alırsak, on 
binlerce kilometrelik bir güzergâhta sadece Türk diliyle her türlü anlaşmayı ve iletişimi sağ
layabilirsiniz. Burada önemli bir husus karşınıza çıkıyor, Türkçemizin yapısıyla fazla oynanmaması 
gerekir. İfade gücü daha yüksek olan kelimeleri çeşitli bahanelerle atmamız, Türk dünyasıyla anlaş
ma zorluğu doğurmaktadır; çünkü, bizim attığımız kelimeler oralarda yaşamaya devam ediyor. "Arı 
Türkçe" deyimini haklı olarak kavrayamayan bir Azerî şu yorumu yapmıştır: "Arılar vız vız diye 
ses çıkarırlar; arı Türkçe de neyin nesi" diye sorduğunu Yavuz Bülent Bakiler "Bir Uçtan Bir Uca 
Türkistan" adlı kitabında anlatır. 

Bütün Türk coğrafyasında insanî münasebetler, âdet ve görenekler birbirine çok benzer. Kar
şılıklı eğitim faaliyetleriyle kaynaşmamızı artırmalıyız. Bu bağlamda, başta Türk cumhuriyetler ol
mak üzere, pek çok ülkede eğitim, öğretim faaliyeti sürdürmekte olan Türk okulları büyük bir ih
tiyaca cevap vermektedir. Bu okullardan, Türkçe öğrenerek,Türk Millî Marşını ezberleyerek mezun 
olan, iyi eğitim almış bu gençler, gelecekte büyük milletimizin misyonunun yeryüzünde ifa edil
mesinde görev alacak kıymetli birer elemandırlar. 

Bu kıymetli eğitim faaliyetinin önemini idrak etmekten aciz, bazı nasipsizlerin menfi tavrını 
şiddetle kınıyorum. Bu maksatla, nasipsizlere aldırmadan, Türk dünyası ve akraba topluluklarla 
eğitim, ekonomi, ticaret, teknik, sosyal ve kültürel alanda, en ileri derecede münasebetleri artırmak 
ve geliştirmek, devletimizin ana görevi olmalıdır. Dış politikada ciddî bir birikime ve deneyime 
sahip olan Sayın Kâmran İnan Beyin görüşlerine dikkat edilmelidir; ancak, "Türkçe bir bilim dili 
değil" diyen YÖK Başkanına da, bir şanssızlık olduğunu ifade etmeden geçemiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bazı sivil kuruluşlar, Avrupa Birliği nezdinde temsilcilikler açmışlar ve 
faydalı çalışmalar yapmaktadırlar. Sivil toplum kuruluşlarımızın Türk cumhuriyetlerinde de bürolar 
açması, temsilciler bulundurması, yeni imkânlar ihdas edebilir. Bu sivil kuruluşlara ait üyeler, ilgili 
oldukları alanlarda iş yapma imkânı bulabilirler. Türk dünyasıyla her alanda münasebetleri artır
mak, toplumumuzun her kesimini ilgilendirmektedir. Türkiye'nin bu devletlerle ciddî bir entegras
yon sürecine girebilmesi için... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun. 

REMZİ ÇETİN (Devamla) - ...her biriyle ilgili olarak, tarihlerini, birbirleriyle ve kendileriyle 
olan ortak ve aynı zamanda farklı özelliklerini, toplumsal, demografik, politik, ekonomik, kültürel, 
sosyolojik yapılarını ve hatta psikolojik analizlerini, yetişmiş insan gücü ve eğitim sistemlerini, alt
yapılarını, birbirleri arasındaki muhtemel sınır, azınlık vesaire problemleri ve ilişkileri ve bu doğ
rultuda Rusların bu ülkeler üzerinde takip ettikleri din, milliyetçilik vesaire politikaları; ayrıca, güç
ler dengesi içerisinde, uluslararası aktörlerin buraya olan eğilimlerini, ilgilerini; bu yeni bağımsız 
devletlerin buralara verdikleri tepkileri ve özellikle Çin ile Rusya'nın tavrını çok iyi takip edip, bil
mesi ve değerlendirmesi gerekmektedir. 

Kısaca, bir entegrasyon için gerekli olan iç ve dış faktörlerin çok iyi bilinmesi önem arz etmek
tedir. Ancak bu şekilde, merhum Turgut Özal'ın "21 inci Yüzyıl, bir Türk dünyası olacaktır" 
sözünün bir hayali mi yoksa bir gerçeği mi yansıttığını anlayabiliriz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
24 üncü maddeyi, ekli listeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 25. - Devlet Memurları Kanununun; 
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün A-ll numaralı bendine "Gümrük 

Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzman Yardımcıları", 
"Gümrük Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzmanlığına", 

b) Mülga 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "II-
Tazminatlar" bölümünün "A-Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (i) alt bendine "Gümrük Uzmanları" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzmanları", 

c) (I) sayılı ek gösterge cetvelinin "I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün; 
1. (c) bendine "Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk İşbir

liği ve Kalkınma İdaresi Başkanı", 
2. (f) bendine "GAP İdaresi Başkan Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk İşbir

liği ve Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı", 
3. (h) bendine "Gümrük Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzman

ları", 
İbareleri eklenmiştir. 
BAŞKAN - 25 inci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına Kahramanmaraş Millet

vekili Sayın Avni Doğan; buyurun efendim. (Alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakika Sayın Doğan. 
FP GRUBU ADINA AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

çok önemli bir kanun tasarısının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok önemli bir kanun tasarısı; çünkü, 
tarihin değişik şartlarının bölüp parçaladığı bir büyük milletin, en azından kültürel olarak, 
ekonomik olarak birbirine yeniden yakınlaşmasını sağlayacak bir tasarı bu; en azından öyle umut 
ediyoruz. 

Türk Milleti, 10 milyon kilometrekarelik bir alana yayılan, 10 milyon kilometrekarelik bir 
alanda yaşayan büyük bir milletin adıdır. Türk kültürü, 10 milyon kilometrekarelik bu geniş coğraf
yaya kendi mührünü vurmuş çok büyük bir kültürdür. Dünyada hiçbir milletin oluşturamayacağı, 
oluşturamadığı büyük bir kültürdür Türk kültürü. Eğer, bugün, kendimizle ilgi kurmaya çalıştığımız 
o geniş alanları, o geniş bozkırları, o geniş coğrafyayı, Ortaasya'yı gezerseniz; orada, kendinizi 
görürsünüz; orada, Anadolu'nun simetrisini görürsünüz; orada, Anadolu'nun hüznünü görürsünüz; 
Anadolu'nun acısını görürsünüz; Anadolu'da gördüğünüz kubbeleri görürsünüz; Anadolu'ya 
taşıdığınız mimarîyi görürsünüz; Anadolu'ya taşıdığınız ruhu görürsünüz. Türk medeniyeti, o top
raklarda kurulmuştur; Semerkant'ta kurulmuştur, Buhara'da kurulmuştur, Merv'de kurulmuştur, Ah
met Yeseviler eliyle kurulmuştur ve biz, o ruhu, oralardan buraya taşımışızdır. Bizi Osmanlı yapan 
ruh, o ruhtur; bizi Selçuklu yapan ruh, o ruhtur. Bizi büyük, güçlü Türkiye Cumhuriyeti yapan ruh, 
o ruhtur. (FP, MHP, ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) Tarihî şartlar, oradaki kökümüzü uzun yıl
lar esarette bırakmıştır; ama, bugün, çok şükür, o esaret ortadan kalkmıştır. Orayı gezdiğinizde, 
Torosların Türkmenlerini görüyorsunuz, Kahramanmaraş'ın köylülerini görüyorsunuz; orada, ken
dinizi görüyorsunuz, sanki aynaya bakıyorsunuz, kendinizi görüyorsunuz. 
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Şimdi, o ülkelere ilgisiz olmamız, o ülkelere uzak olmamız, ruhen uzak olmamız, manen uzak 
olmamız mümkün değil; çünkü, orada biz varız, burada onlar var. "Türkiye'de kaç milyon Kırgız 
var" dediler bana, ben 65 milyon Kırgız var dedim. Türkiye'de 65 milyon Türkmen var, 65 milyon 
Kazak var; böyle bakmak zorundayız. Elbette, ülkeler arasındaki ilişkiler millî menfaatlara dayanır; 
ama, bizim millî menfaatimiz, aynı milletten olduğumuz için, onlarla, ruhen, her şeyden önce vic
danen, ideolojik manada bir olmaya dayanır. Onlarla ilişkimizi, Türkî devletlerle, Türk devletleriy
le ilişkimizi klasik dışpolitikamızın çerçevesinde düşünemeyiz. Biraz TİKA'nın boyutlarını aşan 
şeyler konuşuyorum; ama, bu önemli. Klasik dışpolitika çemberi içerisinde düşünemeyiz, Yunanis
tan'la, Bulgaristan'la ya da Endonezya'yla ilişkilerimize baktığımız gibi bakamayız onlarla iliş
kilerimize; çünkü, biz, onlarla aynı dili konuşuyoruz, onlarla aynı milletteniz. Şunu unutmayalım; 
Türk Milleti, Anadolu'da yaşayan bir milletin adı değildir; Türk Milleti, Anadolu'yu çok aşan, Or-
taasya'ya, Balkanlar'a, Atlantik'ten Çin Şeddine kadar, Sibirya steplerine kadar aynı dili konuşan, 
aynı kültürü paylaşan, büyük bir medeniyet kurmuş bir milletin adıdır. (FP ve MHP sıralarından al
kışlar) 

Onun için, bizim Türkî cumhuriyetlerle olan ilişkilerimiz, klasik dışpolitikanın çerçevesi 
içerisinde düşünülemez; daha duygusal olacağız, daha inançlı olacağız onlara karşı, daha kararlı 
olacağız, buna zorunluyuz. 

Onun için, oraya atayacağımız, tayin edeceğimiz büyükelçiler farklı olmak durumundadır; 
orayla ilişkilerimizi düzenleyecek kadrolar farklı olmak durumundadır. Üzülerek söylüyorum, Öz
bekistan'da, Türk görevlilerinden çok önemli biri, yanındakiyle konuşurken "Türk mürk, geç bun
ları" diyordu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Doğan. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) - Bu inançla Türk devletleriyle ilişkiyi götüremezsiniz, "Türk 

mürk" diye kendi milletini küçümseyen, kendi halkını küçümseyen, kendi kökünü küçümseyen 
görevlilerle Türkî cumhuriyetlerle olan ilişkiyi götüremezsiniz. (FP ve MHP sıralarından alkışlar) 

Ben, tekrar söylüyorum. Ortaasya'ya baktığınız zaman, Kıbrıs'a baktığınız zaman, kendinizi 
görmüyorsanız, orayı bir ayna kabul etmiyorsanız, bu ilişkiler doğru dürüst gitmez. Onlar size, on
lar bize fedakârane yaklaşacak, biz onlara fedakârane yaklaşacağız. Türk İstiklal Savaşı sürerken, 
Moskova'da yaşayan bir Özbek şairi diyor ki: 

"Altaylardan kopup Anadolu'ya giden kardeşim, 

Keşke kanatlarım olsa da uçabilsem sana yardım etmek için. 
Keşke kanatlarım olsa da uçabilsem, 
Senin için kanımı, canımı ben de verebilsem." (Alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AVNİ DOĞAN (Devamla) - Hemen bitiriyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğan. 

AVNİ DOĞAN (Devamla) - Peki, o zaman; hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - 25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
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GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadroları iptal edilen 
personel, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın aynı unvanlı yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında görev
li personelden en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen 
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduktan sonra Başkanlıkta ihtisas gerektiren 
işlerde en az dört yıl çalışmış olanlar, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde 
açılacak en fazla iki yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde teknik yardım uzmanı kadrolarına 
atanırlar. Bu şekilde çalışma süreleri dört yıldan az olanlardan, 31.12.2000 tarihi itibariyle Başkan
lıkta kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan personelden, altı ay içerisinde yapılacak sınavda 
başarılı olanlar teknik yardım uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar. 

Bu ̂  Kanunun yayımlandığı tarihte TİKA'da sözleşmeli olarak çalıştırılan personelden 
-yukarıdaki fıkra dışında kalanlar, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde durum
larına uygun boş kadrolara atanabilir. 

Bu Kanun uyarınca memur kadrosuna ataması yapılan personelin Ekonomik, Kültürel, Eğitim 
ve Teknik İşbirliği Başkanlığında sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri, öğrenim durumu 
itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak ve boş kadro bulunmak koşuluyla Devlet Memur
ları Kanununun ek geçici 1,2 ve 3 üncü maddeleri ile mezkûr Kanuna 22.9.1991 tarihli ve 458 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek geçici madde hükümleri dikkate alınarak kazanılmış 
hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. 

Bu suretle 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile iliş-
kilendirilen personelin kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilmeyen geçmiş hizmetleri 
yürürlükteki hükümlere göre emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendirilir. 

Bu madde hükmüne göre ataması yapılan personelin bu Kanunun yayımlandığı tarihten önceki 
en son ayda almış oldukları net sözleşme ücretinin atandıkları kadroda kendilerine ödenecek olan 
aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile fazla mesainin toplam net tutarından fazla olması 
halinde, aradaki fark, kapanıncaya kadar damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi 
tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 

BAŞKAN - Geçici 1 inci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Adıyaman Mil
letvekili Sayın Mahmut Göksu; buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakika. 

FP GRUBU ADINA MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 639 
sıra sayılı kanun tasarısının geçici 1 inci maddesinde Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulun
maktayım; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 20 nci Asır üç mühim hadiseye sahne olmuştur. Birincisi, 1914-1918 
yıllarındaki Birinci Cihan Harbi, ikincisi, 1939-1945 yıllarındaki İkinci Cihan Harbi, üçüncüsü ise, 
1990-2000 yıllarında Körfezde, Balkanlarda ve Kafkaslarda yaşanan bölgesel savaşlar. Bu savaşlar, 
bir yandan dünyadaki önemli değişmelerin sonucu olarak meydana geldiği gibi, diğer yandan da bu 
savaşlar, bizzat dünyamızda büyük değişimlere sebep olmuştur. Öyle ki, bir asır boyunca, insanlık, 
âdeta yanlışları ısrarla yerleştirmeye kalkışmış, diğer yandan ise, bu yanlışların huzur, barış ve 
saadet getirmediğini acı bir şekilde görmüş; netice itibariyle, bütün bir asır boyunca yaşanan acılar
dan sonra ders alınacak çok mühim sonuçlar ortaya çıkmış; fakat, yanlışlar denendiğinden, 20 nci 
Yüzyılda insanlık, bir türlü, beklediği, özlediği huzur, barış ve saadete kavuşamamıştır. 
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Nitekim, 20 nci Asra girildiği zaman, bu asrın başlangıcında imparatorlukların hâkim olduğunu 
görüyoruz. Yeryüzünde 4 büyük imparatorluk hâkim durumdaydı. Bunlar Osmanlı Devleti, Rus 
Çarlığı, İngiltere Krallığı ve Avusturya-Macarİstan İmparatorluğu idi. 

Birinci Cihan Harbi bu imparatorluklara son verdi. Bu otoritelerin yerine bazı ülkelerde faşist 
diktatörler geldi. İkinci Cihan Harbine kadar süren çeyrek asırlık bir dönemde, bu ülkelerde bir
takım diktatörler türedi. Böylece, bir Stalin, Hitler, Mussolini, Franko dönemi yaşandı. Bunların 
faşizm ve baskıları insanlara büyük zulümler yaptı. Bu zulümlerin sonucunda İkinci Cihan Harbi 
çıktı. İkinci Cihan Harbinde insanlık çok büyük acılar çekti. İkinci Cihan Harbi, bu diktatörlere kar
şı yapılmış topyekûn bir savaştır. İkinci Cihan Harbi bu diktatörlere son verdi; çünkü, bu savaş, 
faşizmi ve baskıyı ortadan kaldırmak, hürriyet, insan hakları ve demokrasiyi yeryüzünde hâkim kıl
mak için yapılmıştı. Altı sene süren, insanlığın unutulamayacak büyük acı ve kayıplarına sebep olan 
İkinci Cihan Harbinden sonra insanlık, topyekûn, hürriyet, insan hakları ve demokrasinin tesisi için 
uzun yıllar mücadele etti. 

Değerli arkadaşlar, önce şunu bilmeliyiz ki, İkinci Cihan Harbinde diktatörlerin hepsi temiz
lenemedi; çünkü, Stalin kaldı, o, diktatörlüğünü İkinci Cihan Harbinden sonra da devam ettirdi. Bu 
yüzden, yeryüzünde, 1945'ten 1990 yılına kadar bir soğuk harp dönemi yaşandı. Bu döneme rağ
men, bütün insanlık, takriben elli yıl boyunca hürriyet, insan haklan ve demokrasi hususunda büyük 
gayretler sarf etti, önemli adımlar attı. Bütün bu gelişmeler karşısında daha fazla kapalı kalamayan 
Sovyetler Birliğinde glasnost hareketlerinin başlaması ve bunun sonucu olarak Sovyetler Birliğinin 
dağılması vardır. Bu gelişmeler üzerine temenni olunuyordu ki, yeryüzünde, artık, barış, huzur, 
demokrasi ve insan haklan hâkim olsun; ama, ne yazık ki, bu gerçekleşemedi; çünkü, Sovyetlerin 
dağılmasından sonra, Batı liderleri, barışa dayalı bir dünya kurulması yerine, yine düşmanlığa 
dayanan bir dünya kurulması yoluna saptılar. 

Bunun en açık delili, 1990'h yılların başında İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'in, İskoç-
ya'da NATO toplantısında yaptığı konuşmadır. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra "şimdi ne 
yapacağız, NATO'yu fesih mi edeceğiz" sorusuna Thatcher, "düşmanı olmayan ideoloji yaşayamaz. 
Bizim yaşayabilmemiz için mutlaka bir düşmanımızın olması lazımdır. Sovyetler Birliği dağıldı ve 
düşman olmaktan çıktı. Onun yerine yeni bir düşman koymamız gerekir, bu yeni düşman İslam 
olacaktır" cevabını vermiştir maalesef. 

Değerli milletvekilleri, iki kutuplu dünya sistemindeki büyük kırılmanın yol açtığı yeni dünya 
düzeni arayışlarının, dünya ülkelerinin dışpolitikalannda olduğu kadar, siyasî, idarî ve sosyal 
yapılarını da sarsan ciddî sonuçlar ürettiği gözlenmektedir. Türkiye'nin tarihî, siyasî, ekonomik ve 
kültürel yakınlıklarının da üzerinde kader ilişkisi bulunan Balkan ülkeleri, Ortaasya Türk dünyası 
ve Ortadoğu'daki yeni gelişme ve oluşumlar da ülkemizi doğrudan ilgilendirmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Göksu, toparlar mısınız, size 1 dakika süre veriyorum. 

MAHMUT GÖKSU (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Türkiye, birtakım oluşumlara asla 
kayıtsız kalmamalıdır; bu, onun, tarihî sorumluluğudur. Üzerinde konuştuğumuz tasarı, elbette, çok 
önemli bir tasarıdır. Tarih süreci içerisinde ayrı düştüğümüz; ama, aynı millet olduğumuz topluluk
larla yakınlaşmayı getirecek olan bu yasa, diliyorum ki, bugüne kadar olan açıkları kapatacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Sovyetlerin dağılmasından sonra oradaki Türk cumhuriyetleri bizleri 
birer rehber olarak görmüş; ama, daha sonra, Türkiye'deki birtakım siyasî ve ekonomik istikrarsız
lık yüzünden mesafe oluşmuştur ve bugün, maalesef, Türkmenistan başta olmak üzere, bazı Türk 
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cumhuriyetleriyle ülkemiz arasında ihtilafların olduğu gözükmektedir. Mesela, Türkmenistan'a 
daha önce geden Türk vatandaşları çok rahat gidebilirken, bugün, Türkmenistan'a gitmek isteyen 
vatandaşlarımız onbeş günden önce vize alamamaktadır. Bu, bir kırılmanın neticesidir. Yine, 
hakeza, Kazakistan vize uygulamasına geçeceğini duyurmuştur. 

Bütün bu yanlışların önüne geçilebilmesi için, Sayın Bakanımızın bu konuda girişimde bulun
masını ve bu yasanın bütün Türk dünyasına hayırlar getirmesini diliyor, saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Göksu. 

Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 26. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - 26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 27. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - 27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir; ancak, bundan önce, lehinde olmak 
üzere, Elazığ Milletvekili Sayın Mustafa Gül, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre söz isteminde 
bulunmuşlardır. 

Sanıyorum, meramınızı 3 dakikada ifade edebilirsiniz. 

Buyurun Sayın Gül. (MHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; yarın 3 Mayıs, milliyet

çilik olaylarının 57 nci Yıldönümü. 3 Mayıs 1944... Bu uğurda gerçek mücadeleyi vermiş olan bir 
şahsiyetin, bir kişinin, maalesef, burada ismi zikredilmedi. Birçok emeği geçmiş, TİKA'nın 
kuruluşundan bugüne kadar emeği geçmiş bütün insanlara şükranlar sunuldu, ben de şükranlarımı 
yineliyorum; ancak, sadece, Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı değil, bütün Türk dün
yasının manevî liderliğini ve Türklük davasını bütün gençlere ve Türk dünyasına kabul ettirmiş olan 
rahmetli Alparslan Türkeş'in de (MHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) bu uğurda vermiş ol
duğu mücadeleden dolayı, önünde minnet ve şükranla eğiliyorum. 

Ayrıca, 1944 yıllından günümüze kadar bu uğurda emeği geçen tüm insanları da saygı ve min
netle anıyor; Değerli Bakan Abdulhalûk Çay'ı ve onun yardımcısı durumunda bulunan Öner 
Kabasakal'ı da, TİKA'da gösterdikleri başarıdan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. 

Oyumun da kabul olduğunu arz ediyor; hepinize ve özellikle muhalefetiyle iktidarıyla bütün 
milletvekillerine, bu kanuna vermiş oldukları destekten dolayı da en derin şükranlarımı sunuyor, iyi 
geceler diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Gül. 

Tasarının aleyhinde demeye dilim varmıyor; ama, Nidai Seven, aleyhte söz istemiş. Ben, onun, 
yine de lehinde olacağı anlayışıyla o konuşmayı istediğini sanıyorum. 

Buyurun Sayın Seven. 
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NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarının aleyhinde bulun
mamak mümkün müdür; tabiî ki, bulunacağım. 

1935 yılında, Gazi Mustafa Kemal Paşa "Sovyetler Birliği dağılacak, insanlarımıza kucağımızı 
açalım, hazır olalım" demiştir ve TİKA'nın temelini o gün atmıştır; hiçbiriniz andınız mı?! (MHP 
ve DSP sıralarından alkışlar) Onun için aleyhinde konuşuyorum. Ama, yine de diyorum ki, gerek 
Gazi Mustafa Kemal Paşa ve gerekse Başbuğ Alparslan Türkeş'in mirasları olduğu için, bu kanun 
tasarısının lehinde oy kullanacağım. 

Teşekkür ederim. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Tasarının tümü, açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 

Açık oylamanın, elektronik oylama cihazıyla yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylamayı elektronik cihazla yapacağım ve 5 dakika süre vereceğim. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı 

Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 480 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet Memurları Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının yapılan açık oylamasına 212 üye katılmış ve 205 
kabul, 7 mükerrer oy kullanılmıştır. 

Böylelikle, tasarı kabul edilmiş ve yasalaşmıştır; ülkemize, ulusumuza hayırlı olsun. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 3 Mayıs 2001 Per
şembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 22.57 

© 
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Al.-SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Yazılı Sorular ve Cevaplan 
/ 1 . - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'm, 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununa eklenen, 

petrolden alınacak payla ilgili hükümlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakam Sümer 

Oral'ın cevabı (7/3883)ı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafından yazılı olarak 
cevaplandırmasını delaletlerinizle arz ederim. 21.03.2001 

4611 sayılı 2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu 41/a maddesi ile, 1702 sayılı Kanuna 
göre petrolden alınacak devlet hakkının, bütçenin (B) işaretli cetvelindeki 'Tetrolden 
Devlet Hakkı" tertibine gelir kaydolunacağı, 

41/b bendi ile, 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun 116/3 maddesi gereğince yapılan 
transferle nedemyle 1995,1996 ve 1997 Mali Yıllan Bütçe Kanunlarının ilgili harcama 
kalemlerinden 1995, 1996 ve 1997 yıllarında yapılan kur farkı ödemelerinin ilgililer 
adına kişi borçlar hesabına alınarak telkin edilmesine Hazine Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakanın yetkili kılındığı anlaşılmaktadır. 

Bu düzenlemeden hareketle, 

SORULAR: 

1- Söz konusu düzenleme nedeniyle, kişi borçlannın silinmesine -terkin edilmesine-
İlgili Bakanın yetkili kılındığı kişi ve/veya kuruluşlar kimlerdir ? 

2- Silinmeye yetkili kılınan kişi borçlannın toplam miktan nedir ? 
3- 2001 Mali Bütçe Kanunu'na eklenen söz konusu düzenlemelerde başka bir örneği 

var mıdır ? Varsa nelerdir ? 
4- Hangi gerekçelerle böyle bir düzenlemeye gerek duyulmuştur ? 
5- Söz konusu düzenlemeyle, kişi borçlannın silinmesi konusunda yetki alınan kişi ve 

kuruluşlar hakkında açık bir korunma sağlanması, hakkaniyete ve haksız rekabet 
kurallanna uygun mudur ? 
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MALİYE BAKANLIĞI 
Muhasebat Genci Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.MGM.0.16.00002 

KONU : Soru önergesi 3 0 . 0 4 . 0 1 * 0 7 6 3 : J 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın, 29.03.2001 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.O1.0.GNS.0.10.00.02-7/3883-95S3/22749 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 30.03.2001 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-450-15/1547 sayılı yazısı. 

c) Fazilet Partisi T.B.M.M. Grup Başkanlığının 21.3.2001 tarih ve 7/3883/3195 
sayısıyla kayıtlı Aksaray Milletvekili Ramazan TOPRAK* in yazılı soru önergesi. 

Başbakanlığın (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) ilgi (b) de kayıtlı yazılan 
ekinde alınan, AKSARAY Milletvekili Sayın Ramazan TOPRAK* m Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istedikleri soru önergesinin cevaplan ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^.71—. 
Sümer ORAL I 

Maliye Bakanı I 
Fazilet Partisi AKSARAY Milletvekili Ramazan TOPRAK'm 21.3.2001 tarih ve 

7/3883/3105 sayılı yazılı soru önergesinin cevaplan: 

1) 4611 sayılı 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 41 inci maddesi (b) bendi hükmüne 
göre 1995, 1996 ve 1997 yıllannda yabancı petrol şirketlerine ithal edilmiş 
sermayelerine mahsuben yapmış olduklan transferlerde kur farkı olarak yapılan 
ödemelerin, Kişi Borçlan Hesabına alınarak terkin edilmesine ilgili Bakanın yetkili 
kılındığı kişiler Hazine Müsteşarlığının personeli olup.birinci derece ita amiri olan 
Bakan tarafından Bütçe Kanunlannda yer alan ilgili madde hükümleri ve harcama 
kalemlerine dayanılarak yapılan ödemelerde tahakkuk müzekkeresi ve verile 
emirlerini imzalama görev ve yetkisi verilen beş tahakkuk memuru ve dört 
saymandır. Bu personelin ikisi emekliye ayrılmış, yedisi ise halen görevine devam 
etmektedir. 

2) Sora kapsammdaki kişi borcu tutan, 1995 yılı için 2.323.053.504.000.-TL. 1996 
yılı için 2.446.750.000.000.-TL ve 1997 yılı için 4.175.000.000.000.TL olmak 
üzere toplam 8.944.803.504.000.-TL dır. 

3) 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 133 üncü maddesine göre zaruri ve 
mücbir sebeplerle takibine ve tahsiline imkan kalmayan kişi borçlan ile 178 sayılı 
Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek Madde 7 
hükmüne göre mal ve nakit saymanlan ile gelir ve gider memurlannm 
zimmetlerinden Mali Danışma Kurulunca silinmesi uygun görülenlerin 4611 sayılı 
2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 56 ncı maddesi uyannea tutan ( 1.5 ) milyar 
liraya kadar olanlar Maliye Bakanlığının yetkisi ile kayıtlardan çıkanlmakta, bu 
miktan aşan kişi borçlarının terkini ise Türkiye Büyük Millet Meclisine arz 
edilmektedir. 
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4) H a z i n e t ç ö d e m e l e r Saymanl ığ ın ın 1995, 1996 v e 1997 y ı l l an idare h e s a p l a n n ı n 
Sayış tay Başkanl ığ ınca yarg ı lanmas ı sonucunda t azmin h ü k m o l u n a n top lam 
8.944 .803 .504 .000 . -TL ku r farkı ödemesin in , söz k o n u s u h ü k ü m l e s o r u m l u l a n 
üze r inden terkin suret iyle k a l d m l m a s ı öngörü lmüş ; ancak A n a y a s a M a h k e m e s i n i n 
15 .3 .2001 gün v e 2001 /144 esas , 2001 /2 karar sayılı karar ıy la B ü t ç e K a n u n u n u n 
b u h ü k m ü n ü n yürür lüğünün durduru lmas ına kara r veri lmişt i r . 

5) Pe t ro l K a n u n u gereğince ödenen k u r fark lannın k iş i b o r ç l a n hesab ına a l ınarak 
terkini h u s u s u 4 6 1 1 sayılı 2 0 0 1 Mal i Yılı Bütçe K a n u n u n u n 41 nci maddes in in (b) 
b e n d i h ü k m ü olarak Y ü c e Mecl i s in takdiri i le kanunlaşmış t ı r . 

2.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, bir ABD firmasından işkence aletleri satın 
alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakam Sadettin Tantan'ın cevabı 
(7/3923) 

" TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını talep ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 28.03.2001 

lehmet Bekaröglu 
Rize Milletvekili 

tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi 

Hükümet, işkencenin bir devlet politikası olmadığını ve ülkemizde sistematik bir 
işkencenin bulunmadığını açıklamayı sürdürüyor. Ancak, işkence, ülkemizin hala en temel 
sorunlarından biri olmaya devam ettiğini gösteren olaylar azalmadan devam etmektedir. 

Nitekim ülkemizin işkence aletleri ithal eden bir firmadan işkence aletleri satın 
alındığı iddia edilmektedir. Bu iddiaya göre, 1994 yılından bu yana Emniyet Genel 
Müdürlüğü, MİT ve Jandarma Genel Komutanlığının; Merkezi, Amerika Birleşik 
Devletlerinin NewYork şehrinde bulunan CCS isimli bir şirketin Türkiye distribütörü olan 
EHS (Elektronik Haberleşme Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ)'den işkence olaylarında da 
kullanılan bazı malzemeleri satın alınmaktadır. 

Hükümetin, bir yandan 'Türkiye 'de işkence yok, biz işkenceye karşıyız" derken, bir 
yandan da işkence aletleri sayılabilecek malzemeleri gerçekten ithal ediyorsa, bu durum, 
ülkemizi demokratik ülkeler nezdinde küçük düşüreceği gibi, adil devlet anlayışını da 
zedeleyecektir. 

Bu nedenle; 

1- Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Jandarma Genel -
Komutanlığının yukarıda adı geçen şirketten veya Türkiye distribütörü olan ilgili 
şirketten her hangi bir malzeme alımı olmuş mudur? 

2- Alınmış ise bu alımlar, bir ihale sonucunda mı gerçekleşmiştir? 
3 - Bir ihale sonucunda yapılmış ise bu ihaleye başka hangi şirketler katılmıştır? 
4- Eğer ilgili alım, bir ihale olmadan yapılmış ise, bunun resmi, prosedürü nasıl 

gerçekleşmiştir? 
5- İlgili şirketten alımlar hangi tarihlerde ve kaç defa olarak gerçekleşmiştir? 
6- İlgili şirketten alınan malzemelerin, çeşitleri ve birim fiyatları nedir? Bu 

malzemeler hangi alanlarda kullanılmaktadır? 
7- İlgili kurum ve kuruluşlar adı geçen şirkete veya şirketlere bu malzemeler için 

toplam ne kadar ödeme yapmıştır? 
8- Bu tür malzemelerin alındığı başka şirketler var mıdır? Varsa isimleri ve birinci 

derecede yöneticileri kimlerdir? 
9- CCS İsimli ABDMi firmanın Türkiye distribütörü, Elektronik Haberleşme 

Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sahibinin veya yetkilisinin Emniyet Genel 
eski Müdürü Fahri Görgülü olduğu iddia olunmaktadır. Bu iddia doğru mudur? 
Fahri Görgülü'nün adı geçen şirketle herhangi bir ilişkisi bulunmakta mıdır? 
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T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Say. : B.05.1.EGM0.12.02.01 0 1- 05. 0 1 * 1 O 4 O 9 8 
Konu: Yazılı Soru önergesi. 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Başbakanlık K A N . K A R . M O D . 0 7 . 0 4 . 2 0 0 1 gün ve B.02.0.KKG.0.12/106-455-15/1712 sayılı 
yazısı. 

b) TBMM Başkanlığının 03.04.2001 gün ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/3923-9640/22942 sayılı yazısı. 

Rize Milletvekili Mehmet BEKAROGLU tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen. Başbakanımızca da kendileri adına tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması 
istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

1 ila 8. Sorular - Emniyet Genel Müdürlüğü. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Jandarma Genel 
Komutanlığının, merkezi Amerika Birleşik Devletlerinin Nevv York şehrinde bulunan CCS isimli bir şirketin 
Türkiye distiribütörü olan Elektronik Haberleşme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketin (EHS)*den 
herhangi bir malzeme alımında bulunmadıkları anlaşılmıştır. 

9- Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapılan incelemede; Emniyet eski Genel Müdürlerinden Fahri 
GÖRGÜLÜ'nün, Elektronik Haberleşme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 6.750.000.000.TL 
olan toplam sermayesinin lO.OOO.TL'lik bölümüne sahip olduğu, ancak yönetim ve denetim kurulunda görev 
almadığı belirlenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

içişleri Bakanı 

3.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, kamu çalışanlarının ücretlerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakam Sümer Oral'ın cevabı (7/3963) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent E C E V İ T tarafından yazı l ı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 03 .04 .2001 

Zeki Ü N A L 
Karaman Mil letveki l i 

Ü lkemizde meydana ge len ekonomik kriz sebebiyle , yapı lan deve lüasyon 
sonucu, Kamu Çalışanlarının ücretlerinde, reel olarak ciddi anlamda bir aza lma 
meydana gelmiştir. B u yüzden, çalışanların büyük bir bölümünde, ps ikoloj ik v e 
ruhsal bozuklukların oluştuğunu, gerek görsel v e gerekse yazı l ı bas ından 
üzülerek iz lemekteyiz . 

Sorularım şunlardır: 

1-Gittikçe yoksul laşan kamu çalışanlarına, yapı lan ,deve lüasyon v e 
gerçekleşen enf lasyon dikkate alınarak, Ücretlerde bir iyi leşt irme. yapı lmas ı 
düşünülmekte midir? 

2-Düşünülmekte ise , bu artış ücretlere hangi nisbette yansıt ı lacak v e n e 
zaman uygulamaya konulacaktır? 

3 - K a m u çalışanları v e farklı kurumlarda, aynı mes leğ i , yapan, m e s l e k 
mensupları arasında meydana ge l en akıl almaz ücret farklılığının g ider i lmes i 
konusunda her hangi bir çal ışma yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise , b u ça l ı şma 
n e zaman hayata geçirilecektir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüp 

SAYI :B.07.0.BMK.0.11.600/ no nc n < x QirA 
KONU s Yazılı Som önergesi 02 '0j-01* 8 1 6 4 -

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 13.04.2001 tarih 
ve B.02.0.KKG.0.12/106-461-19/1759 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ın 7/3963 esas no'lu yazılı soru 
önergesinde yer alan sorulara ait cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

Devlet memurlarının maaş düzeylerinin enflasyon karşısında korunması, 
mali ve sosyal haklann iyileştirilmesi, kamu personeli arasmdaki ücret 
dengesizliklerinin giderilmesi hükümetimizin öncelikli hedeflerindendir. 

Bu amaçla, Bütçe Kanununa konulan hükümlerle, memur maaşlarındaki 
artış oranlarının gerçekleşen enflasyon oranının gerisinde kalmaması yasal 
teminat altına alınmış olup, uygulama titizlikle yürütülmektedir. 

Diğer yandan kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının 
düzenlenmesine ilişkin olarak daha önce T.B.M.M/den alman yetki kanununun 
süresinin uzatılması, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum da 
gözetilerek 10.04.2001 tarih ve 4639 saydı Kanun ile sağlanmış olup, çalışmalar 
sözkonusu yetki kanunu kapsamında devam etmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

JLİL. 
Sümer ORAL 
Maliye Baltanı 
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4.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, egsoz emisyon hacmi ölçümlerinden sağlanan 
gelirlere ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in cevabı (7/3964) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET NECLİSİ 3AŞK4NLIGINA 

Aşağıdaki sorularıma Çevre Bakanı Sayın Fevzi AYTEKİN tarafından 

yaz ı l ı cevap vermesi hususunda de la le t le r in iz i arz ederim. 

SaygıIarımla.04.04.2001 

Mjsa UZUNWA ' 
Samsun M i l l e t v e k i l i 

1. Türkiye genelinde i l Çevre Korura Vakıf larınca motorlu t a ş ı t l a r 

egzoz emisyon hacmi ölçümleri karşı l ısında 2000 y ı l ı i ç in toplanılan meblağ 

ne kadardır? 

2. Egzoz emisyon hacmi Ölçümleri karşı l ığında ücret alınmasının 

yasal dayanağı nedir? Sınır değeri alt ında emisyon hacmi gösteren araç sahiple

rinden n iç in ücret alınmaktadır? 

3. "Motorlu Taşıt Egzoz Gazlarının Yol Açt ık lar ı Kirlenmenin Önlenmesi

ne İ l i ş k in Tebl iğ" , sadece sınır değeri üzerindeki araç sahiplerinden alınacak 

cezalarla i l g i l i hükümler taşımakta iken, uygulamada tamamen s ın ı r değeri 

al t ında kalan, yani çevre iç in tehl ikesi bulunmayan araçların şahinlerinden 

g e l i r temini yoluna gidi lmiş olmasını hukuki ve çevre et iğ ine uygun buluyormı-

sunuz? 

4. 2000 y ı l ı i ç in enrüsyon hacmi ölçümü yaot ıran araç sayısı ve mevcut 

araç sayısına oranı nedir? 

5. Çevreye saygı 11,sınır değeri altında emisyona sahip araç sürücüle

rinden toolanılan paralar hangi amaçlara yönelik harcanmaktadır? Örneğin 

Ankara V a l i l i ğ i Çevre Koruma Vakfının 2000 y ı l ı i ç in elde e t t i ğ i 1,5 " t r i l y o n 

TL. I ik gel I rj hangi amaçlara yönelik olarak ku l lanı lmışt ı r? Bu meblağın çevre 

oluşunu ve korunması gayesi dışında (Lojman alımı,araç alımı,hizmet binası 

yapımı,oda t e f r i ş i g ib i ) alanlarda kul lanı ldığının tesb i t i halinde bu uygulama

yı yeniden gözden geçirmeyi yada sonuçlandırmayı düşünürmüsünüz? 
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T.C. 
ÇEVRE BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI: B.19.0.APK.0.22.0.00.02/0012/6-v?-s W\ **' °*% " ^ 

KONU: Yazılı Sora Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 13.04.2001 tarih ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/3964-9752/23170 sayılı 
yazmız. 

İlgide kayıtlı yazmız eki Samsun Milletvekili Saym Musa 
UZUNKAYA'ya ait yazılı soru önergesi cevaplandmlarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arzederim. 

Fevzi ÖTEKİN 
îevre Bakanı 

/ 
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SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSA UZUNKAYA'YA AİT 7/3964-
9752 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU 1-Türkiye genelinde İl Çevre Koruma Vakıflannca motorlu taşıtlar egzoz 
emisyon hacmi ölçümleri karşılığında 2000 yılı için toplanılan meblağ ne 
kadardır? 

CEVAP 1-İ1 Çevre Koruma Vakıfları Özel Hukuk Tüzel Kişiliği Statüsünde 
kurulmuşlardır. Bakanlığımızın kanuni vesayeti ve denetiminin dışında olan 
vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenmektedir. 

Egzoz gazlarının ölçülmesi yetkisi kanun ve yönetmeliklerle Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğüne verilmiştir. İl Çevre Koruma 
Vakıflannın egzoz gazı ölçümü işlemleri her ilde bulunan vakıflann, tek tek 
KarayoUan Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ile imzaladığı protokoller 
çerçevesinde yürütülmektedir. 

Bu bağlamda, bazı İl Çevre Koruma Vakıflarından Bakanlığımıza intikal 
eden bilgiler dahilinde 2000 yılına ilişkin olarak egzoz ölçümlerinden elde 
edilen gelir toplam 7.970.000.000.000.TL'dir. 

SORU 2-Egzoz emisyon hacmi ölçümleri karşılığında ücret alınmasının yasal 
dayanağı nedir? Sınır değeri altında emisyon hacmi gösteren araç sahiplerinden 
niçin ücret alınmaktadır? 

CEVAP 2- Motorlu taşıtlarda egzoz cmisyonlannın önlenmesi amacıyla 
araçların ve yakıtların üretimi aşamasında alınacak tedbirlerin yanında halen 
trafikte seyreden eski teknoloji ile üretilmiş ve yeterli bakımı yapılmamış 
araçların denetimi de önemlidir. 

25.09.1992 tarihli Bakanlığımız Genelgesi ile, motorlu taşıt egzoz 
gazlarının hava kirliliğinin artmasına neden olduğu belirtilerek, bu kirliliğin 
önüne geçmek için alınması gereken önlemler ile uygulanması gereken 
yaptırımlar belirlenmiştir. 

Sözkonusu genelge ile sabit istasyonlarda yapılacak periyodik taşıt 
muayenelerinde egzoz gazlarının da kontrol edilerek yanma kusurlarının 
giderilmesi zorunluluğunun 09.01.1989 gün ve 20044 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanıp yürürlüğe giren Araçlann Muayeneleri ile Muayene İstasyonlarının 
Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmeliğin 9 ncu ve 10 uncu maddeleri ile 
hükme bağlandığı, bu konudaki yetkinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
KarayoUan Genel Müdürlüğünde olduğu, Valiliklerce taşıtlann muayenelerinde 
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yanma kusurlarını kontrol edecek egzoz gazı kontrol cihazlarına sahip muayene 
istasyonlarının bir an önce kurulup faaliyete geçirilmesi için ilgili kurumlar 
nezdinde koordinasyon, hızlandırma ve destek çalışmalarının yapılması 
gerektiği belirtilmiştir. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 7 nci maddesinin (J) bendi ile 
tescile bağlı araçların muayenelerini yapma veya yaptırma yetkisi Karayolları 
Genel Müdürlüğüne verilmiş, Araçların Muayeneleri ve Muayene 
İstasyonlarının Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü 
maddesine göre de, egzoz gazı ölçümlerini de kapsayan araç muayenelerinin, 
Karayolları Genel Müdürlüğe ait muayene istasyonlarında veya Karayolları 
Genel Müdürlüğü tarafından yetki verilen özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile 
kamu tüzel kişiliğine haiz kurum ve kuruluşlara ait muayene istasyonlarında 
yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Egzoz emisyon ölçümleri bugün sayısı 70'i aşan ilde 1 'er yıllık periyotlar 
halinde Valilikler veya onların yetki verdiği kuruluşlarca belli meblağ 
karşılığında yapılmaktadır. Karayolları Taşıt Muayene İstasyonlarında 
yaptırılmakta olan taşıt muayeneleri ülkemizde 2 yılda bir yapılmaktadır. 2 yıllık 
bir dönem taşıt ayarlarının bozulmasına ve dolayısıyla egzoz emisyonlarının 
artmasına neden olacağından egzoz ölçümlerinin yılda bir kere yapılması uygun 
görülmüştür. 

Egzoz emisyon ölçümlerinde izlenecek usul ve esaslar, emisyon ölçümü 
karşılığında alınacak meblağ ve cezalı ödemeler için alınacak tutar her yıl 
başmda Valiliklerce belirlenmektedir. 

Ülkemizde, 01.01.2001 tarihinden buyana üretilen ve ithal edilen tüm 
otomobiller Avrupa Birliğinin EURO 93 Standartlarını sağlayabilen katalitik 
konvertörle teçhiz edilmiş sadece kurşunsuz benzin kullanabilen çevre dostu 
otomobillerdir. 

Ancak, eski ve yeterli bakımı yapılmamış otomobillerin yanı sıra katalitik 
konvertörlü otomobiller de egzoz muayenesine tabi mtulmaktadır. Bunun 
nedeni, kurşunsuz benzinin Güneydoğu veya Doğu Anadolu bölgelerimizde 
yaygın olarak bulundurulmaması nedeniyle taşıt sahiplerinin katalitik 
konvertörleri araçlarından çıkarttırmaları ve bu durumu denetleyebilecek tam 
teçhizatlı bir laboratuvar ağı ve denetim sisteminin ülkemizde kurulamamasıdır. 
Ayrıca, katalitik konvertörlerin ömürlerinin yaklaşık 50.000 km ile sınırlı 
olduğu, zaman içinde devre dışı kalıp çevre kirliliğine neden olduklan da 
bilinmektedir. Yukanda sıralanan sebeplerle eski veya yeni teknoloji ile 
üretilmiş tüm taşıtlar egzoz muayenesine tabi tutulmakta ve emisyon ölçüm 
ücreti alınmaktadır. 
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SORU 3-"Motorlu Taşıt Egzoz Gazlarının Yol Açtıkları Kirlenmenin 
önlenmesine İlişkin Tebliğ" sadece sınır değeri üzerindeki araç sahiplerinden 
almacak cezalarla ilgili hükümler taşımakta iken, uygulamada tamamen sınır 
değeri altında kalan, yani çevre için tehlikesi bulunmayan araçların 
sahiplerinden gelir temini yoluna gidilmiş olmasmı hukuki ve çevre etiğine 
uygun buluyor musunuz? 

CEVAP 3- 11.10.1992 tarih ve 21383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
"Motorlu Taşıt Egzoz Gazlarının Yol Açtıkları Kirlenmenin önlenmesine İlişkin 
Tebliği"in 3 üncü maddesi, (c) bendinde; uygulamaya yönelik olarak Trafik 
Zabıtasınca sabit muayene istasyonlan dışında benzinli araçlarda yapılacak 
egzoz gazı kontrolünde, egzoz gazında karbon monoksit miktarının hacimce 
maksimum %4.5 oranını aşmadığının tespit edilmesine, 4 üncü maddesinde ise 
bu hususa uyulmadığı belirlenen araçların sahipleri hakkında 2872 sayılı Çevre 
Kanununun 8 inci maddesine aykırı davranıştan dolayı 20 nci madde de 
belirtilen para cezalarının uygulanmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Anılan Tebliğde emisyon ölçümü yaptırmayanlara ceza uygulanacağına 
ilişkin açık bir hüküm bulunmamakla birlikte gerek Tebliğin 3/c maddesinin 
yorumu, gerekse 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 nci maddesinin ikinci 
fıkrasındaki; "Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi 
önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği durumlarda kirleten, kirlenmeyi 
durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri 
almakla yükümlüdürler" hükmü doğrultusunda egzoz emisyon ölçümü yaptırma 
yükümlülüğünün önlem alma yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmesinin ve 
2. sorunun cevabmda açıklanan teknik sebepler sonucu çevre kirliliği yaratan 
araçların tespiti durumunda Çevre Kanunu uyarınca para cezası uygulamasının 
mümkün olduğu mütalaa edilmektedir. 

Egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılmasına ilişkin esasların Mahalli 
Çevre Kurulu kararları ile belirlendiği ve bu kararların Resmi Gazetede 
yayımlanarak ilgililere duyurulması yönünde bir uygulama yapıldığı da 
bilinmektedir. 

SORU 4-2000 yılı için emisyon hacmi ölçümü yaptıran araç sayısı ve mevcut 
araç sayısına oram nedir? 

CEVAP 4-2000 yılı için soruda talep edilen formatta bilgiler henüz 
hazırlanmamıştır. Ancak, 1999 yılı için tüm illerde yapılan egzoz emisyon 
ölçümlerine ilişkin olarak hazırlanan tablo ekte sunulmaktadır. 
SORU 5-Çevreye saygılı, sınır değeri altında emisyona sahip araç 
sürücülerinden toplanan paralar hangi amaçlara yönelik harcanmaktadır? 
örneğin Ankara Valiliği Çevre Koruma Vakfının 2000 yılı için elde ettiği 1,5 
trilyon TL. lik gelir, hangi amaçlara yönelik olarak kullanılmıştır? Bu meblağın 
çevre oluşumu ve korunması gayesi dışında (Lojman alımı, hizmet binası 
yapımı, oda tefrişi gibi) alanlarda kullanıldığının tespiti halinde bu uygulamayı 
yeniden gözden geçirmeyi ya da sonuçlandırmayı düşünür müsünüz? 

CEVAP 5-Egzoz emisyon ölçüm ve denetimleri sonrasında elde edilen tüm 
gelirlerin çevreyle ilgili hizmetlerde (çöp arabası, vidanjör alınması, arıtma 
sistemlerinin kurulması, mevcut emisyon ölçüm sisteminin geliştirilmesi gibi) 
kullanılması gerekmektedir. Ancak, Bakanlığımız yapılan uygulamayı 
değerlendirmekte ve halen TBMM Çevre Komisyonunda görüşülmekte olan 
"Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı"na Karayolları 
Genel Müdürlüğü ile mutabakat sağlanarak egzoz emisyon ölçümlerinin 
Bakanlığımızca yapılmasına ilişkin bir hüküm eklenmesi düşünülmektedir. 
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5.- Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Havaalanı inşaatı projesine ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis öksüz'ün cevabı (7/3969) «-̂  

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanı Sayın Enin ÖKSÜZ tarafından aşağıdaki Dorularımın yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Hüsamı 
BİNGO] 

Bingöl Havaalanı inşaatı yıllardır devam etmektedir. İhalesi U Özel İdaresi tarafından 
yapılmış, fakat imkanları mahdut olduğundan tamamlanamamaktadır. Zaman zaman 
Bakanlığınız ve merkezi Hükümet taranndan yardımlar yapılmıştır. 

Bingöl'ün mahali gazetesinde ve halk arasında "Ulaştırma Bakanlığına iş devredildiği 
taktirde derhal yapılacağı" MHP örgütü tarafından sürekli söylenmektedir. 

1-Gcrçekten Bakanlığınız bu işi devr alıp yapmak istemekte midir? 

2-Bakanlığınızca böyle bir istem yazalı ve sözlü olarak bize veya Bingöl Valiliğine 
ulaştığında işin devrinin derhal yapılacağı H Genci Meclisi üyeleri taranndan müteadit defalar 
tarafımıza bildirilmiştir. Bakanlığınız bu konuda ne düşünmektedir? 

3-Bingöl Havaalanının Bakanlığınızca yapılması için gelecek yıl programına dahi 
alınması söz konusu mudur? Söz konusu ioe yine devrinin sağlanması mümkündür. Bu konuda 
Bakanlığınızın düşüncesi nedir? 

Saygılarımla. 
T.C. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

_ ©2 MAYIS 2001 
SAYI : B.U.0.APK.0.10.01.21./EA/-f?OQ / / S k 2 _ 
KONU :Bingöl Milletvekili "̂  " ' n 

Sayın Hüsamettin KORKUTATA'nın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 13.04.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9930 sayılı yazınız. 

Bingöl Milletvekili Sayın Hüsamettin KORKUTATA'mn 7/3969-9757 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Enis ÖKSÜZ 
Ulaştırma Bakanı 
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BİNGÖL MİLLETVEKİLİ SAYİN HÜSAMETTİN KORKUTATA'NIN 7/3969-
9757 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 

Bingöl Havaalanı inşaatı yıllardır devam etmektedir. İhalesi İl Özel İdaresi 
tarafından yapılmış, fakat imkanları mahdut olduğundan tamamlanamamaktadır. 
Zaman zaman Bakanlığınız ve merkezi Hükümet tarafından yardımlar yapılmıştır. 

Bingöl'ün mahalli gazetesinde ve halk arasında "Ulaştırma Bakanlığına iş 
devredildiği taktirde derhal yapılacağı" MHP örgütü tarafından sürekli 
söylenmektedir. 

1-Gerçekten Bakanlığınız bu işi devr alıp yapmak istemekte midir? 
2-Bakanlığmızca böyle bir istem yazılı ve sözlü olarak bize veya Bingöl 

Valiliğine ulaştığında işin devrinin derhal yapılacağı İl Genel Meclisi üyeleri 
tarafından müteaddit defalar tarafımıza bildirilmiştir. Bakanlığınız bu konuda ne 
düşünmektedir? 

3-Bingöl Havaalanının Bakanlığınızca yapılması için gelecek yıl programına 
dahi alınması söz konusu mudur? Söz konusu ise yine devrinin sağlanması 
mümkündür. Bu konuda Bakanlığınızın düşüncesi nedir? 

Saygılarımla. 

CEVAP: 

Bingöl Havaalanı İnşaatı işinin Bakanlığımız Demiryollar Limanlar ve Hava 
Meydanlan İnşaatı Genel Müdürlüğünün 2000 yılı Yatınm Programına dahil edilmesi 
için Başbakanlık DPT Müsteşarlığına teklifte bulunulmuş ancak, 99/9 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi uyarmca söz konusu havaalanı inşaatının Yatınm Programına 
dahil edilmesi DPT Müsteşarlığınca uygun görülmemiştir. 

Yatınm Programına dahil edilmemesi nedeniyle, Bingöl Valiliğince inşaatına 
devam edilen ve Teknik Kontrollüğü DLH Genel Müdürlüğümüzce yapılmakta olan 
havaalanı için, anılan Genel Müdürlüğün yatınm programında yer alan ve ödeneği 
topluca verilen "Stol Havaalanlan İnşaatı" projesinden bütçe imkanları çerçevesinde 
ödenek tefrik edilerek Valilik enirine gönderilmektedir. 

Söz konusu Havaalanı inşaatı projesinin, Devlet Hava Meydanlan İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 2001 Yılı Yatırım Programına dahil edilebilmesi için, Bingöl 
Valiliğinden Encümen Karan ile birlikte müracaat edilmesi istenmiştir. 

Ancak, Bingöl Valiliğince Havaalanı İnşaatı devir işlemine ilişkin İl Encümen 
Karan, Devlet Havai Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2001 Yılı Yatırım 
Programı hazırlık aşamasında gönderilmediğinden, Bingöl Havaalanı İnşaatı Projesi 
2001 Yılı Yatınm programına dahil edilememiştir. 
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T.C. 
BİNGÖL VALİLİĞİ 

İl Özel İdare Müdürlüğü 

SAYI :İnşaat/l$S 13.01.2001 
KONU: Hava Alanı. 

ULAŞTİRMA BAKANLIĞINA 
(DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü) 

ANKA.RA 

İLGİ : a) 28.10.1999 tarih ve Inşaat/025 Sayılı Yazımız. 
b) 14.06.2000 tarih ve İnşaat/965 Sayılı Yazımız. 

İlimiz Özel İdare Müdürlüğü yatırım programı dahilinde Çcltiksuyu köyü sınırları içinde 887-
593 m2 alan üzerinde yapımı devam eden Bingöl Stol tipi Havaalanı, inşaatının İl Özel İdare 
Müdürlüğü imkanlarıyla tamamlanmasının mümkün olmadığı ve Bakanlığınız Yatırım Programı 
dahilinde gerçekleştirilmesi İlgi (a) da kayıtlı yazımızla talep edilmişti. Ayrıca; anılan işin ihale 
edildiği günden bu zamana yıllık çalışma programlarının düzenlenmediği, kontrollük hizmetlerinin 
Erzurum Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilmekte olduğu ve bu güne kadar tanzim edilen 
Hakedişlerin tetkikinde kontrol teşkilatının oluşturulmadığı ve Hakcdişlcrin incelemeden geçmeden 
gönderildiğinin tesbit edildiği, yasal düzenlemenin buna göre yapılması İlgi (b) de kayıtlı yazımızla 
bildirilmiştir. 

Söz konusu yatırım için 2000 yılında 540.000.000.000 Tl. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 
Fonundan, 100 Milyar Tl. Bakanlığınızdan gönderilen ödenekten, 44.436.000.000 Tl. İl Özel İdare 
Müdürlüğü Bütçesinden temin edilen ödenekten, olmak üzere toplam: 684.436.000.000 Tl. nin tanzim 
edilen Hakedişlerine göre Müteahhit firma Makimsan İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 
ödemesi gerçekleştirilmiştir. 

DLH İnşaatı 12. Bölge Müdürlüğünden alınan 29.01.2000 tarih ve B.l 1.4.BÖM.0.20.00.00/047 
sayılı yazılarıyla teknik kontrollük hizmetleri Bölge Müdürlüğünce yürütülen yatırım ile ilgili olarak 
2000 yılına ait imalatları içeren yıl sonu tesbit tutanaklarının onaylanmasını müteakip iadesi 
istenmektedir. 

Ancak İlimiz Kamu Kuruluşları imkanları dahilinde işin kontrollüğünü yada tetkikini 
yapabilecek derecede deneyim ve yeterliliğe sahip teknik eleman bulunmadığından sözkonusu yatırım 
ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan imalatların tetkiki gerçekleştirilcmemcktedir. 

Bu nedenle Bingöl Hava Alanı İnşaatında bugüne kadar yapılmış olan çalışmaların ve 
gerçekleştirilen imalatların tarafınızdan soruşturma konusu yapılarak sonucunda tanzim edilecek 
belgenin Valiliğime gönderilmesi hususunda gereğini arzederim 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Domlryollar, Limanlar v» Hava Maydanlon İnşaatı Gonol MOdOrlüAO 
A N K A R A 

SAYI : B.11.0.DLH.0.16.00.01/7600/ 
KONU : B'ngöl Havaalanı inşaatı. 

İLGİ : a) 13.01.2001 
b) 26.03.2001 

5059 1 1 Nfe-A-RP0»»! 

BİNGÖL VALİLİĞİNE 

tarih ve İnşaat 180 sayılı yazınız. 
tarih ve İnşaat 341 sayılı yazınız. 

Valilik Makamınızca ihale edilen ve Teknik Kontrollük Hizmetleri DLH.Genel 
Müdürlüğümüzce yürütülen "Bingöl Stol Havaalanı İnşaatı" işinde, bugüne kadar yapılmış 
olan çalışmaların yo gerçekleştirilen imaiatlann soruşturma konusu yapılarak, sonucunda 
tanzim edilecek belgenin Valiliğinize gönderilmesi ilgi (a)'da kayıtlı yazınızla talep edilmiş, ilgi 
(b)'do kayıtlı yazınızla da, bu güne kadar bir cevap alınamadığı belirtilmiştir. 

Ancak; ilgi (eı) yazınızla talep edilen husus Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığına 
iletilmiş ve İncelemelere başlanılmıştır. 

incelemelerin 
bildirilecektir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

6.- Konya 
Mustafa Yılmaz* 

tamamlanmasını müteakip, alınacak olan rapor tarafınıza ivedilikle 

Doç.Dr.Hasan İŞGÜZAR 
Bakan a. 

Müstoşar Yardımcısı 
Milletvekili Lütfi Yalman'ın, personel atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 

m cevabı (7/4004) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 10.04.2001 

Lütfi YALMAN 
(Milletvekili 

57. Hükümette gCreve başladığınızdan bugüne kadar Bakanlığınızın Merkez] 
Taşra Teşkilatlarına ve bağlı kurum ve kuruluşlarına; tına 

a) Müsteşar, Müsteşar yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire 
Başkanı ve Müşavir seviyesinde kaç personel görevden alınmış ve yerlerine kaç kişi 
atanmıştır? 

b) Kaç Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı 
görevden alınmış ve yerlerine kaç kişi atanmıştır? 

c) Bakanlığınızda çalışmakta iken, kendi istekleri dışında başka bir kurum ve/veya 
kuruluşa kaç personel tayini gerçekleştirilmiştir? Ayrıca Başbakanlıktan Bakanlığınıza 
kaç personel tayini yapılmıştır? 

2- Yeni atananların önceki görevi ve görev yerleri nedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.010/£:?^ SZ/±- \jSjlXm 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜIÇ MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 19.04.2001 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4004-9825/23349 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Lütfi YALMAN'a ait soru önergesi incelenmiştir. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında 57. T.C. Hükümeti döneminde söz 
konusu soru önergesinde belirtilen ilgili kadrolarda çalışanlardan, görevden alınan veya isteği 
dışında başka bir kuruluşa nakledilen personel bulunmamaktadır. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 57. Hükümet göreve 
başladığından bu güne kadar; 

1- a) Genel Müdür değişikliği yapılmamış olup, iki adet Genel Müdür Yardımcısı (bir 
adedi emeklilik nedeniyle boşalmıştır) 8 adet Daire Başkanı unvanlı personel 
görevinden alınmış, yerlerine atama yapılmıştır. Genel Müdürlükte Müsteşar, 
Müsteşar Yardımcısı ve Müşavir unvanlı kadro bulunmamaktadır. 

b) 14 adet Bölge Müdürü, 8 adet Bölge Müdür Yardımcısı, 45 adet İl Müdürü ve 
51 adet İl Müdür Yardımcısı görevinden alınarak yerlerine atama yapılmıştır. 

c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan personelden kendi istekleri 
dışında, başka kurum ve kuruluşlara hiçbir personel atanmamış, ayrıca 
Başbakanlıktan, Genel Müdürlüğe personel nakli yapılmamıştır. 

2- Yerlerine atanan personel Köy hizmetleri Genel Müdürlüğü emrinde çalışan 
personel olup, mevzuata uygun liyakatli ve yetenekli kişilerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

[usta^YlLMAZ 
Devlet Bakanı 
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7.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, kamu kuruluşlarının ilaç bedellerini geç 
ödediği iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'm cevabı (7/4064) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanı Sümer ORAL tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 13.04.2001 

***** \ 

Mustafa Niyazi Y A N M A Z 
Şanlıurfa Milletvekili 

Son günlerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki tedavi giderleri için 
ayrılan tahsisatın kısıldığı, bu nedenle de kamu kuruluşlarınca ilaç bedellerinin 
Eczanelere ödenmesi noktasında büyük sıkıntılar olduğu şeklindeki şayialar hem 
Eczacıları hem de bu ilaçları kullanmak durumunda olanları son derece rahatsız 
etmektedir. 

Kamu oyunda yer alan bu haberlerin gerçeklik payı nedir , eğer böyle bir 
sıkıntı mevcut ise bakanlığınız konuyla alakalı ne gibi tedbirler almaktadır ? 

T.C. 
M A L İ Y E BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genci Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.BMK.0.11.600/ n 9 n r n u o < o o 
K O N U : Yazılı Soru Önergesi U £ Uî>. U I * S 1 8 4. 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ: 24.04.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4064-9944/23561 
sayılı yazınız. 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Niyazi Y A N M A Z ' ı n 7/4064 esas no ' lu 
yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, 4611 sayılı 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 5 inci 
maddesi uyarınca, konsolide bütçeye dahil kurum ve kuruluşların ödenekleri, 
23.02.2001 tarih ve 24327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (5) Sura No.lu 
Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen ilkeler ve Bakanlığımızca vize edilen 
ayrıntılı harcama programlan dahilinde kullanılmaktadır. 

Bu çerçevede, genel ve katma bütçeli kurum ve kuruluşların bütçelerinin 
"İlaç ödemeler i " faaliyetinde yer alan ödenekler de harcama programı dahilinde 
serbest bırakılmıştır. 

Buna göre, kamu kuruluşlarının tedavi ödeneklerinde herhangi bir 
kısıtlama sözkonusu olmayıp, eczanelerin ilaç bedelleri alacaklarını karşılamak 
üzere yeterli ödenek kuruluşlara gönderilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

\TL 
-©• 

Sümer O R A L 
Mal iye Bakanı 
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ili 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 

Soyadı 
ÇİÇEK 
ERDAL 
GÜRKAN 
GÜROCAK 
IŞIKLAR 
İÇLİ 
KÜÇÜK 
ÖZDEMİR 
ÖZDOĞU 
PAÇACI 
SANAY 
SEÇKlNER 
SEZER 
TÜMEN 
ULUCAK 
ULUĞBAY 
YAHNİCİ 
AYDOĞAN 
BAYSARI 
ÇELEN 
ÇELİK 
GÜRDAL 
MÜDERRİSOĞLU 

Adı 
Cemil 
Birkan 
Uluç 
Ayşe 
Ali 
H.Tayfün 
Abdurrahman 
Hayrettin 
Esvet 
Mustafa Cihan 
Eyyüp 
Yücel 
M. Zeki 
Aydın 
Rıza 
Hikmet 
Şevket Bülent 
Cengiz 
Mehmet 
Salih 
Kemal 
İbrahim 
Osman 

Parti 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
i « f f i ö g © l Jfe#«-
KABUL 
KABUL 
ffiffit&SfiBI fcwc 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
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I 
O 

İli 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

Soyadı 
ÖZGON 
YILMAZYILDIZ 
ARABACI 
VARDAR 
GÜLER 
KORKUTATA 
YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALI 
ORAL 
ALPTEKİN 
HOŞVER 
KARSLIOĞLU 
ÖZCAN 
COŞKUNER 
MACİT 
ÖRS 
ARABACI 
BEYRELİ 
ÇELİK 
GÜLENER 
KARAPAŞAOĞLU 

Âdı 
ismail 
llyas 
Hüseyin 
Sebahat 
Mahfuz 
Hüsamettin 
Necati 
Yahya 
Zeki 
Edip Safder 
ibrahim Halil 
ismail 
Necmi 
Mustafa 
Ersoy 
Süleyman 
Hasan 
Mustafa 
Ali 
Ali Rahmi 
Faruk 
Fahrettin 
Mehmet Altan 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 

Fazilet Partisi KATILMADI 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

' = 1 



o 

İli 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 

Soyadı 
KORKMAZ 
OCAK 
ORHAN 
ÖNAL 
ÖZALP 
SÖNMEZ 
SÜNNETÇİOĞLU 
ŞEN 
TAYAN 
TEZMEN 
YALÇINBAYIR 
ERSÜMER 
KIRBAŞ 
ŞAHİN 
DURAN 
KARAGÖZ 
KELEŞ 
AKSOY 
ÇAY 
HATİBOĞLU 
KARACA 
KAYIRICI 
ASLAN 

Adı 
Hayati 
Orhan 
Burhan 
Recep 
Teoman 
Kenan 
Ahmet 
Orhan 
Turhan 
Oğuz 
Ertuğrui 
Cumhur Mustafa 
Sadık 
Nevfel 
Hakkı 
Hüseyin 
İrfan 
Bekir. 
Abdulhaluk Mehmet 
Yasin 
Melek DENLİ 
Vahit 
Beyhan 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğr-jyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 

Oyu 
Vâ^^&M&v^ 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 

W«Bİ»BI feAfctfu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

mŞ£&®\ M««/ 
KATILMADI 
KABUL 
&â£y£S£i ^ T I 
KATILMADI 



ili 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edime 
Edime 
Elazığ 
Elazığ 

Soyadı 
AYKURT 
ERBEYİN 
ERÇELEBİ 
GÖZLÜKAYA 
KESKİN 
KOCABATMAZ 
ASLAN 
ATİK 
DİLEK 
ENSARİOĞLU 
ERDOĞMUŞ 
GÜNBEY 
HAŞİMİ 
HATİPOĞLU 
SEYDAOĞLU 
SÜMER 
TURGUT 
BULUT 
ERTÜRK 
[LİMEN 
ŞİMŞEK 
AĞAR 
GÜL 

Âdı 
Mustafa Kemal 
Salih 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Osman 
Nurettin 
Nurettin 
Mehmet Salim 
Abdulbaki 
Sacit 
Seyyit Haşim 
Ömer Vehbi 
Sebğatullah 
Salih 
Abdülsamet 
Evren. 
Ali Ahmet 
Mustafa 
Şadan 
Mehmet 
Mustafa 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
l ^ ^ ^ ^ i &Gvi 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
töSfe^DI itftGvı-
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
[KATILMADI 
KABUL 

T 



İli 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 

Soyadı 
ÖZTEK 
SEPTİOĞLU 
TUNÇ 
AKSU 
KARAKAYA 
KARAKELLE 
ERTUGAY 
ESENGÜN 
GÖKDEMİR 
HİMOĞLU 
KÖSE 
KUKARACI 
POLAT 
POLAT 
ALBAY 
BÜYÜKERMAN 
DEDELEK 
ERDİR 
SAZAK 
YILDIRIM 
AKTAŞ 
AY 
ILIKSOY 

Âdı 
Latif 
Ali Rıza 
Ahmet Cemil 
Mihrali 
Tevhit 
Sebahattin 
Zeki 
Lütfü 
Ayvaz 
Mücahit 
İsmail 
Fahrettin 
Aslan 
Cezmi 
Necati 
Mehmet Mail 
İbrahim Yaşar 
Mahmut 
Süleyman Servet 
Mehmet Sadri 
Nurettön 
Mehmet 
Ali 

Parti-
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
Uğ^^&{ IAÛVL-. 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 



İii 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hakkari 
Hakkari 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 

Soyadı 
KONUKOĞLU 
ÖZDEMİR 
TAŞAR 
TİRYAKİ 
YILMAZ 
AKGÜN 
ALÇELİK 
KARA 
YAMAN 
ZAİMOĞLU 
DOĞAN 1 

YAŞAR 
PARLAK 
PİRÜZBEYOĞLU 
TÖRE 
ATAHAN 
AYKUT 
ÇİRKİN 
DÖNEN 
GEÇER 
GÜNAY 
KALKAN 
MISTIKOĞLU 

Adı 
ibrahim 
Ali 
Mustafa Rüştü 
Mehmet Hanifi 
Mustafa 
Hasan 
Turhan 
Burhan 
Mustafa 
Rasim 
Lütfi 
Bedri 
Evliya 
Mecit 
Hakkı 
Namık Kemal 
Hakkı Oğuz 
Süleyman Turan 
Mehmet 
Mustafa 
Ali 
Metin 
Levent 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi • 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
& £ ^ ^ ) l b^öfu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

&W?8##©IJcAei'U 
&S^y&^9l fo)8v/u 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
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İli 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 

Soyadı 
AL 
ANDİCAN 
ATEŞ 
AYAYDIN 
AYDINLI 
AYRIM 
BAŞ 
BAŞEĞMEZ 
BUDAK 
COŞKUN 
ÇAĞAN 
ÇAKAR 
ÇİLLER 
YILMAZ DOĞAN 
DÜZ 
ECEVİT 
EMRE 
ERDENER 
FIRAT 
GÖK 
GÜL 
GÜLER 
GÜNDÜZ 

Âdı 
Erol 
Ahat 
Azmi 
Aydın 
İsmail 
Şamil 
Mustafa 
Mukadder 
Rıdvan 
Ali 
Nami 
Ahmet 
Tansu 
Perihan 
Mustafa 
Bülent 
Süleyman Arif 
Yücel. 
Mehmet Fuat 
Bülent Ersin 
Mehmet 
Zafer 
İrfan 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
r ^ ^ ^ ^ f fc^flK 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

r>_. u_. *AS 



İÜ 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 

Soyadı 
GÜZEL 
HUN 
ILICAK 
İRTEMÇELİK 
KAHRAMAN 
KANSU 
KARAKOYUNLU 
KARAKUŞ 
KAVAK 
KILIÇ 
KOZAKÇIOĞLU 
KOCAOĞLU 
KÖSE 
MENDERES 
MERT 
NAS 
OĞUZ 
OKUMUŞ 
ÖZ 
ÖZKAN 
ÖZKAN 
ÖZTÜRK 
PAK 

Adı 
Ahmet 
Ediz 
Nazlı Ayşe 
Mehmet Ali 
İsmail 
Hüseyin 
Yılmaz 
Nazire 
Cavit 
Osman 
Hayri 
Emre 
M. Tahir 
Aydın 
Hüseyin 
Nesrin 
Ali 
Nazif . 
Esat 
H'.Hüsamettin 
Sühan 
Bozkurt Yaşar 
Mehmet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
H&ffî£SE)l £ 4 0 * . 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 

•' 
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ili 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
Kars 
Kars 
Kars • 
Kastamonu 
Kastamonu 

Soyadı 
DAYIOĞLU 
DİRİ 

Adı 
Salih 
Hayri 

GÜREL i Şükrü Sina 
KIRKPINAR 
METİN 
MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 
SAYGIN 
SERDAROĞLU 
SEZGİN 
SÖYLEMEZ 
TANIK 
TANRIKULU 
TARTAN 
ULUPINAR 
VATAN 
VURAL 
AKÜZÜM 
AYDAR 

BİLGİR 
BAŞESGİOĞLU 
DİLEKÇİ 

Yusuf 
Hasan 
Atilla 
Sümer 
Mehmet 
Işılay 
Rifat 
Rahmi 
Hasan Ufuk 
Süha 
Ahmet Kenan 
Hakan 
Yıldırım 
Kemal 
Oktay. 
İlhan 
Arslan 
Çetin 
Murat 
M. Hadi 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

%mâ$m &3I,L 
KATILMADI 
KABUL 

T 



İ!i 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

Soyadı 
SERDAROĞLU 
TEKİNEL 
BAKTIR 
CEM 
ÇAKMAKOĞLU 
ESEN 
GOL 
KAPUSUZ 
ÜSTÜNBAŞ 
YAKUT 

Adı 
Mehmet 
Nurhan 
Hamdi 
ismail 
Sabahattin 
Sevgi 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 
Sadık 

KARAGÖZ JNural 
ÖZBİLEN 
TEKİN 
HAYKIR 
MİRZAOĞLU 
TECER 
AKŞENER 
ARKAN 
BATUK 
ÇALIK 
DURMUŞ 
EKŞİ 
GÖNÜL 

Cemal 
Necdet 
Mustafa 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet. 
Mehmet 
Halil 
Cumali 
Sefer 
Vecdi Mehmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

Oyu 
P ^ s s ü S L VJ&V 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 

&3B&8&mn 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
l£&©S?5ffî*3l L AI> .. 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
4 ^ i M I ^ kA&v 
14A?Sferlİ?AzH £flQl/ 
KATILMADI 



İli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 

Soyadı 
İMAMOĞLU 
KÖSE 
PEPE 
ARI 
BAL 
CANDAN 
ÇETİN 
GEBEŞ 
GÖLHAN 
GÖNEN 
GÜNERİ 
HALICI 
İZGİ 
KAYA 
KEÇECİLER 
ÖKSÜZ 
YALMAN 
YAVUZ 
AKÇALI 
DERİN 
KARA 
KARAKUŞ 
KARAKUYU 

Adı 
M. Turhan 
Kemal 
Osman 
Hüseyin 
Faruk 
Veysel 
Remzi 
Ali 
Mehmet 
Mustafa Sait 
Teoman Rıza 
Mehmet Emrehan 
Ömer 
Hasan 
Mehmet 
Özkan 
Lütfi 
Mehmet Ali 
Cevdet 
Ahmet 

Emin 
Şeydi 
ismail 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi . 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

m$*m\ M5V 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KA£3ttBI£90iw 
KATILMAD1 

T 



İli 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 

Soyadı 
AKDOĞAN 
ASİLTÜRK 
CANBAY 
COŞKUN 
DURHAN 
KUTAN 
ÖZAL 
AKÇALI 
AKGÜL 
ARINÇ 
BOZDAĞ 
ÇETİNKAYA 
ENÖZ 
GÜLAY 
PAKDEMİRLİ 
SERDENGEÇTİ 
YAZAR 
DOĞAN 
DOĞAN 
KAMALAK 
KAYA 
KOCABAŞ 
ÖZBAŞ 

Âdı 
Miraç 
Oğuzhan 
Yaşar 
Basri 
Namık Hakan 
Recai Mehmet 
Ahmet Tevîik 
Rıza 
Hüseyin 
Bülent 
ismail 
Mehmet Necati 
Mustafa 
Hasan 
Ekrem 
Ali 
M. Cihan 
Ali 
Avni 
Mustafa 
Mehmet 
Metin 
Edip 

Parti 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
Ysşgmm HA^U 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

... 



İli 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 

Soyadı 
SAĞLAM 
SEZAL 
TANER 
ADAK 
ÇELEBİ 
ERTAŞ 
MUSAOĞLU 
ŞAHİN 
TUĞMANER 
DİKMEN 
ERGUN 
ÖZYER 
TOPALOĞLU 
UZUNHASAN 
YAZICI 
EKER 
KEMALOĞLU 
YAVUZ 
YILDIZ 
ÇEVİK 

ELKATMIŞ 
TAŞKIN 
BARAN 

Âdı 
Mehmet 
Ali 
Nevzat 
Fehim 
Süleyman 
Ömer 
Metin 
Veysi 
Mustafa Kemal 
Tunay 
Metin 
Hasan 
Nazif 
Fikret 
ibrahim 
Zeki 
Erkan 
Mümtaz 
Sabahaddin 
İsmail 

Mehmet 
Mükremin 
Doğan 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi . 

Oyu 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
K«*0®l|c#0tf 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KflsattBitote,* 
KATILMADI 
%^gâ$® IC^UL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KâSfe&AB! toQi/i 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
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ili 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 

Soyadı 
DOĞANLAR 
LEVENT 
ÇABUK 
ENGİNYURT 
FATSA 
KOÇAK 
KONYALI 
YILDIRIM 
YÜRÜR 
BEKAROĞLU 
KABİL 

Rize jYILMAZ 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

AYDIN 
AYHAN 
ERCAN 
SAVAŞ 
TARANOĞLU 
ZİHNİOĞLU 
AÇIKGÖZ 
AYDIN 
CENGİZ 
ÇAKAR 
ÇINAROĞLU 

Adı 
Eyüp 
Mükerrem 
ihsan 
Cemal 
Eyüp 
Sefer 
Hasan Fehmi 
Yener 
Şükrü 
Mehmet 
Ahmet 
Mesut Ahmet 
Nezir 
Cevat 
Nevzat 
Ş. Ramis 
Ersin 
Osman Fevzi 

Parti 
Demokratik So! Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Yekta" Demokratik Sol Part 
Ahmet 
Tarık 
Mehmet 
Vedat 

Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
leSSSRBI H # w — 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
igg$*8m&3üL 
KATILMADI 



İli 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 

Soyadı 
DEMİRCAN 
KABATAŞ 
KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 
AYDIN 
YARAYAN 
BOSTANCIOĞLU 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOĞLU 
ŞENER 
AYTEKİN 
DAYANİKLİ 
İLGÜN 
SÜLÜN 
ZAMANTILI 
BALAK 
CEYLAN 

Adı 
Ahmet 
Kemal 
Şenel 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Takiddin 
Metin 
Kadir 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel 
Abdüllatif 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 
Ahmet 
Hasan Hüseyin 
Lütfı 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
K^HF&Şgl fr&Gi-
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
l ^ ^ ^ ^ l kAO\A^ 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

Soyadı 
DAĞCIOĞLU 
DOĞRU 
EREK 
SOBACI 
AŞIK 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇELEBİ 
MALKOÇ 
TUNCER 
TÜRK 
GENÇ 
GÜNDOĞAN 
AKMAN 
BUCAK 
CEVHERİ 
ÇAKMAKLI 
GÜLPINAR 
GÜNEŞ 
İZOL 
KARAVAR 
YALÇINKAYA 
YANMAZ 

Adı 
M. Ergün 
Reşat 
Ali Şevki 
Bekir 
Eyüp 
Ali Kemal 
Orhan 
Nail 
Şeref 
Ali Naci 
Hikmet Sami 
Kamer 
Bekir 
Yahya 
Sedat Edip 
Necmettin 
Muzaffer 
Eyyûp.Cenap 
Mehmet 
Zölfikar 
Ahmet 
Mehmet 
Mustafa Niyazi 

Parti 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
MS&mh&r 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

-



İli 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 

Soyadı 
ÖZGÖBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 
ARVAS 
BAYRAM 
ÇELİK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSUN 
ÇİÇEK 
ERSOY 
KAYALAR 
TÜRKER 
ÜŞENMEZ 
ATASOY 
BARUTÇU 
BAYCIK 
CERRAHOĞLU 

GEMİCİ 
ÜSTÜNKOL 
AKIN 

Adı 
Hasan 
Mehmet Yaşar 
Armağan 
Maliki Ejder 
Mustafa 
Hüseyin 
Ayhan 
Fethullah 
Fetullah 
Kamran 
İlyas 
Mehmet 
Ahmet Erol 
Lütfullah 
Mesut 
Şuayip 
Veysel 
Ömer' 
Tahsin Boray 
İsmail Hakkı 
Hasan 
Ömer 
Murat 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
¥$^m\ iJHbo 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
&S£S&£S£)I #Kf«/ 
KATİLMADİ 



İli 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

Soyadı 
BOZYEL 
GÜNER 
OKUYAN 
SUNA 
EREN 
KARAN 
YILMAZ 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖZTÜRK 
KUNDAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Abbas 
Ali 
Yaşar 
Hasan 
Mustafa 
Erol 
ilhami 
Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Birol 
Mehmet 
Şükrü 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KATILMADI 

KfrflfcMftSf £/93t/l 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
fâ&^ffîgFk/ıei'L 
KATILMADI 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde bir
leşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin hergün yapılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.6.1999 tarihli 15 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
GRUP ÖNERİLERİ 

1. - Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmının 252 
nci sırasında yer alan 664 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, bu kısmın 5 inci sırasına, 5 inci sırasında 
yer alan 413 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, 6 ncı sırasına, 24 üncü sırasında yer alan 104 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının, 7 nci sırasına, 7 nci sırasında yer alan 205 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, 8 inci 
sırasına, 6 ncı sırasında yer alan 89 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, 9 uncu sırasına, 11 inci sırasın
da yer alan 593 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, 10 uncu sırasına, 10 uncu sırasında yer alan 599 Sıra 
Sayılı Kanun Tasarısının, 11 inci sırasına, 97 nci sırasında yer alan 348 Sıra Sayılı Kanun 
Tasarısının, 12 nci sırasına, 240 inci sırasında yer alan 635 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, 13 üncü 
sırasına, 229 uncu sırasında yer alan 619 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, 14 üncü sırasına, 213 üncü 
sırasında yer alan 602 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, 15 inci sırasına, alınması önerilmiştir. 

2. - Genel Kurulun; 1 Mayıs 2001 Salı günü 15.00-20.00,2 Mayıs 2001 Çarşamba ve 3 Mayıs 
2001 Perşembe günleri 14.00-20.00 saatleri arasında çalışması; 1 Mayıs 2001 Salı günü (11/12) 
Esas Numaralı Gensoru Önergesinin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra Kanun Tasarı ve 
Tekliflerinin görüşülmesi, 1 Mayıs 2001 Salı ve 2 Mayıs 2001 Çarşamba günü sözlü soruların 
görüşülmemesi; 1 Mayıs 2001 Salı günü gündemin 7 nci sırasına, 2 Mayıs 2001 Çarşamba günü de 
639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatıl
ması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 1,5.2001 tarihli 94 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Adalet Komisyonu * İçişleri Komisyonu 
2.5.2001 Çarşamba 3.5.2001 Perşembe 
Saat: 10.00 Saat: 11.00 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve * Millî Savunma Komisyonu 
Spor Komisyonu ~~" 10.5.2001 Perşembe 
3.5.2001 Perşembe Saat: 10.00 
Saat: 10.30 



TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI GÜNDEMI 
95 İNCİ BİRLEŞİM 2 . 5 . 2001 ÇARŞAMBA Saat: 14.00 

1 _ BAŞKANLIĞIN GENEL 

sCfcte 
.*$? 

KURULA 

2-ÖZEL GÜNDEMDE YER 

SUNUŞLARI 

ALACAK İŞLER 

3 - S E Ç İ M 

5q? 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5-MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

RP ; 

7 - SÖZLÜ SORULAR 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) (*) 

2. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına tlişkin 624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fazilet 
Partisi Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 7 arkadaşının; Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekilleri Bartın Milletvekili Zeki Çakan, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir 
Milletvekili İ. Yaşar Dedelek ile Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan'ın Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve İçişleri, Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/757, 2/603, 2/605) 
(S. Sayısı: 592) (Dağıtma tarihi: 31.1.2001) 

3. X - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde 
Kararname ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/206,1/779) (S. Sayısı: 639) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

4. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet 
Salih Yıldırım'm; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak 
Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 
2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325,2/442, 2/449) (S. Sayısı: 527) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

5. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/343) (S. Sayısı: 104) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

6. - Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/506) 
(S. Sayısı: 205) (Dağıtma tarihi: 15.11.1999) 

7. X -Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) 
(S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) (*) 

8. X - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun 
ile Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara ödettirilecek 
Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/772) (S. Sayısı; 593) (Dağıtma tarihi: 25.1.2001) 

9. - Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/742,1/405) (S. Sayısı: 
599) (Dağıtma tarihi: 6.2.2001) 

10. - Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/470) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

11. - Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (1/638) (S. Sayısı: 635) (Dağıtma tarihi : 
3.4.2001) 

12. - Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri, Tarım, Orman ve 
Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/600) (S.Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 28.2.2001) 

13. - Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Şanlıurfa 
Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ile Muğla Milletvekili Fikret 
Uzunhasan'ın, Türk Optometri ve Optik Meslekler Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/767,2/246, 2/570) (S. Sayısı: 602) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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14. - Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/485) (S. Sayısı: 356) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

15. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri 
Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayısı: 571) (Dağıtma tarihi: 11.1.2001) 

16. - Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/537) (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

17. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/698) (S. Sayısı: 579) (Dağıtma tarihi: 
29.1.2001) 

18. - Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/253) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

19. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/352) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

20. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/371) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

21. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/307) (S. Sayısı: 322) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

22. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/391) (S. Sayısı: 323) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

23. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/392) (S. Sayısı: 324) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

24. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/393) (S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

25. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/395) (S. Sayısı: 326) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

26. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/396) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/274) (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı 
Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/303) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 
3.8.1999) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/489) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/530) (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı 
Büyükelçilikler Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/547) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma 
tarihi: 15.11.1999) 

32. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/479) (S. Sayısı.: 173) (Dağıtma tarihi: 13.10.1999) 
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33. - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/477) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
8.3.2000) 

34. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 71) (Dağıtma tarihi: 
23.7.1999) 

35. - Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/597, 1/562) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 10.4.2000) 

36. - Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in; 4.6.1985 Tarih ve 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci 
Maddesinin III Numaralı Bendinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin; 4.6.1985 Tarih 
ve 3213 Sayılı Maden Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile 
11.12.1936 Tarihli ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/380,2/453) (S. Sayısı: 399) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/269) (S. Sayısı; 102) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

38. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Siyasî Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.7.1999) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti ve i Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 
43) (Dağıtma tarihi: 21.7.1999) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/326) (S. Sayısı: 64) (Dağıtma tarihi: 23.7.1999) 

41. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

42. -Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/439) (S. Sayısı: 
74) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/327) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 28.7.1999) 

44. X - Uluslararası Sergilere İlişkin jSözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler 
Bürosu Genel Kurul Kararma Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

45. X - Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/266) (SJSayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

46. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/267) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

47. X - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonları Raporları (1/402) (S. Sayısı: İl2).(Dağıtmatarihi: 3.8.1999) 

48. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşıma
cılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun JBulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/319) (S. Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi: 9.8.1999) 

49. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı: 138) 
(Dağıtma tarihi: 12.8.1999) 
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50. - Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/385) 
(S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 13.8.1999) 

51. - Sıtma ve Frengi İlaçlan İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/469) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 14.8.1999) 

52. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/293) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

53. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/308) (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

54. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/270) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 26.8.1999) 

55. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî 
ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı:165) (Dağıtma tarihi: 1.10.1999) 

56. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/191) 
(S. Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

57. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında 
Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 177) (Dağıtma tarihi: 20.10.1999) 

58. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/542) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

59. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı : 187) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

60. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar lzol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde Büyükşehir Belediyesi 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/18) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

61. - Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania Sınırlamaları Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı: 193) Pağıtma tarihi: 4.11.1999) 

62. X - EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmada Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/529) (S. Sayısı: 200) (Dağıtma tarihi: 15.11.1999) 

63. - Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının 
Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Millî 
Savunma Komisyonları Raporları (1/381) (S. Sayısı: 196) (Dağıtma tarihi: 17.11.1999) 

64. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/541) (S. Sayısı: 208) (Dağıtma tarihi: 18.11.1999) 

65. - Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/119) (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 25.11.1999) 

66. - Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan Özgöbek'in, Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/129) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1999) 

67. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 8 Arkadaşının, Konya Ovası ve Orta Anadolu 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/4) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 8.12.1999) 
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68. - Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonları Raporları 
(1/568) (S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999 ) 

69. - Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı: 253) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

70. - Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 254) (Dağıtma tarihi : 
21.12.1999) 

71. - Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı, Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/569, 
1/571, 1/572,2/72) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999 ) 

72. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Uzman Jandarma 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/560, 
1/573) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

73. - Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 9 
Eylül 1993 Tarih ve 504 Sayılı KHK'nin 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı : 300) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

74. - Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın, Malatya İl Merkezinde Fırat ve Beydağı Adında İki İlçe 
Kurulması ve Mevcut Yeşilyurt ile Battalgazi İlçe Belediyeleri de Dahil Edilmek Suretiyle Malatya 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/328) (S. Sayısı: 299) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

75. - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/565) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

76. - Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Birer 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/556) (S. Sayısı : 
304) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

77. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/143) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 28.12.1999) 

78. - Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

79. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara 
Sâri Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı :313) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2000) 

80. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarıları ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/387,1/414,1/462) (S. Sayısı: 314) (Dağıtma tarihi: 26.1.2000) 

81. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

82. - Gümüşhane Milletvekili Lütfı Doğan ve 48 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/34) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

83. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin 
Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/329) (S. Sayısı : 321) 
(Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 
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84. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

85. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/170) (S. Sayısı: 222'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

86. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/171) (S. Sayısı: 223'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

87. - Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/172) (S. Sayısı: 224'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

88. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Dokunulmazı iğinin Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/174) (S. Sayısı: 226'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

89. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/175) (S. Sayısı: 227'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

90. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/176) (S. Sayısı: 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

91. - Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/177) (S. Sayısı: 229'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

92. - Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. 
Sayısı: 234'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi:' 14.2.2000) 

93. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/187) (S. 
Sayısı: 235'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

94. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/197) (S. 
Sayısı: 242'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

95. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/338) (S. Sayısı: 320) 
(Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

96. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/278) (S. 
Sayısı: 262'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

97. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/351) (S. 
Sayısı: 272'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 
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98. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Bitlis 
Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları ve Hatay Milletvekili 
Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/367) (S. Sayısı: 274'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

99. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/413) (S. Sayısı: 347) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

100. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/85) (S. Sayısı : 349) 
(Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

101. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanım Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

102. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/591) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 
23.2.2000) 

103. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/181) (S. Sayısı: 360) (Dağıtma tarihi: 23.2.2000) 

104. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 8 Arkadaşının, Kahramanmaraş İlinde Büyükşehir 
Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 365) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

1 0 5 . - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/329) (S. Sayısı: 358) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

106. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/252) (S. Sayısı: 359) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

107. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/178) (S. Sayısı: 361) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

108. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/169) (S. Sayısı: 362) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

109. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/167) (S. Sayısı: 363) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

110. - Burdur Milletvekili Süleyman Coşkuner'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 364) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

111. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 
Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı: 372) (Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

112. - Fazilet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Recai Kutan ve Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 185 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı: 379) 
(Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

113. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 50 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 378) (Dağıtma tarihi: 7.3.2000) 
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114. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın içtüzüğün 133 Üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/305) (S. Sayısı: 332'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

115. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S. Sayısı : 
334'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

116. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/346) (S. Sayısı: 339'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

1 1 7 . - Amasya • Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazları (3/347) (S. Sayısı: 340'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

118. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan1ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/394) (S. Sayısı : 
344'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

119. - Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/397) (S. Sayısı : 
345'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

120. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/107) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
28,3.2000) 

121. - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve 56 Arkadaşının, Erzincan'a Erzincan Üniversitesi 
Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/297) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi: 28.3.2000) 

122. - Aksaray Milletvekilleri Sadi Somuncuoğlu ve Kürşat Eser'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/376) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
30.3.2000) 

123. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/420) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

124. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve 13 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma önergesi (2/370) (S. Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

125. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/240) (S. Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

126. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 18 Arkadaşının, Trabzon İli Merkezinde Gazipaşa, Fatih ve 
Değirmendere Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/413) (S. Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

127. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 73 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/190) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 13.4.2000) 

128. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/100) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 17.4.2000) 
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129. - Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgün, Turhan Alçelik, Rasim 
Zaimoğlu ve 14 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/333) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi: 18.4.2000) 

130. - Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse, Cezmi Polat ve Mücahit Himoğlu'nun, Doğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve tçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin Önergesi (2/379) (S. Sayısı: 408) (Dağıtma tarihi: 
24.4.2000) 

131. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/105) (S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

132. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/595) (S.Sayısı: 411) (Dağıtma tarihi: 26,4.2000) 

133. - Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

134. X - özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/655) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

135. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/654) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

136. - Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın, Beş İlçe (Alanyurt, Tahtaköprü, Kurşunlu, Yenice, Cerrah) ve 
Bir İl (İnegöl) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin önergesi (2/301) (S. Sayısı: 419) (Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

137. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 21 Arkadaşının, İnegöl Adıyla Bir İl, Alanyurt, 
Cerrah, Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice Adıyla 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/357) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma 
tarihi: 4.5.2000) 

138. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 8 Arkadaşının, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/173) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: 15.5.2000) 

139. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/344) (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 23.5.2000) 

140. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/648) (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

141. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/649) (S. Sayısı: 432) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

142.-Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle 
Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/295) (S. Sayısı: 436) (Dağıtma tarihi: 
29.5.2000) 

143. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 94 üncü Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve tçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/378) (S. Sayısı: 437) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

144. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Erzu
rum Milletvekili ismail Köse ve Konya Milletvekili Ömer Izgi ile 7 Arkadaşının, Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/559,2/250,2/360) (S. Sayısı: 435) (Dağıtma tarihi: 30.5.2000) 
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145. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/465) (S. Sayısı: 439) (Dağıtma tarihi 5.6.2000) 

146. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/443) (S. Sayısı: 441) (Dağıtma tarihi: 5.6.2000) 

147. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'ın, Belediyelerin Faiz Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/427) (S. Sayısı: 460) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2000) 

148. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri 
Arasında Radyokomünikasyon Meclisi ve Dünya Radyokomünikasyon Konferansı ile Radyokomünikasyon 
Sektörü ile İlgili Diğer Toplantıların Düzenlenmesi, Gerçekleştirilmesi ve Giderlerinin Karşılanmasına İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/661) (S. Sayısı: 454) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

149. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşka-
bad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı: 455) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

150. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/672) (S. Sayısı: 456) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

151. X - 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 nci Maddelerine 
Uygun Olarak, Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında 5 Nisan 1966 Tarihinde Düzenlenen 
Hollanda-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve Hakların Meşruluğunu 
İlgilendiren Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/674) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 
12.6.2000) 

152. X - 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 nci Maddeleri 
Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/675) (S. Sayısı: 459) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

153. - Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/581) 
(S. Sayısı: 482) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

154. -Nevşehir Milletvekilleri Mükremin Taşkın ve İsmail Çevik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/424) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma 
tarihi: 14.6.2000) 

155. - Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/447) (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi: 
14.6.2000) 

156. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/671) (S. Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

157. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 498) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

158. - Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan 
ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/433, 
2/500) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 21.6.2000) 

159. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 492) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 
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160. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 
Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/667) (S. Sayısı: 497) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

161. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 41 Arkadaşının, Elbistan Adı ile Bir İl ve Üç İlçe 
(Tanır, Çardak, Arıtaş) Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/428) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

162. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası Çalışma 
Örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/579) 
(S. Sayısı: 500) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

163. - Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu 
öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları (1/685) (S. 
Sayısı: 505) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

164. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Duşanbe'de 
Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/683) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

165. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan 
Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/681) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 
27.6.2000) 

166. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği örgütü Ayrıcalıklar ve Bağışıklıklar Ek Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/686) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

167. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/687) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

168. - Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/564) (S.Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 28.6.2000) 

169. - Adıyaman Milletvekili Hasari Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/423) (S. Sayısı: 443'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

170. - Nevşehir Milletvekili İsmail Çevik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/424) (S. Sayısı: 444'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

171. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İki Arkadaşının, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazları 
(3/425) (S. Sayısı: 445'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

172. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören ve Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazları (3/460) (S. Sayısı: 450'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

173. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı : 
452'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

174. - Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/711) (S.Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

175. - Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı 
ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/420) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 
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176. - Balıkesir Milletvekili tlyas Yılmazyıldız'ın, Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/314) (S. Sayısı: 525) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

177. - Ankara Milletvekili Ali Işıklar ve 29 Arkadaşının, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/423) (S. Sayısı: 526) 
(Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

178. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

179. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Sözleşmesinin ve Sözleşmeye İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/707) (S. Sayısı: 532) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

180. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/251) (S. Sayısı : 
534) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

181. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/509) (S. Sayısı: 
468'e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 13.10.2000) 

182. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin 
Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/688) (S. Sayısı: 535) (Dağıtma tarihi: 16.10.2000) 

183. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Karabağlar Adı ile Yeni Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergeleri (2/366) (S.Sayısı: 538) (Dağıtma tarihi: 15.11.2000) 

184. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile 22 Ocak 1990 Tarihli 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427, 1/426) (S. Sayısı: 540) (Dağıtma tarihi : 
17.11.2000) 

185. - Balıkesir Milletvekilleri Ilyas Yılmazyıldız'ın, Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/306) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 20.11.2000) 

186. - Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak ve 2 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/450) (S. Sayısı: 543) (Dağıtma tarihi: 20.11.2000) 

187. - Çorum Milletvekilleri Melek Denli Karaca ve Vahit Kayırıcı'nın, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/260) (S.Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
21.11.2000) 

188. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve 
Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma 
tarihi: 24.11.2000) 

189. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/748) (S. Sayısı: 551) (Dağıtma tarihi: 24.11.2000) 

190. X -Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma tarihi: 27.11.2000) 

191. - Yozgat Milletvekili İlyas Arslan ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin önergesi (2/11) (S. Sayısı: 556) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

192. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/777) (S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 
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193. X - Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Hazar 
Geçişli Boru Hattı Projesinin Uygulanmasına İlişkin Hazar Geçişli Boru Hattının Uygulanma İlkeleri 
Hakkındaki Hükümetierarası Deklarasyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/737) (S. Sayısı: 558) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 

194. X - Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye 
Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 559) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 

195. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Yüksekseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
ilişkin Önergesi (2/429) (S. Sayısı: 560) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

196. - Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına tlişkin önergesi (2/444) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

197. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 5 Arkadaşının, Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir 
ve Bölge Plancısı ve Ekonomistlerin Maaş ve Tazminatlar ile Diğer Sosyal ve Ekonomik Haklarının 
iyileştirilmesine Dar Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/470) (S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

198. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi: 17.12.2000) 

199. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, 3201 Sayılı 
Emniyet Teşkilatı Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına tlişkin önergesi (2/217) (S. Sayısı: 569) (Dağıtma tarihi: 
8.1.2001) 

200. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/499) (S. Sayısı: 570) 
(Dağıtma tarihi: 8.1.2001) 

201. - Bursa Milletvekili Ali Arabacfnın, idarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
tlişkin Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi 
(2/337) (S. Sayısı: 573) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

202. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 9 Arkadaşının, Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Orta Boy 
İşletmelerin, Bazı Borç Faizlerinin Sınırlandırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/490) (S. Sayısı: 574) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

203. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/506) (S. Sayısı: 575) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

204. - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili 
Mesut Yılmaz ile 216 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/636) (S. Sayısı: 585) (Dağıtma Tarihi: 22.1.2001) 

205. - Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/602) (S. 
Sayısı: 590) (Dağıtma tarihi: 25.1.2001) 

206. - Balıkesir Milletvekili tlyas Yılmazyıldız'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması, Balıkesir 
Üniversitesi Bünyesinde Tıp, Eczacılık, Dişçilik, Güzel Sanatlar, Savaştepe Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültelerinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/313) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 
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207. - Çankırı Milletvekili İrfan Keleş ve 23 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin Önergesi (2/446) (S. Sayısı: 582) (Dağıtma tarihi: 
29.1.2001) 

208. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, Küçük 
Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Bir Bölümünün Affı, 
İcra Takip İşlemlerinin Durdurulması ve Yeni Bir Ödeme Planına Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/468) (S. Sayısı: 583) 
(Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

209. - Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/383) 
(S. Sayısı: 589) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

210. - Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/803) 
(S. Sayısı: 594) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

211. - İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/804) (S. Sayısı: 595) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

212. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım.Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 598) (Dağıtma tarihi: 6.2.2001) 

213. - Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/14) (S. Sayısı: 600) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

214. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/236) 
(S. Sayısı: 601) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

215. X - Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/785) (S. Sayısı: 603) (Dağıtma 
tarihi: 12.2.2001) 

216. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 15 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/37) (S. Sayısı: 604) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

217. - Adıyaman Milletvekili Dengir Fırat ve 5 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/393) (S. Sayısı: 605) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

218. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (1/806) (S. Sayısı: 608) (Dağıtma tarihi: 13.2.2001) 

219. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli ve 9 Arkadaşının, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/226) (S. Sayısı: 611) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

220. - İçel Milletvekilleri Edip özgenç, Akif Serin ve Turhan Güven'in, 20.5.1933 Tarih ve 2197 Sayılı 
Kanunun 1 inci Maddesinde Yeralan İçel Adının Mersin olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/332) (S. Sayısı: 612) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

221. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ve 37 Arkadaşının, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/422) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

222. X - Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/786) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

223. X - Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporları 
(1/787) (S. Sayısı: 616) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 
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224. X - Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/788) (S. Sayısı : 617) (Dağıtma tarihi : 
23.2.2001) 

225. X - Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine ilişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/799) (S. Sayısı: 618) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

226. X - Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayısı: 614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2001) 

227. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar Adı ile Yeni Bir İl Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/48) (S. Sayısı: 620) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

228. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin, İğdir Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/305) 
(S. Sayısı: 621) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

229. - Tokat Milletvekilleri Reşat Doğru ve Lütfı Ceylan'ın, Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde 
Bulunan Yerleşim Alanlarında Depreme Karşı Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/580) (S. Sayısı: 622) 
(Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

230. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/810) (S. Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 1.3.2001) 

231. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/802) (S. Sayısı: 624) (Dağıtma tarihi: 12.3.2001) 

232. - Yozgat Milletvekilleri Şuayip Üşenmez, Mesut Türker ve Ahmet Erol Ersoy ile 13 Arkadaşının, 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/256) (S. Sayısı: 627) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2001) 

233. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 41 
inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/443) (S. Sayısı: 628) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

234. - Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın Türk Ceza Kanunu ile 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, İçel Milletvekili Turhan Güven ve Sakarya 
Milletvekili Nevzat Ercan'ın Türk Ceza Kanununun 455 inci Maddesine İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine tlişkin Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Erol Al'ın Türk 
Ceza Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/796, 2/341, 2/559, 2/562, 2/563, 2/686) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2001) 

235. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 5680 Sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/589) (S. Sayısı: 630) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

236. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 12 Arkadaşının, 5 İlçe (Tanır, Arıtaş, Çohulhan, 
Büyükyapalak, Büyüktatlı) ve Elbistanafşin Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/608) (S. Sayısı: 631) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2001) 

237. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Bahçelievler) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin önergesi (2/277) (S. Sayısı: 632) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 
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238. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Batıkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/524) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

239. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/633) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

240. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Ümitköy) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 641) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

241. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Bilimkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/525) (S. Sayısı: 642) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

242. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet 
Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/593) (S. Sayısı: 643) (Dağıtma tarihi: 11.4.2001) 

243. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/822) (S. Sayısı: 645) (Dağıtma tarihi: 12.4.2001) 

244. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/813) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

245. - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, İzmir İlinde Mordoğan Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/374) (S. Sayısı: 648) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

246. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/588) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 
16.4.2001) 

247. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Güneş'in, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım 
Reformu Kanunu ile Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve 
Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/623) (S. Sayısı: 650) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

248. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali Uzunırınak'ın, Bir İlçe (Umurlu) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/282) 
(S. Sayısı: 656) (Dağıtma tarihi: 25.4.20019) 

249. - Bayburt Milletvekili Şaban Kardeş ve 8 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanuna Ek 
ye Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi 
(2/523) (S. Sayısı: 657) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

250. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Çayırhan Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/568) (S. Sayısı: 658) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) ' 

© 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 639) 

Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı 
Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki 
Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 
480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun 
Hükmünde Kararname ve Devlet Memurları Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 

Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/206,1/779) 

T.C. 
Başbakanlık 27.1.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101-1/177/01418 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

y "Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" 
bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ek
li olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

GEREKÇE 

Dünyada son yıllarda görülen hızlı gelişmeler ve tarihî değişiklikler, ülkeler arasındaki iliş
kileri de derinden etkilemiştir. Bu değişiklikler, Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği'nde mey
dana gelen hızlı gelişmeler sonunda ortaya çıkan ülkeler ile kalkınmalarını Batılı ülkelerden veya 
Sovyetler Birliği'nden aldıkları yardımlarla sürdüren diğer gelişme yolundaki ülkeleri bir dar
boğaza sürüklemiştir. Türkiye, bu ülkelerle çeşitli alanlarda işbirliğini her iki tarafın menfaatine hiz
met edecek şekilde geliştirmek için gerekli potansiyele sahiptir. Türkiye'nin, kendi kapasitelerini 
harekete geçirerek ekoncmik büyümesine istikrarlı katkılarda bulunacak şekilde bu ülkelere destek 
sağlayabileceği; bu yoldan, dünyada oluşmakta olan yeni dengeler içinde daha etkin bir rol alabile
ceği düşünülmektedir. 

Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra egemenliklerini ve bağımsızlıklarını kazanarak 
uluslararası siyaset sahnesine çıkan Türk kökenli cumhuriyetler, Türkiye üzerinden dünyaya açıl
mak arzusunda ve çeşitli alanlarda çok yönlü olarak ülkemizden yardım ve destek beklentisi için-



- 2 -

dedirler. Aynı beklenti Balkanlardaki ve komşumuz olan diğer bazı devletlerde de görülmektedir. 
Birçoğu ile ortak bir kültür ve tarihî mirasa sahip olduğumuz bu ülkelerle işbirliğini ve ilişkileri her 
alanda güçlendirmek arzusu tarafımızdan da paylaşılmaktadır. Türkiye, yeniden yapılanma süreci 
içinde kendisini bir model olarak seçtiklerini belirten bu ülkelere ihtiyaç duydukları her türlü yar
dımı yapmak, bilgi ve tecrübe birikimini paylaşmak için tüm imkânlarını seferber etmeye kararlıdır. 
Bütün bu topluluklarla köprüleri güçlendirmenin temel unsur ve araçlarından biri alfabe ve eğitim 
olacaktır. Diğer taraftan, ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve sair alanlarda da işbirliği ve 
yardımlaşmanın geliştirilmesi hedef alınmaktadır. 

Bu hedefe ulaşmak ve başta Türk dilinin konuşulduğu ülkelerle, komşularımız olmak üzere 
gelişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak amacıyla gerekli işbirliği ve yardım 
programlarının hazırlanması ve uygulanması sorumluluğunun doğrudan bu işten sorumlu olacak bir 
uzman kuruluşa verilmesi gerekli görülmektedir. Bu kuruluşun, Dışişleri Bakanlığına bağlı bir Baş
kanlık şeklinde örgütlenmesi öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Kanun Hükmünde Kararname ile hedef alınan amaç, başta Türk dilinin konuşul
duğu Cumhuriyetler ve Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolundaki ülkelerin kalkın
malarına yardımcı olmak, bu ülkelerle ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanların
daki işbirliği ile ilgili işlemleri yürütmek üzere bir uzman birim oluşturmaktır. Bu birimin Dışişleri 
Bakanlığının bir bağlı kuruluşu niteliğinde bir Başkanlık olarak teşkilâtlanması, faaliyet alanının dış 
politikamızla olan bağlantısı sebebiyle gerekli görülmektedir. 

Madde 2. - Başkanlığın görevleri ve faaliyet alanı belirtilmektedir. İlgili ülkelerle çeşitli alan
lardaki işbirliğini geliştirmek amacıyla neler yapılabileceği sayılırken, faaliyet alanı sınırlan-
mamakta; diğer taraftan, başka kurumların katkılarının sağlanması için gerekli temas ve çalışmaları 
yapma yetkisi de verilmektedir. 

Madde 3. - Başkanlığın teşkilâtının hangi birimlerden oluştuğu gösterilmekte; bu çerçevede, 
bir üst kurul olarak Koordinasyon Kuruluna yer verilmektedir. 

Madde 4. - Başkanlığın üst kurulu olan Koordinasyon Kurulunun oluşum şekli gösterilmek
tedir. Kurul Başkanlığının Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı tarafından üstlenileceği ve madde metnin
de sayılanlar dışındaki kamu görevlilerinin de Kurula katılmaya çağırılabileceği hükme bağlanmak
tadır. 

Madde 5. - Koordinasyon Kurulunun görevleri belirtilmektedir. 

Madde 6. - Kuruluşun en üst amiri olan Başkanın görevleri ve Dışişleri Bakanına karşı sorum
lu olarak görev yapacağı belirtilmektedir. 

Madde 7. - Kuruluşun ana hizmet birimlerinin iki Daire Başkanlığı şeklinde örgütleneceği 
belirtilmektedir. Bu şekilde bir yapılanma ile, ihtiyacı karşılayacak en küçük b'rimler şeklinde teş
kilât kurulması hedef alınmaktadır. 

Madde 8. - Kuruluşun iki ana hizmet biriminden biri olan "Ekonomik, Ticarî ve Teknik İşbir
liği Daire Başkanlığının görevleri sayılmaktadır. 

Madde 9. - Kuruluşun iki aha hizmet biriminden biri olan "Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği 
Daire Başkanlığının görevleri sayılmaktadır. 
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Madde 10. - Kuruluşun yardımcı birimi olarak Personel, İdarî ve Malî İşler Daire Başkan
lığının görev yapacağı belirtilmektedir. Üç ayrı yardımcı hizmet alanının bir tek Daire Başkanlığı 
tarafından takip edilmesi öngörülmektedir. 

Madde 11. - "Personel, İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığının görevleri belirtilmektedir. 
Madde 12. - Kuruluşun danışma hizmetlerinin Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafın

dan yürütüleceği belirtilmektedir. Kuruluş içinde ayrı bir Hukuk Müşavirliği oluşturmak yerine, bu 
hizmetin Dışişleri Bakanlığındaki Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülmesi ile tasarruf sağ
lanacağı düşünülmektedir. 

Madde 13. - Yöneticilerin sorumlulukları düzenlenmektedir. 
Madde 14. - Koordinasyon ve işbirliği sorumluluğu düzenlenmektedir. 
Madde 15. - Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu düzenlenmektedir. 
Madde 16. - Düzenleme görev ve yetkisi düzenlenmektedir. 
Madde 17. - Yetki devri esasları düzenlenmektedir. 
Madde 18. - Kadrolarla ilgili hususların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 

göre düzenleneceği belirtilmektedir. 
Madde 19. -Kuruluşun bütçesi düzenlenmektedir. Bütçenin, Dışişleri Bakanlığı bütçesine bu 

amaçla konulacak ödenek ve Başkanlığın onayı ile fonlardan yapılacak transferlerden oluşacağı 
belirtilmektedir. 

Madde 20. - Başkanlığın, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu denetimine tabi olduğu 
belirtilmektedir. 

Madde 21. - Başkanlık personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olduğu belir
tilmektedir. 

Madde 22. - Kuruluş Başkanının müşterek kararla; diğer memurların 2451 sayılı Kanuna göre, 
bu Kanun kapsamında olmayan personelin ise Dışişleri Bakanı veya yetkisini devretmesi halinde 
Başkan tarafından atanacağı belirtilmektedir. 

Madde 23. - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin hangi esaslara göre Baş
kanlık bünyesinde görevlendirilebileceği belirtilmektedir. 

Madde 24. - Kuruluşun sözleşmeli personel çalıştırabileceği belirtilmekte ve esasları düzen
lenmektedir. 

Madde 25. - Üniversite öğretim elemanlarının dr Başkanlıkta görevlendirilebilmesi öngörül
mektedir. 

Madde 26. - Başkanlığın, sözleşme ile, teşkilât dışındaki kişilere proje ve etüt veya diğer işleri 
yaptırabilmesi öngörülmektedir. 

Madde 27. - Uygulanacak hükümler gösterilmektedir. 
Madde 28.-206 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak, Dışişleri Bakan

lığına, "bağlı kuruluş" oluşturma imkânı verilmesi öngörülmektedir. 
Madde 29. - 20C sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak, "Türk Kültür 

MerkezlerP'nin de Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilâtını oluşturan birimler arasına dahil edilmesi 
öngörülmektedir. 

Madde 30. - Ekli cetvelde yer alan kadroların ihdası öngörülmektedir. 
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Geçici Madde 1. - Öngörülen düzenlemelerin altı ay içinde gerçekleştirileceği belirtilmek
tedir. 

Madde 3 1 . - Yürürlük maddesidir. 

Madde 32. - Yürütme maddesidir. 

T.C. 
Başbakanlık 20.11.2000 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-21/5611 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10.11.2000 tarihinde kararlaştırılan 

"Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Dünyada son yıllarda görülen hızlı gelişmeler ve tarihî değişiklikler, ülkeler arasındaki iliş
kileri de derinden etkilemiştir. Bu değişiklikler, Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği'nde mey
dana gelen hızlı gelişmeler sonunda ortaya çıkan ülkeler ile kalkınmalarını Batılı ülkelerden veya 
Sovyetler Birliği'nden aldıkları yardımlarla sürdüren diğer gelişme yolundaki ülkeleri bir dar
boğaza sürüklemiştir. Türkiye, bu ülkelerle çeşitli alanlarda işbirliğini her iki tarafın menfaatine hiz
met edecek şekilde geliştirmek için gerekli potansiyele sahiptir. Türkiye'nin, kendi kapasitelerini 
harekete geçirerek ekonomik büyümesine istikrarlı katkılarda bulunacak şekilde bu ülkelere destek 
sağlayabileceği; böylece dünyada oluşmakta olan yeni dengeler içinde daha etkin bir rol alabileceği 
düşünülmektedir. 

Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra egemenliklerini ve bağımsızlıklarını kazanarak 
uluslararası siyaset sahnesine çıkan Türk Cumhuriyetleri, Türkiye üzerinden dünyaya açılmak ar
zusunda ve çeşitli alanlarda çok yönlü olarak ülkemizden yardım ve destek beklentisi içindedirler. 
Aynı beklenti Balkan Devletleri ile komşumuz olan diğer bazı devletlerde de görülmektedir. Bir
çoğu ile ortak bir kültür ve tarihî mirasa sahip olduğumuz bu ülkelerle işbirliğini ve ilişkileri her 
alanda güçlendirmek arzusu Ülkemiz tarafından da paylaşılmaktadır. Türkiye, yeniden yapılanma 
süreci içinde kendisini bir model olarak seçtiklerini belirten bu ülkelere ihtiyaç duydukları her tür
lü yardımı yapmak, bilgi ve tecrübe birikimini paylaşmak zorunluluğundadır. Bunun temel unsur ve 
araçlarından biri alfabe ve eğitim olacaktır. Diğer taraftan, ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel 
ve diğer alanlarda da işbirliği ve yardımlaşmanın geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Bu hedefe ulaşmak ve başta Türk dilini konuşan cumhuriyetler ve akraba toplulukları ile kom
şularımız olmak üzere gelişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak amacıyla gerek-
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li işbirliği ve yardım programlarının hazırlanması ve uygulanması sorumluluğunun, doğrudan bu iş
ten sorumlu olacak bir uzman kuruluşa verilmesi gerekli görülmüş, 24.1.1992 tarihli ve 480 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile de Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak "Ekonomik, Kültürel, 
Eğitim ve Teknik işbirliği Başkanlığı kurulmuştur. Bu kuruluş, projelendirme ve projelerin uy
gulanması görevi sırasında birden fazla kamu, özel ve uluslararası kuruluşun işbirliği ve koordinas
yonunu sağlamak zorunda olacağından, bu Kanun ile Başbakanlığa bağlı bir Başkanlık şeklinde 
düzenlenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Yaptığı faaliyetleri daha iyi tarif ettiği ve esasen kamuoyunda bilinen ismi dikkate 
alınarak "Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığının adı "Türk İşbirliği ve Kal
kınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)" olarak düzenlenmesi nedeniyle 480 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin adı değiştirilmiştir. 

Madde 2. - Kanun Hükmünde Kararname ile hedeflenen amaç, başta Türk dilini konuşan cum
huriyetler ve akraba toplulukları ile komşularımız olmak üzere gelişme yolundaki ülkelerin kalkın
malarına yardımcı olmak, bu ülkelerle ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanların
daki işbirliği ile ilgili işlemleri yürütmek üzere bir uzman birim oluşturmaktır. Bu birimin Baş
bakanlığın bağlı kuruluşu niteliğinde bir Başkanlık olarak teşkilâtlanması, faaliyet alanının çok 
yönlü olması sebebiyle gerekli görülmektedir. 

Madde 3. - Başkanlıkça yürütülecek projeler ile yayın faaliyetlerine ilişkin esasların yönet
melikle tespit edileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 4. - Başkanlığın teşkilâtının hangi birimlerden oluştuğu gösterilmekte; bu çerçevede, 
bir üst kurul olarak Koordinasyon Kuruluna yer verilmekte ve Başkanlık bünyesinde bir danışma 
birimi olarak Hukuk Müşavirliği oluşturulmaktadır. 

Madde 5. - Başkanlığın daimî kurulu olan Koordinasyon Kurulunun oluşum şekli gösterilmek
tedir. Koordinasyon Kuruluna, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu 
bakanın başkanlık edeceği ve madde metninde sayılanlar dışındaki kamu görevlilerinin de Kurula 
katılmaya çağrılabileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. - Koordinasyon Kurulunun görevlerini yerine getirirken uyacağı esaslar belirlenmiş
tir. 

Madde 7. - Başkanlığın ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve 
koordinasyonunda Başkana yardımcı olarak iki başkan yardımcısı atanabileceği belirtilmiştir. 

Madde 8. - Danışma hizmetlerinin Hukuk Müşavirliği tarafından yürütüleceği belirtilmekte ve 
Hukuk Müşavirliğinin görevleri sayılmaktadır. 

Madde 9. - Başkanlığın, görevleriyle ilgili konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş
birliği ve koordinasyon yapması hususu düzenlenmektedir. 

Madde 10. - Kuruluşun bütçesi düzenlenmektedir. Bütçenin, Başbakanlık Bütçesine bu amaç
la konulacak ödenek ile Genel Bütçe dışı kaynaklardan yapılacak transferlerden, bağış ve yardım
lardan oluşacağı belirtilmektedir. 

Madde 11. - Teknik yardım uzman yardımcılığına giriş şartları ve uzmanlığa yükselme ile per
sonele yapılacak ilave tazminat ve fazla mesai ödemesinin esasları belirlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 639) 



- 6 -

Madde 12. - Başkan, başkan yardımcıları ve 1 inci Hukuk Müşavirinin müşterek kararla; 2451 
sayılı Kanun kapsamında olmayan personelin ise Başkanın teklifi üzerine ilgili bakan veya yetkisini 
devretmesi halinde Başkan tarafından atanacağı belirtilmektedir. 

Madde 13. - Başkanlıkta bu madde hükmünce sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan personel 
için yüksek öğrenim şartı öngörülmüştür. 

Madde 14. - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan, başkan yardımcıları, teknik yardım uz
man ve uzman yardımcılarının ek gösterge ve özel hizmet tazminatlarının düzenlenmesi için 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununda gerekli değişiklikler yapılmaktadır. 

Madde 15. - Madde ile, 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye iki madde eklenmektedir. 

Ek 1 inci madde ile, Başkanlığın amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunabilmesi için, ihtiyaç
ların yerinde tespit edilmesi ve projelerde gerekli koordinasyonun sağlanabilmesi amacı ile gerekli 
gördüğü ülkelerde hizmet giderleri Başkanlık tarafından karşılanmak üzere geçici personel görev
lendirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Ek 2 nci madde ile, Başkanlığın üstlendiği görevleri uzman personel aracılığıyla ve tam an
lamıyla yerine getirebilmesi amacıyla bazı kadrolar iptal edilerek yeni kadrolar ihdas edilmiş ve 190 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin, "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı" bölümüne eklenmiştir. 

Madde 16. - Madde ile, 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye üç geçici madde eklenmek
tedir. 

Geçici 2 nci madde ile, "Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı"nın Baş
bakanlığa bağlanması ve adının "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)" olarak 
değiştirilmesi sebebiyle, 190 ve 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede geçen bazı ibarelerde 
buna paralel değişiklikler yapılmıştır. 

Geçici 3 üncü madde ile, 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen uzmanlık 
kadrolarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 nci maddesinin A-ll numaralı bendinde 
sayılan uzmanlık haline getirilmesi ve personelle ilgili bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi 
nedeniyle, personelin durumlarına uyan kadrolara atanmaları ve bununla ilgili esaslar hükme bağ
lanmıştır. 

Geçici 4 üncü madde ile, 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Ekonomik, Kül
türel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığının Dışişleri Bakanlığına bağlı iken 3046 sayılı Kanunun 
10 uncu maddesi gereği 28.5.1999 tarih ve 23708 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazetede yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı onayı ile Başbakanlığa bağlanması dolayısıyla personele ödenen Dışişleri 
Bakanlığı Hizmet Tazminatının kesilmesinden kaynaklanan mağduriyetlerinin telafi edilebilmesi 
için, 11 inci maddede düzenlenen tazminatın 28.5.1999 tarihinden bu Kanunun yayımlandığı tarih 
arasında geçen dönem için ödenmesi öngörülmektedir. 

Madde 17. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 18. - Yürütme maddesidir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN (1/779) 

EKONOMİK, KÜLTÜREL, EĞİTİM VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KURUL
MASI, 206 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN İKİ MADDESİNİN DEĞİŞ
TİRİLMESİ VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERE 
BİR İLAVE YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE DEVLET 

MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.-24.1.1992 tarihli ve 480 sayılı "Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği 

Başkanlığı Kurulması, 206 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi 
ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname"nin, adı "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının Teşkilât ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2, - 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 1. - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, başta Türk dilinin konuşulduğu cum
huriyetler ve akraba toplulukları ile Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolundaki ül
keler ve topluluklarla diğer ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülke ve topluluklarla 
ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki işbirliğini projeler ve programlar 
aracılığı ile geliştirmek, yapılacak yardım ve işlemleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı ve tüzel
kişiliği haiz Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının kurulması ile teşkilât ve görevlerine 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir." 

MADDE 3. - 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

"Başkanlıkça yürütülecek projelerin belirlenmesi, uygulanması ve sonuçlandırılması, Başkan
lığın faaliyet ve amaçlarına uygun yayın yapılması ve bu yayınlarla ilgili olarak ödenecek ücretler 
ile bu alanda basın yayın organlarınca yapılacak yayınların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 4. - 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 3. - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı teşkilâtı, Koordinasyon Kurulu, ana 
hizmet birimleri, danışma ve yardımcı birimlerden oluşur. Başkanlık teşkilâtı ek (1) sayılı cetvelde 
gösterilmiştir." 

MADDE 5 - 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Koordinasyon Kurulu 

Madde 4. - Koordinasyon Kurulu, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve Kültür bakanlıkları ile Hazine, Dış Ticaret ve Devlet Planlama Teşkilâtı müs
teşarlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜBİTAK Başkanlığı personelinden bağlı ya da ilgili 
bulundukları bakan tarafından görevlendirilen en az müsteşar yardımcısı veya başkan yardımcısı 
düzeyindeki temsilciler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı temsilcisinden oluşur. 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı Kurulun doğal üyesidir. 
Koordinasyon Kuruluna Başkanlığın bağlı olduğu bakan başkanlık eder. 
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Koordinasyon Kurulunun görüşeceği konuların nitelik ve özelliklerinin gerektirmesi halinde, 
diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile oy hakkı olmaksızın gönüllü kuruluşların 
temsilcileri, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı başkan yardımcıları ve ilgili daire baş
kanları Koordinasyon Kurulu Başkanınca toplantıya çağrılabilir. 

Koordinasyon Kurulu yılda en az bir defa olmak üzere Koordinasyon Kurulu Başkanının 
daveti üzerine toplanır. Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini Türk İşbirliği ve Kalkın
ma İdaresi Başkanlığı yürütür." 

MADDE 6. - 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin başlığı ile (c) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Koordinasyon Kurulunun görevleri" 

"c) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının faaliyetlerinin Koordinasyon Kurulu 
kararlarına, 5.5.1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanun ile 24.6.1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanuna uy
gunluğunu sağlamak ve bu konuda tüm kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu ve iş
birliğini gerçekleştirmek." 

MADDE 7. - 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Başkan ve Başkan Yardımcıları 

Madde 6. - Başkan, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının en üst amiridir. Başkan
lık hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel siyaset ve dış politikasına, millî güvenlik siyasetine, 
Koordinasyon Kurulu kararlarına ve işbirliği programları kapsamındaki ülkelerin kalkınma ihtiyaç
larına uygun olarak yürütülmesini ve Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başkanlığın bağlı olduğu 
bakana karşı sorumludur. 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı 
birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Başkana yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı 
görevlendirilebilir." 

MADDE 8. - 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 12. - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının danışma birimi Hukuk Müşavir
liğidir. 

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 

a) Başkanlık birimleri tarafından sorulan hukukî konular ile malî ve cezaî sonuçlar doğuracak 
işlemler hakkında görüş bildirmek, 

b) Başkanlığın menfaatlerini koruyan anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında al
mak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 

c) Başkanlığın taraf olduğu davalarla ilgili gerekli bilgileri hazırlamak ve bu davalarda Başkan
lığı temsil etmek, 

d) Hukukî konularda Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 639) 



_ 9 -

MADDE 9. - 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 14. - Başkanlık, ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda Başbakanlıkça belirlenen 
esaslar dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
la görevlidir." 

MADDE 10. - 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 19. - Başkanlığın bütçesi, aşağıdaki kaynaklardan oluşur: 

a) Genel Bütçeden bu amaçla Başbakanlık Bütçesine konulacak ödenek, 

b) Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün aylık gayri safı hâsılatının % 2'si, 

c) Gerçek ve tüzelkişilerden sağlanan yardım ve bağışlar, 

d) Lüzumu halinde, Başbakan onayı ile diğer fonlardan yapılacak transferler." 

MADDE 11.- 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir. 

"Teknik yardım uzman yardımcılığına atanabilmek için Devlet memurluğuna atanacaklarda 
aranan genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır : 

a) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının kuruluş amaçları, görevleri ve hizmet alan
larının gerektirdiği niteliklere sahip olmak, 

b) 'En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak, 

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 

Yönetmelikte belirlenen yabancı dilleri iyi derecede bilmek tercih nedeni olarak dikkate alınır. 

Teknik yardım uzman yardımcılığına atananlar en az üç yıl çalışmak ve her yıl olumlu sicil al
mak kaydıyla açılacak yeterli sınavına girme hakkı kazanırlar. Bu sınavda başarılı olanlar teknik 
yardım uzmanı unvanını alırlar. Yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar teknik yardım uzman 
yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. 

Teknik yardım uzman ve uzman yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavı ile yetiştirilme ve çalış
ma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında fiilen çalışan personel (sözleşmeli personel 
hariç), Başbakanlığa bağlı olduğu sürece Başbakanlık merkez teşkilâtında çalışan personelin yarar
landığı fazla çalışma ücretinden aynı usul ve esaslarla yararlanır. Bu şekilde çalışan personele ay
rıca, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil); 

1. Başkan için % 90'ını, 

2. Başkan yardımcıları ve 1 inci Hukuk Müşaviri için % 70'ini, 

3. Daire başkanları için % 60'ını, 

4. Şube müdürleri, hukuk müşavirleri, teknik yardım uzman ve uzman yardımcılarından, 
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a) 1-4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 50'sini, 

b) Diğer derecelerden aylık alanlar için % 45'ini, 

5. Diğer personelden; 

a) 1-3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 35'inİ, 

b) 4-6 ncı derecelerden aylık alanlar için % 30'unu, 

c) 7-10 uncu derecelerden aylık alanlar için % 25'ini, 

d) Diğer derecelerden aylık alanlar ile yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapan 
personel için % 20'sini, 

Geçmemek üzere Başkanlığın bağlı olduğu bakan tarafından belirlenecek esas, usul ve oranlar
da, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın her ay tazminat ödenir." 

MADDE 12. - 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 22. - Türk işbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı, başkan yardımcıları ve 1 inci Hukuk 
Müşaviri müşterek kararla atanır. 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan 
görevlere atamalar, Başkanın teklifi üzerine Başkanlığın bağlı olduğu bakan tarafından yapılır. 
Bakan, bu yetkisini, gerekli gördüğü hallerde Başkana devredebilir." 

MADDE 13. - 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 24. - Başkanlık teşkilâtında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun sözleşmeli per
sonel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın en az dört yıllık yükseköğretim 
kurumlarından mezun olan Türk ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde 
istihdam edileceklerin çalıştırılma usul ve esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ün
cü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılan sözleşmeli personel için belirlenen tavan ücreti aş
mamak kaydıyla sözleşme ücretleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir." 

MADDE 14. -14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün A-ll numaralı bendine "Gümrük 

Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzman Yardımcıları", 
"Gümrük Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzmanlığına", 

b) 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "II-Taz-
minatlar" bölümünün "A-özel Hizmet Tazminatı" bendinin (i) alt bendine "Gümrük Uzmanları" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzmanları", 

c) (I) sayılı ek gösterge cetvelinin "I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün; 
1. (c) bendine "Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk İşbir

liği ve Kalkınma İdaresi Başkanı", 
2. (f) bendine "GAP İdaresi Başkan Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk İşbir

liği ve Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı", 

3. (h) bendine "Gümrük Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzman
ları", 

İbareleri eklenmiştir. 
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MADDE 15. - 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

"EK MADDE 1. - Başkanlığın yurt dışında yürüteceği proje, program ve yardım işlemlerinin 
gerektirdiği koordinasyonun sağlanması için Başkanlık personelinden görevlendirilecekler ile bun
lara yardımcı olmak üzere mahallinden temin edilecek ve ofis hizmetlerinde kullanılacak personelin 
niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, personele yapılacak har
camalar dışında kalan harcamalann neler olacağı ile harcamaya ilişkin usul ve esaslar Başkanlığın 
önerisi ve Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

EK MADDE 2. - 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer alan 
"Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığına ait bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki 
kadrolar iptal edilmiş ve ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
(TİKA)" bölümüne eklenmiştir." 

MADDE 16. - 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiş
tir. 

"GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede ve 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde geçen "Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkan
lığı" ibareleri "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)", "Ekonomik, Kültürel, 
Eğitim ve Teknik İşbirliği" ibareleri "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi" olarak ve aynı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 2 ve 9 uncu maddelerinde geçen "Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla" 
ibareleri ise "gerektiğinde Türk Kültür Merkezleri ile de işbirliği yaparak" şeklinde değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk İşbirliği ve Kalkınma İdare
si Başkanlığında görevli personelden en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara 
denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduktan sonra Başkan
lıkta ihtisas gerektiren işlerde en az 4 yıl çalışmış olanlar, bu Kanunun yayımlandığı tarihten 
itibaren bir yıl içinde açılacak en fazla iki yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde teknik yardım 
uzmanlığı, 4 yıllık hizmet süresi haricindeki şartlan taşıyan diğer personel teknik yardım uzman 
yardımcılığı kadrolarına atanırlar. 

Bu Kanunun yayımlandığı tarihte TİKA'da sözleşmeli olarak çalıştınlan personelden yukarı
daki fıkra dışında kalanlar, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarına uy
gun boş kadrolara atanabilir. 

Bu Kanun uyarınca memur kadrosuna ataması yapılan personelin Ekonomik, Kültürel, Eğitim 
ve Teknik İşbirliği Başkanlığında sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri, öğrenim durumu 
itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak ve boş kadro bulunmak koşuluyla 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile mezkûr Kanuna 458 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile eklenen ek geçici madde hükümleri dikkate alınarak kazanılmış hak ay
lık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. 

Bu suretle 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilişkilendirilen per
sonelin kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilmeyen geçmiş hizmetleri yürürlükteki 
hükümlere göre emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendirilir. 
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Bu madde hükmüne göre ataması yapılan personelin bu Kanunun yayımlandığı tarihten önceki 
en son ayda almış oldukları net sözleşme ücretinin atandıkları kadroda kendilerine ödenecek olan 
aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile fazla mesainin toplam net tutarından fazla olması 
halinde, aradaki fark kapanıncaya kadar damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi 
tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 4. - Bu Kanunun 11 inci maddesiyle değiştirilen 21 inci maddede öngörülen 
tazminat, 28.5.1999 tarihinden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen dönem için herhangi 
bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın defaten ödenir. 

Ancak, 28.5.1999 tarihinden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen dönem içinde aylık
sız izin kullananlar, açıktan ve naklen atananlar ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü 
maddesine göre görevlendirilenlere gün hesabı ile kist olarak ödenir." 

MADDE 17. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 18. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
R. Önal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. S. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Devlet Bakanı 
F. Ünlü 

Millî Savunma Bakanı 
S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Y. Okuyan 
Kültür Bakanı 

M. î. Talay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
E Bal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. R. Mirzaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. Üşenmez 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. A. Çay 
İçişleri Bakanı 

S. Tantan 
Millî Eğitim Bakanı 

M. Bostancıoğlu 
Ulaştırma Bakanı 
Prof Dr. E. Öksüz 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. K. Tanrıkulu 
Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
Çevre Bakanı 

E Aytekin 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
Y. Yalova 

Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Adalet Bakanı 

Prof. Dr. H. S. Türk 
Dışişleri Bakanı V. 

Prof Dr. Ş. S. Gürel 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

K. Aydın 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Prof. Dr. H. Y. Gökalp 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

M C. Ersümer 
Orman Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ CETVEL VE LİSTELER (1/779) 
(1) SAYILI CETVEL 

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Koordinasyon Kurulu 
Koordinasyon Kurulu 

Başkan Başkan Yardımcıları 
Başkan Yardımcısı 
Başkan Yardımcısı 

Ana Hizmet Birimleri 
1. Ekonomik, Ticarî ve Teknik 
işbirliği Daire Başkanlığı 
2. Eğitim, Kültür ve Sosyal 
İşbirliği Daire Başkanlığı 

Danışma Birimi 
Hukuk Müşavirliği 

Yardımcı Birim 
Personel, İdarî ve Malî 
işler Daire Başkanlığı 

(I) SAYILI LİSTE 
KURUMU : TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI : MERKEZ 

İPTAL EDİLEN KADROLARIN 
KADRO SERBEST TUTULAN TOPLAM 

KADRO ADEDİ KADRO ADEDİ KADRO ADEDİ 
1 1 
1 1 
1 1 
3 3 
1 1 
1 1 
1 _ J _ 

Toplam 9 

SINIFI 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

UNVANI : 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 

DERECESİ 
2 
3 
4 
6 
6 
8 
10 

(II) SAYILI LİSTE 
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI : MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 
SINIFI 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
GİH 
TH 
GİH 
TH 
GİH 
TH 
TH 
GİH 

UNVANI 
Başkan Yardımcısı 
1 inci Hukuk Müşaviri 
Hukuk Müşaviri 
Hukuk Müşaviri 
Teknik Yardım Uzmanı 
Teknik Yardım Uzmanı 
Teknik Yardım Uzmanı 
Teknik Yardım Uzmanı 
Teknik Yardım Uzmanı 
Teknik Yardım Uzmanı 
Teknik Yardım Uzmanı 
Teknik Yardım Uzman Yardımcısı 
Teknik Yardım Uzman Yardımcısı 
Programcı 
İstatistikçi 
İstatistikçi 
Bilgisayar İşletmeni 

DERECESİ 
1 
1 
5 
7 
1 
3 
4 
6 
6 
7 
7 
9 
9 
5 
4 
7 
9 

ADEDİ 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

31 
5 
5 
2 

14 
4 
2 
1 
1 
2 
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SINIFI 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
GİH 
YH 
YH 

UNVANI 
Mütercim 
Mütercim 
Ayniyat Saymanı 
Kütüphaneci 
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 
Ambar Memuru 
Memur 
Memur 
Sekreter 
Teknisyen 
Şoför 
Bekçi 
Hizmetli 

DERECESİ 
4 
7 
2 
7 
4 
6 
7 
8 

10 
6 
7 

11 
11 
11 
12 
12 
12 

Toplam 

ADEDİ 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
3 

106 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/206, 1/779 

Karar No. : 11 24.1.2001 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tali komisyon olarak Komisyonumuza, esas 
komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş bulunan "Ekonomik, Kültürel, Eğitim 
ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Mad
desinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" (1/206) ile "Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve 
Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin 
Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı" (1/779) Komisyonumuzda Anayasanın 91 inci maddesi hükmüne göre 
"Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin yasalaşması şeklinde 
ele alınmıştır. 

Ülkemizle olan ilişkilerini ve işbirliğini güçlendirmek arzusunu taşıyan, eski Sovyetler Bir-
liği'nin dağılmasından sonra, bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin ihtiyaç duydukları 
her türlü yardımı yapmak, bilgi ve tecrübe birikimini paylaşmak amacıyla, bu ülkelerin kalkın-
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malarına yardımcı olacak programların hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu olacak bir uz
man kuruluşun oluşturulmasını amaçlayan Kanun Hükmünde Kararname Komisyonumuzca benim
senmiştir. 

Komisyonumuz 4 Ocak 2001 tarihli 6 ncı Birleşiminde, konunun etraflıca incelenmesini temi-
nen, İzmir Milletvekili Suat Çağlayan başkanlığında, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, İçel Mil
letvekili Ayfer Yılmaz, Malatya Milletvekili Basri Coşkun ve Uşak Milletvekili Hasan Özgöbek'ten 
oluşan bir alt komisyona havale edilmesini kararlaştırmıştır. 

Komisyonumuz, Alt Komisyonun çalışmalarını tamamlamasından sonra, 18 Ocak 2001 
tarihinde yaptığı toplantıda Kanun Hükmünde Kararnamenin tümü üzerindeki müzakereleri tamam
layarak maddelerine geçmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin yasalaşmasına ilişkin metin ve Komisyonumuzun görüşleri 
ekte sunulmuştur: 

1. Kanun Hükmünde Kararnamenin adı "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının Teş
kilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" olarak değiştirilmiştir. 

2. Kanun Hükmünde Kararnamenin amaç başlıklı 1 inci maddesi yukarıdaki ad değişikliği 
maddeye dercedilmek, "gelişme" kelimesi yerine "kalkınma" kelimesi benimsenmek, "Türk dili
nin konuşulduğu cumhuriyetler" ibaresine "akraba topluluklar" ibaresi eklenmek ve Dışişleri 
Bakanlığı'na bağlı olan Kuruluşun, Başbakanlığa bağlandığı belirtilecek şekilde değiştirilmek 
suretiyle kabul edilmiştir. 

3. Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin başlığı ad değişikliğine uygun biçimde 
değiştirilerek, "gelişme" kelimesi yerine "kalkınma" kelimesi benimsenerek "ülkelerin" ifadesi "ül
ke ve toplulukların" şeklinde değiştirilerek, d) bendinde geçen "Türk Kültür Merkezleri aracılığıy
la" ibaresi "gerektiğinde Türk Kültür Merkezleri ile de işbirliği yaparak" şeklinde değiştirilerek ve 
maddeye, Başkanlıkça yürütülecek projelerin tespitine ilişkin esasların yönetmelikle belir
leneceğine dair bir fıkra eklenerek kabul edilmiştir. Ayrıca bu maddenin e), f), g) ve h) fıkraları 
Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildiğinden metinden çıkarılmıştır. 

4. Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi Kuruluş'un değişen adı dikkate alınmak 
ve "danışma birimleri"ni de kapsayacak şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

5. Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte ad değişikliği yapılarak, 
"gönüllü kuruluşların temsilcileri" ibaresi eklenerek değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

6. Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi, başlığındaki değişikliğe ilaveten, 
Kuruluşun değişen adı zikredilmek, "ülkeleri" ibaresi "ülke ve toplulukları" şeklinde değiştirilmek 
ve "Başkanlığın faaliyetleri ile ilgili genel ilke ve öncelikleri" biçiminde "...esaslar ile genel yöne
lim ve" ibaresi çıkarılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

7. Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi, başlığına "ve Başkan Yardımcıları" 
ibaresinin eklenmesi, Kuruluşun adındaki değişiklik zikredilmek suretiyle ve "en üst" ifadesinin 
metinden çıkarılması şeklindeki değişikliklerle kabul edilmiştir. 

8. Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi isim değişikliğinin metne yerleştirilmesiy
le kabul edilmiştir. 

9. Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesindeki "yardım temin etmek" ibaresi "teknik 
yardım temin etmek" şeklinde değiştirilmek, "gelişme yolundaki ülkeler" ibaresindeki "gelişme" 
kelimesi "kalkınma" şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 
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10. Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinde geçen "gelişme yolundaki ülkeler" 
ibaresi "kalkınma yolundaki ülkeler" şeklinde değiştirilerek, "diğer" kelimesi metinden çıkarılarak 
ve "Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla" ibaresi, "gerektiğinde Türk Kültür Merkezleri ile de işbir
liği yaparak" şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

11. Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi Kuruluş'un değişen adı belirtilerek 
kabul edilmiştir. 

12. Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin g), h), i), j) ve k) bendleri metinden 
çıkarılarak kabul edilmiştir. 

13. Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Baş
kanlığının danışma birimi Hukuk Müşavirliğidir" şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

14. Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi genellikle uyulması gereken prensip
lerin bir tekrarı olduğu cihetle metinden çıkarılmıştır. 

15. Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi, Kuruluş'un Başbakanlığa bağlanması 
sebebiyle "Dışişleri Bakanlığınca" ibaresi "Başbakanlıkça" şeklinde değiştirilmek suretiyle 13 ün
cü madde olarak kabul edilmiştir. 

16. Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi genel prensip niteliğinde görülerek 
metinden çıkarılmıştır. 

17. Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi, 15 inci madde metinden çıkarıldığından, 
Komisyonumuzca 14 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

18. Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi, Komisyonumuzca 15 inci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

19. Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi, Komisyonumuzca 16 ncı madde olarak 
kabul edilmiştir. 

20. Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi, Komisyonumuzda değiştirilerek kabul 
edilmiş, ancak; Komisyonumuzda, Bütçe disiplini ve tekniği açısından duyulan endişelerin, esas 
komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonuna bildirilmesine (Bu endişe nedeniyle d) fıkrasında geçen 
"fonlardan" kelimesi "kaynaklardan" biçiminde değiştirilmiştir) karar verilmiş ve 17 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

21. Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesi, Komisyonumuzca 18 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

22. Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesi, uzman yardımcılığına atanabilme şart
larını içeren ve Başkanlıkta çalışan personelin tazminat, fazla çalışma ücretlerinin oranlarını belir
leyen a), b) ve c) bendlerinin eklenmesiyle 19 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

23. Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi, Başkanlığın değişen adı zikredilmek, 
"Başkanı" kelimesinden sonra "başkan yardımcıları ve 1 inci hukuk müşaviri" ibaresinin eklen
mesi, "Dışişleri Bakanı" ibaresi yerine "Başkanlığın bağlı olduğu Bakan" ibaresinin yazılması ve 
son cümlenin metinden çıkarılmasıyla 20 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

24. Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi, 21 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

25. Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi "en az dört yıllık yükseköğretim kurum
larından mezun olan" ibaresi eklenmek ve ikinci cümleye Devlet Memurları Kanununa atıfta bulu
nan bir ibare eklenmek suretiyle 22 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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26. Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi, 23 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

27. Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi,"... diğer işler" ibaresinden sonra "hazır
lanacak yönetmelikteki esaslar çerçevesinde" ibaresinin eklenmesiyle 24 üncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 

28. Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi Komisyonumuzca metinden çıkarılmıştır. 

29. Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 ve 29 uncu maddeleri 24.6.1994 tarihli 4009 sayılı 
Kanun ile yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan metinden çıkarılmıştır. 

30. Kanun Hükmünde Kararnameye Koordinasyon Ofisleri başlıklı 25 inci madde ile Devlet 
Memurları Kanununa eklenecek ibarelerin işaret edildiği 26 ncı madde eklenmiştir. 

31. Kanun Hükmünde Kararnamenin "kadro ihdası" başlıklı 30 uncu maddesi değişik şekliyle 
27 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

32. Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1 inci maddesi metinden çıkarılmış ve personel 
tayin ve kadro esaslarını düzenleyen bir madde, Geçici 1 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

33. Kanun Hükmünde Kararnameye halen çalışmakta olan personelin, Başbakanlığa bağlan
ması nedeniyle kesilen tazminatlarının yeniden ödenmesine ilişkin hükümler içeren geçici 2 nci 
madde eklenmiştir. Komisyonumuzca, bu maddedeki tazminatların ödenmesinde hassasiyet gös
terilmesi hususunun esas komisyonun dikkatine sunulması kararı alınmıştır. 

34. Komisyonumuzca Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük ve yürütme ile ilgili 31 ve 
32 nci maddeleri 28 ve 29 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kâmran İnan 

Van 
Üye 

Hikmet Uluğbay 
Ankara 

Üye 
Servet Sazak 

Eskişehir 
Üye 

M. Ali îrtemçelik 
İstanbul 

Üye 
Basri Coşkun 

Malatya 

Üye 

Başkanvekili 
Suat Çağlayan 

İzmir 
Üye 

Ş. Bülent Yahnici 
Ankara 

Üye 
Ayfer Yılmaz 

İçel 
Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Birol Büyüköztürk 

Osmaniye 

Üye 

Sözcü 
Mehmet Kaya 

Kahramanmaraş 
Üye 

Agâh Oktay Güner 
Balıkesir 

Üye 
İrfan Gündüz 

İstanbul 
Üye 

Osman Yumakoğulları 
İstanbul 

Üye 
Abdüllatif Şener 

Sivas 
(İmzada bulunamadı.) 

Ahmet Zamantıh Mehmet Yaşar Ünal 
Tekirdağ Uşak 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLÂT 

VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI 
Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, başta Türk dilinin konuşulduğu cumhuriyetler ve akraba top

lulukları ile Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere, kalkınma yolundaki ülkeler ve topluluklarla 
diğer ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülke ve topluluklarla ekonomik, ticarî, teknik, 
sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek, 
yapılacak yardım ve işlemleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı ve tüzel kişiliği haiz Türk İşbir
liği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının kurulması ile teşkilât ve görevlerine ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir. 

Görevler 
MADDE 2. - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Kalkınma yolundaki ülke ve topluluklarla ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim 

işbirliğini, bu ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunacak projeler bazında geliştirmek; 
b) Kalkınma yolundaki ülke ve toplulukların kalkınma hedefleri ve ihtiyaçlarını da gözönüne 

alarak, ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliği ve yardım konularını belirlemek 
ve bu amaçla gerekli proje ve programları hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak; 

c) Kalkınma yolundaki ülke ve toplulukların bağımsız devlet yapılarının geliştirilmesi, mev
zuatın hazırlanması, kamu görevlilerinin yetiştirilmesi, serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde 
bankacılık, sigorta, dış ticaret, bütçe ve vergi sistemi gibi alanlarda ihtiyaç duyacakları yardımları 
sağlamak, bu ülkelere uzmanlar gönderilmesi, bu ülkelerden gelecek eleman ve öğrencilerin eğitim 
ve staj görmesi, bu kişilere burs tahsis edilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler ve koordinasyonu 
yapmak; 

d) Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği programlarının, yurt dışında, gerektiğinde Türk Kül
tür Merkezleri ile de işbirliği yaparak yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak. 

Başkanlıkça yürütülecek projelerin belirlenmesi, uygulanması ve sonuçlandırılması, gerekli 
koordinasyonlarla bu proje ve faaliyetlerin sponsorlar aracılığıyla yapılmasının sağlanması, Baş
kanlığın faaliyet ve amaçlarına uygun yayın yapılması ve bu yayınlarla ilgili olarak ödenecek üc
retler ile bu alanda basın yayın organlarınca yapılacak yayınların desteklenmesine ilişkin usul ve 
esaslar yönetmeliklerle belirlenir. 

Teşkilât 
MADDE 3. - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı teşkilâtı, Koordinasyon Kurulu, 

ana hizmet birimleri, danışma ve yardımcı birimlerden oluşur. Başkanlık teşkilâtı ek (1) sayılı cet
velde gösterilmiştir. 

Koordinasyon Kurulu 
MADDE 4. - Koordinasyon Kurulu, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sanayi ve Ticaret, Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar ve Kültür Bakanlıkları ile Hazine, Dış Ticaret ve Devlet Planlama Teşkilâtı müs
teşarlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜBİTAK Başkanlığı personelinden bağlı ya da ilgili 
bulundukları bakan tarafından görevlendirilen en az müsteşar yardımcısı veya başkan yardımcısı 
düzeyindeki temsilciler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı temsilcisinden oluşur. 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı Kurulun doğal üyesidir. 
Koordinasyon Kuruluna Başkanlığın bağlı olduğu bakan başkanlık eder. 
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Koordinasyon Kurulunun görüşeceği konuların nitelik ve özelliklerinin gerektirmesi halinde, 
diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile oy hakkı olmaksızın gönüllü kuruluşların 
temsilcileri, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı başkan yardımcıları ve ilgili daire baş
kanları Koordinasyon Kurulu Başkanınca toplantıya çağrılabilir. 

Koordinasyon Kurulu yılda en az bir defa olmak üzere Koordinasyon Kurulu Başkanının 
daveti üzerine toplanır. Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini Türk İşbirliği ve Kalkın
ma İdaresi Başkanlığı yürütür. 

Koordinasyon Kurulunun görevleri 
MADDE 5. - Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının faaliyetleri ile ilgili genel ilke ve öncelik

leri hükümetin siyaseti ve dış politika hedefleri dorultusunda belirlemek; 
b) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının faaliyetleri kapsamında programa alınacak 

ülke ve topluluklarla bu ülke ve topluluklara yönelik işbirliği ve yardım projelerini, ilgili ülkelerin 
kalkınma ihtiyaçlarını da dikkate alarak belirlemek; 

c) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının faaliyetlerinin Koordinasyon Kurulu karar
larına, 5.5.1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanun ile 24.6.1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanuna uygun
luğunu sağlamak ve bu konuda tüm kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu ve işbir
liği gerçekleştirmek. 

Başkan ve başkan yardımcıları 
MADDE 6. - Başkan, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının amiridir. Başkanlık 

hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel siyaset ve dış politikasına, millî güvenlik siyasetine, 
Koordinasyon Kurulu kararlarına ve işbirliği programları kapsamındaki ülkelerin kalkınma ihtiyaç
larına uygun olarak yürütülmesini ve başkanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başkanlığın bağlı olduğu 
bakana karşı sorumludur. 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı 
birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Başkana yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı 
görevlendirilebilir. 

Ana hizmet birimleri 
MADDE 7. - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının ana hizmet birimleri şunlardır: 
a) Ekonomik, Ticarî ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı, 
b) Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı. 
Ekonomik, Ticarî ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı 
MADDE 8. - Ekonomik, Ticarî ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı, kalkınma yolundaki ül

kelerin serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci içinde ihtiyaç duyacakları programları hazırlamak, 
bankacılık, finansman, sigorta, dış ticaret, bütçe ve vergi sistemi konularında yardım temin etmek; 
ekonomik, ticarî ve teknik alanlarda bu ülkelerin kalkınma hedef ve ihtiyaçlarına uygun işbirliği 
program ve projelerini hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak üzere gerekli düzenlemeleri 
yapmak ve uygulanmasının koordinasyonunu sağlamakla görevlidir. 

Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı 
MADDE 9. - Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı, kalkınma yolundaki ül

kelerle eğitim, kültür ve diğer sosyal alanlardaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla programlar 
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hazırlamak, bu ülkelerden eğitim ve staj amacıyla Türkiye'ye gönderilecek kamu görevlilerinin, 
diğer elemanların ve öğrencilerin yetiştirilmesi, kabul, yerleştirme ve burs tahsisi işlerinin yürütül
mesi, Türkiye'den bu ülkelere uzmanlar gönderilmesi ve işbirliği programlarının, yurt dışında 
gerektiğinde Türk Kültür Merkezleri ile de işbirliği yaparak yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak 
düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasının koordinasyonunu sağlamakla görevlidir. 

Yardımcı birim 
MADDE 10. - Türk İşbirliği ve Kalkınma idaresi Başkanlığının yardımcı birimi Personel, 

İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığıdır. 
Personel, İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığı 
MADDE 11. - Personel, İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, per

sonel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak, 
b) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak, 
c) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını 

düzenlemek ve uygulamak, 
d) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
e) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlerini yürütmek, 
f) Başkanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek. 
Danışma hizmetleri 
MADDE 12. - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının danışma birimi Hukuk 

Müşavirliğidir. 
Koordinasyon ve işbirliği konusunda başkanlığın görev yetki ve sorumluluğu 
MADDE 13. - Başkanlık, ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda Başbakanlıkça belirlenen 

esaslar dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
la görevlidir. 

Düzenleme görev ve yetkisi 
MADDE 14. - Komisyonumuzca Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi 14 üncü 

madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Yetki devri 
MADDE 15. - Komisyonumuzca Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi 15 inci 

madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Kadrolar 
MADDE 16. - Komisyonumuzca Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi 16 ncı 

madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Bütçe 
MADDE 17. - Başkanlığın bütçesi, aşağıdaki kaynaklardan oluşur : 
a) Genel Bütçeden bu amaçla Başbakanlık Bütçesine konulacak ödenek, 
b) Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün aylık gayri safı hâsılasının % 2'si, 
c) Gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan yardım ve bağışlar, 
d) Lüzumu halinde, Başbakan onayı ile diğer kaynaklardan yapılacak transferler. 
Denetim 
MADDE 18. - Komisyonumuzca Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesi 18 inci 

madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Pcrsonel rejimi 
MADDE 19. - Başkanlık personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir. 
Teknik yardım uzman yardımcılığına atanabilmek için Devlet memurluğuna atanacaklarda 

aranan genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır : 
a) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının kuruluş amaçları, görevleri ve hizmet 

alanlarının gerektirdiği niteliklere sahip olmak, 
b) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak, 
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
Yönetmelikte belirlenen yabancı dilleri iyi derecede bilmek tercih nedeni olarak dikkate alınır. 

Teknik yardım uzman yardımcılığına atananlar en az üç yıl çalışmak ve her yıl olumlu sicil almak 
kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkı kazanırlar. Bu sınavda başarılı olanlar teknik yar
dım uzmanı unvanını alırlar. Yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar teknik yardım uzman yar
dımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. 

Teknik yardım uzman ve uzman yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavı ile yetiştirilme ve çalış
ma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında fiilen çalışan personel (sözleşmeli personel 
hariç), Başbakanlık merkez teşkilâtında çalışan personelin yararlandığı fazla çalışma ücretinden ay
nı usul ve esaslarla yararlanır. Bu şekilde çalışan personele ayrıca, en yüksek Devlet memuru ay
lığının (ek gösterge dahil); 

1. Başkan için % 90'ını, 
2. Başkan yardımcıları ve 1 inci Hukuk Müşaviri için % 70'ini, 
3. Daire başkanları için % 60'ını, 
4. Şube müdürleri, hukuk müşavirleri, teknik yardım uzman ve uzman yardımcılarından, 
a) 1-4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 50'sini, 
b) Diğer derecelerden aylık alanlar için % 45'ini, 
5. Diğer personelden; 
a) 1-3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 35'ini, 
b) 4-6 ncı derecelerden aylık alanlar için % 30'unu, 
c) 7-10 uncu derecelerden aylık alanlar için % 25'ini, 
d) Diğer derecelerden aylık alanlar ile yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapan 

personel için % 20'sini geçmemek üzere Başkanlığın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecek 
esas, usul ve oranlarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın her 
ay tazminat ödenir. 

Atama 
MADDE 20. - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı, Başkan Yardımcıları ve 1 inci 

Hukuk Müşaviri müşterek kararla atanır. 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dışında 
kalan görevlere atamalar, Başkanın teklifi üzerine Başkanlığın bağlı olduğu Bakan tarafından 
yapılır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesi 
MADDE 21. - Komisyonumuzca Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi 21 inci 

madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Sözleşmeli personel çalıştırılması 
MADDE 22. - Başkanlık teşkilâtında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun sözleşmeli per

sonel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın en az dört yıllık yükseköğrenim 
kurumlarından mezun olan Türk ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde 
istihdam edileceklerin çalıştırılma usul ve esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ün
cü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılan sözleşmeli personel için belirlenen tavan ücreti aş
mamak kaydıyla sözleşme ücretleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Üniversite örctim elemanlarının görevlendirilmesi 
MADDE 23. - Komisyonumuzca Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi 23 üncü 

madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Sözleşme ile araştırma, etüd ve proje yaptırma 
MADDE 24. - Başkanlığın görevleri kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak, araştırma, etüd ve 

proje hazırlama ve diğer işler, hazırlanacak yönetmelikteki esaslar çerçevesinde sözleşme ile, Türk 
ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yaptırılabilir. 

Koordinasyon ofisleri 
MADDE 25. - Başkanlığın yurt dışında yürüteceği proje, program ve yardım işlemlerinin 

gerektirdiği koordinasyonun sağlanması için Başkanlıkta görevli personelden görevlendirilecekler 
ile bunlara yardımcı olmak üzere mahallinden temin edilecek ve ofis hizmetlerinde kullanılacak 
personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, personele 
yapılacak harcamalar dışında kalan harcamaların neler olacağı ile harcamaya ilişkin usul ve esaslar 
Başkanlığın önerisi ve Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belir
lenir. 

MADDE 26. - 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün A-11 numaralı bendine "Gümrük 

Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzman Yardımcıları", 
"Gümrük Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzmanlığına" 

b) 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "II-Taz-
minatlar" bölümünün "A- Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (i) alt bendine "Gümrük Uzmanları" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzmanları", 

c) (I) sayılı ek gösterge cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün; 
1. (c) bendine "Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk İş

birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı", 
2. (f) bendine "GAP İdaresi Başkan Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk İşbir

liği ve Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı", 
3. (h) bendine "Gümrük Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzman

ları", ibareleri eklenmiştir. 
Kadro ihdası 
MADDE 27. - 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde (I) sayılı listedeki kadrolar 

iptal edilmiş ve bu kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
(TİKA)" bölümü olarak eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk İşbirliği ve Kalkınma İdare
si Başkanlığında görevli personelden en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara 
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denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduktan sonra Başkan
lıkta ihtisas gerektiren işlerde en az 4 yıl çalışmış olanlar, bu Kanunun yayımlandığı tarihten 
itibaren bir yıl içinde açılacak en fazla iki yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde teknik yardım 
uzmanlığı, 4 yıllık hizmet süresi dışında uzman olabilme şartlarını taşıyan diğer personel teknik yar
dım uzman yardımcılığı kadrolarına atanırlar. 

Bu Kanunun yayımlandığı tarihte TİKA'da sözleşmeli olarak çalıştırılan personelden yukarı
daki fıkra dışında kalanlar, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarına uy
gun boş kadrolara atanabilir. 

Bu Kanun uyarınca memur kadrosuna ataması yapılan personelin Ekonomik, Kültürel Eğitim 
ve Teknik İşbirliği Başkanlığında sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri, öğrenim durumu 
itibarıyla yükselebilecekleri dereceyi aşmamak ve boş kadro bulunmak koşuluyla 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile mezkûr Kanuna 458 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile eklenen ek geçici madde hükümleri dikkate alınarak kazanılmış hak ay
lık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. 

Bu suretle 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilişkilendirilen per
sonelin kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilmeyen geçmiş hizmetleri yürürlükteki 
hükümlere göre emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendirilir. 

Bu madde hükmüne göre ataması yapılan personelin bu Kanunun yayımlandığı tarihten önceki 
en son ayda almış oldukları net sözleşme ücretinin atandıkları kadroda kendilerine ödenecek olan 
aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile fazla mesainin toplam net tutarından fazla olması 
halinde, aradaki fark kapanıncaya kadar damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi 
tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun 21 inci maddesinde öngörülen tazminat, 28.5.1999 tarihin
den bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen dönem için hesaplanarak herhangi bir vergi ve 
kesintiye tâbi tutulmaksızın personele defaten ödenir. 

Ancak bu ödeme, 28.5.1999 tarihinden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen dönem 
içinde aylıksız izin kullananlara, açıktan ve naklen atananlar ile 480 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 23 üncü maddesine göre görevlendirilen personele gün hesabı ile kist olarak yapılır. 

MADDE 28. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 29. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/206, 1/779 

Karar No. : 30 3.4.2001 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 20.11.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
ve Başkanlıkça 27.11.2000 tarihinde tali komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, esas komisyon 
olarak da Komisyonumuza havale edilen (1/779) esas numaralı "Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve 
Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin 
Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
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Dair Kanun Tasarısı" ile bu Tasarıyla aynı hususlarda düzenlemeler öngören ve 27.1.1992 tarihin
de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, Başkanlıkça da esas komisyon olarak 
Komisyonumuza sevk olunan (1/206) esas numaralı "Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbir
liği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştiril
mesi ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname" (480 sayılı KHK), Komisyonumuzun 20.3.2001 tarihinde, 
Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu ile Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, 
Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşar
lığı temsilcilerinin de katılımlarıyla yapmış olduğu 31 inci birleşimde; birbirleriyle ilgili görülerek 
içtüzüğün 35 inci maddesi gereğince birleştirilmeleri ve görüşmelere 480 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin esas alınması suretiyle incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; 1980'den sonra Dünyada gerek ekonomik, gerekse politik alanlarda önemli 
değişiklikler meydana gelmiştir. Dünya ekonomisinde globalleşme eğiliminin yanında, özellikle 
dünyanın süper güçlerinden biri olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılması ile bir
likte ülkeler arasında ekonomik, teknik ve kültürel işbirliği temelinde ilişkiler hızla gelişmeye baş
lamıştır. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra egemenliklerini ve bağımsızlıklarını kazanarak 
uluslararası siyaset sahnesine çıkan Türk Cumhuriyetleri ile Balkan Devletleri ve komşumuz olan 
diğer bazı devletler çeşitli alanlarda çok yönlü olarak ülkemizden yardım ve destek beklentisi içine 
girmişlerdir. Bu ülkelerle ekonomik, ticarî, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda da işbirliği ve yar
dımlaşmanın geliştirilmesi, bir çoğu ile ortak kültür ve tarihî mirasa sahip olduğumuz ülkelerin ken
di kapasitelerini harekete geçirerek ekonomik gelişmelerine katkı sağlamanın yanısıra dünyada 
oluşmakta olan yeni dengeler içinde ülkemizin daha etkin bir rol almasına da imkân verecektir. 

Bu nedenle; başta Türk dilini konuşan cumhuriyetler ve akraba toplulukları ile komşularımız 
olmak üzere, gelişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak amacıyla; 24.1.1992 tarih 
ve 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerekli işbirliği ve yardım programlarının hazırlan
ması ve uygulanması sorumluluğunu üstlenecek, Dışişleri Bakanlığına bağlı "Ekonomik, Kültürel, 
Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı" kurulmuştur. Ancak, Başkanlığın faaliyete geçtiği tarihten 
günümüze kadar geçen sürede ortaya çıkan ihtiyaçlar da dikkate alındığında, Başkanlığın daha et
kin hizmet yapabilmesi amacıyla teşkilât yapısı ile görev ve yetkilerinde yeni düzenlemeler yapıl
ması ihtiyacı hâsıl olmuştur. 

1/206 esas numaralı (480 sayılı) Kanun Hükmünde Kararname ile 1/779 esas numaralı Tasarı 
ve gerekçeleri incelendiğinde; 

- 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile; başta Türk dilinin konuşulduğu cumhuriyetler 
ile gelişme yolundaki diğer ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle ekonomik, ticarî, 
teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında işbirliği proje ve programlarını yürütmek üzere; Dışiş
leri Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı 
Kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esas ve usuller düzenlemiştir. 

- 1/779 esas numaralı Tasarı ile; Başkanlığın adının Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Baş
kanlığı (TİKA) olarak değiştirilmesi, faaliyet alanının çok yönlü olması nedeniyle Başkanlığın Baş
bakanlığa bağlanması, bütçe kaynaklarına ve teknik yardım uzman yardımcılığına ilişkin hususlar 
ile Başkanlıkta fiilen çalışan personele yapılacak ödemelerin usul ve esaslarının belirlenmesine iliş
kin düzenlemelerin yapılmasının öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin ve Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakerelerde; 
- Türk İşbirliği ve Kalkınma Başkanlığının teşkilât yapısının günün değişen şartlarına göre 

yeniden düzenlenmesinin olumlu karşılandığı, 
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- Başkanlığın önemli görevler üstlendiği, ancak gerek teşkilât yapısından kaynaklanan olum
suzluklar, gerekse yeterli malî kaynağa sahip olmamasından dolayı amaçlanan ölçüde başarı sağ
layamadığı, 

- 1992 yılma kadar teknik yardım alan bir ülke olan Türkiye'nin bu tarihten sonra teknik yar
dımda bulunan bir ülke durumuna geldiği, bu teknik yardımı organize eden TİKA'nın Ülkemizin 
1980'den sonra gösterdiği ekonomik gelişmesinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildiği, 

- Devletçe yürütülen bazı hizmetlerin ve bu hizmetleri yürüten kuruluşların özelleştirilmesine 
çalışıldığı bir dönemde, teşkilât yapısını genişletici yeni düzenlemelere gidilmesinin doğru bulun
madığı, 

- Devletin kadro ve teşkilât yapısı ile büyütülmesi yerine, TİKA gibi kuruluşların, özel 
kuruluşların imkânlarını harekete geçirecek yönlendirici kuruluşlar haline getirilmesi gerektiği, 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda 
ise; 

- Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının, değişen ve gelişen ekonomik ve politik 
şartlara paralel olarak daha etkin hizmet yürütebilmesi amacıyla teşkilât yapısı ve görev ye sorum
luluklarının yeniden düzenlenmesi gereğinin ortaya çıktığı, 

- Devletin temel stratejik hedefinin, 2000'li yıllarda Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkın
masının en yüksek seviyeye çıkartılması yanında, teşkilât yapısının da yeniden düzenlenmesi ol
duğu, sözkonusu düzenlemenin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği, 

- 1992 yılında kurulan TİKA'nın, geçen yıllar içinde hem Türk Cumhuriyetlerinin hem de 
diğer Avrasya ülkelerinin kalkınma çabalarına önemli katkılar yapacak teknik yardım desteğini sağ
ladığı, 

- TİKA'nın 2001 yılına kadar, Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz ve Balkan ülkelerinde toplam 
380 adet proje gerçekleştirdiği, bu çalışmalarda Türk Cumhuriyetleri ile Türkçe konuşan topluluk
lara öncelik verildiği, söz konusu ülkelere genel olarak, kalkınma amaçlı yardımlar sağlamasına 
ilave olarak işbirliğinin geliştirilmesi konusunda da TİKA'nın önemli çalışmalar gerçekleştirdiği, 

- Devletin küçültülmesinin, Devlet hizmetlerinin eksik bir şekilde yerine getirilmesi anlamına 
gelmediği, artan iş hacmine paralel olarak kuruluşların teşkilât yapısının yeniden düzenlenmesi 
yanında, yeni personel istihdamına gerek duyulduğu, 

İfade edilmiştir. 

Tümü üzerindeki görüşmeleri müteakip Kanun Hükmünde Kararname ile Tasarı ve gerekçeleri 
Komisyonumuzca da benimsenerek Dışişleri Komisyonunun metnini de dikkate almak suretiyle, 
1/206 esas numaralı (480 sayılı) Kanun Hükmünde Kararnamenin maddeleri üzerindeki görüş
melere geçilmiştir. 

480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin; 

• 1 inci maddesi; "Türk dilinin konuşulduğu Cumhuriyetler ve" ibaresinden sonra gelmek 
üzere, daha kapsamlı olması amacıyla "akraba toplulukları ile" ibaresinin eklenmesi, "gelişme 
yolundaki ülkelerin" ibaresinde geçen "gelişme" ibaresinin "kalkınma" olarak değiştirilmesi, Baş
kanlığın üstlendiği koordinasyon görevini daha etkin bir şekilde yürütmesini sağlamak amacıyla 
Başbakanlığa bağlanması doğrultusunda "Dışişleri Bakanlığına" ibaresinin, "Başbakanlığa" şeklin
de değiştirilmesi, Başkanlığın yaptığı faaliyetleri daha iyi tarif etmek ve kamuoyunda bilinen ismini 
de dikkate alarak, madde metninde ve diğer maddelerde geçen "Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Tek-
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nik İşbirliği Başkanlığı" ifadesinin "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı" olarak değiş
tirilmesi suretiyle, 

• 2 nci maddesi; (a), (b) ve (c) bentlerinde geçen "Gelişme yolundaki ülkelerle" ibaresinin 
"Kalkınma yolundaki ülke ve topluluklarla" olarak değiştirilmesi, (d) bendinde geçen "Türk Kültür 
Merkezleri aracılığıyla" ibaresinin "gerektiğinde Türk Kültür Merkezleri ile de işbirliği yaparak" 
şeklinde düzenlenmesi, yetki kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinden dolayı 
Anayasal dayanağı kalmadığından iptal edilen 508 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu 
maddesi ile yeniden düzenlenen (e), (f), (g) ve (h) bentlerinin metinden çıkarılması, Başkanlıkça 
yürütülecek proje ve faaliyetler ile bu proje ve faaliyetlerin sponsorlar aracılığıyla gerekli koor
dinasyon sağlanarak gerçekleştirilebilmesini ve Başkanlığın yayın faaliyetlerine ilişkin esas ve 
usullerin yönetmelikle tespit edilmesini öngören bir düzenlemenin yeni ikinci fıkra olarak metne 
eklenmesi suretiyle, 

• 3 üncü maddesi; Başkanlığın teşkilât birimleri arasına danışma biriminin eklenmesi suretiyle, 

• 4 üncü maddesinin; birinci fıkrası, başkanlığın daimi kurulu olan "Ekonomik, Kültürel, 
Eğitim ve Teknik İşbirliği Koordinasyon Kurulunun" adının "Koordinasyon Kurulu" olarak değiş
tirilmesi, bu doğrultuda maddenin matlabının da yeniden düzenlenmesi, Koordinasyon Kurulunun 
oluşum şeklinin yeniden belirlenmesi ile Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ile TİKA Başkanının 
Kurulun doğal üyesi olduğu, Kurul'a Başkanlığın bağlı olduğu bakanın başkanlık edeceğini belir
ten bir düzenlemenin eklenmesi, ikinci fıkrası, Kurulun daimi üyeleri dışında konunun gerektirdiği 
alanlarda diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcileri yanında, oy hakkı olmaksızın sivil toplum ör
gütleri ve gönüllü kuruluş temsilcileri ile TİKA Başkanlığı başkan yardımcıları ile ilgili daire baş
kanlarının da Kurul başkanı tarafından toplantılara çağrılmasını sağlayacak şekilde yeniden düzen
lenmesi, üçüncü fıkrasına Koordinasyon Kurulunun, Kurul Başkanının daveti üzerine yılda en az 
bir defa toplanacağını hükme bağlayan bir ifadenin eklenmesi, 

• 5 inci maddesi; madde matlabı ile metinde geçen "Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İş
birliği Koordinasyon Kurulu" ibarelerinin "Koordinasyon Kurulu" olarak değiştirilmesi, (a) bendin
de geçen "ilke ve esaslar ile genel yönelim ve öncelikleri" ifadesinin "genel ilke ve öncelikleri" şek
linde yeniden düzenlenmesi, (b) bendinde yer alan "ülkeleri" ibaresi "ülke ve topluluklarla" şeklin
de değiştirilmesi, (c) bendi, Koordinasyon Kurulunun görevleri arasına, Başkanlığın, faaliyetlerini 
gerek Kurulun kendi kararlarına gerekse, 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve 
Koordinasyonu Hakkında Kanun ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun ile uygunluğunu sağlama görevinin eklenmesi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi 
ve 4 ve 5 inci maddelerinin birbiriyle ilgili olması nedeniyle birleştirilmesi suretiyle 4 üncü madde 
olarak, 

• 6 ncı maddesi; birinci cümlede geçen "en üst" ibaresinin metinden çıkarılması, anlatıma açık
lık kazandırmak amacıyla redaksiyona tâbi tutulması, Başkanlığın adının değiştirilmesi, Başkanlığı 
Başbakanlığa bağlı bir kuruluş haline getirilmesinden dolayı Kurulun, Başkanlığın bağlı olduğu 
bakana karşı sorumlu olacağını belirten bir ifadenin eklenmesi ve Başkanlığın yönetim ve koor
dinasyonunda Başkana yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısının görevlendirilmesini öngören 
bir düzenlemenin yeni ikinci fıkra olarak metne eklenmesi suretiyle 5 inci madde olarak, 

•7 nci maddesi; Başkanlığın adında yapılan değişiklik doğrultusunda redaksiyona tâbi tutul
ması suretiyle 6 ncı madde olarak, 
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•8 inci maddesi; "gelişme yolundaki ülkelerin" ifadesinde geçen "gelişme" ibaresinin "kalkın
ma" olarak değiştirilmesi suretiyle 7 nci madde olarak, 

• 9 uncu maddesi; "gelişme yolundaki ülkelerle" ifadesinde geçen "gelişme" ibaresinin "kal
kınma" olarak değiştirilmesi ve "Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla" ifadesinin "gerektiğinde Türk 
Kültür Merkezleri ile de işbirliği yaparak" şeklinde yeniden düzenlenmesi suretiyle 8 inci madde 
olarak, 

• 10 ve 11 inci maddelerinin birbiriyle ilgili olması nedeniyle birleştirilmeleri ve Başkanlığın 
adının yapılan değişiklik doğrultusunda düzeltilmesi suretiyle 9 uncu madde olarak, 

• 12 nci maddesi; Başkanlığın adının değiştirilmesi ve Başkanlığın Başbakanlığa bağlanmasın
dan dolayı, Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülen danışma hizmetinin, Baş
kanlığın yeni oluşturulacak hukuk müşavirliğince yerine getirilmesini sağlamak amacıyla madde 
metninin yeniden düzenlenmesi ve bu değişiklik doğrultusunda Hukuk Müşavirliğinin görevlerini 
tadat eden bir düzenlemenin yeni ikinci fıkra olarak metne eklenmesi suretiyle 10 uncu madde 
olarak, 

• 13 üncü maddesi; madde numarasının 11 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

• 14 üncü maddesi; "Dışişleri Bakanlığınca" ibaresinin "Başbakanlıkça" olarak değiştirilmesi 
ve 15 inci maddesi ile birleştirilmesi suretiyle ve 12 nci madde olarak, 

• 16 nci maddesi; Anayasanın 115 inci maddesi gereğince tüzük çıkartmanın Bakanlar 
Kurulunun yetkisinde olmasından dolayı Başkanlığın düzenleyici işlemleri arasında yer alan 
"tüzük" ibaresinin metinden çıkarılması suretiyle 13 üncü madde olarak, 

• 17 nci maddesi; madde numarasının 14 olarak değiştirilmesi suretiyle, 
• 18 inci maddesi; madde metninde yer alan Kanun Hükmünde Kararnamenin tarihinin de 

yazılması suretiyle 15 inci madde olarak, 

• 19 uncu maddesi; Başkanlığın Bütçesinin, Başbakanlık Bütçesine bu amaçla konulacak 
ödenek, diğer kaynaklardan yapılacak transferler ve yardım ile bağışlardan oluşacağının hükme 
bağlanması doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ve denetime ilişkin 20 nci madde ile birleştiril
mesi suretiyle 16 nci madde olarak, 

• 21 inci maddesi; Başkanlıkça oluşturulması öngörülen teknik yardım uzman yardımcılığının 
giriş şartları, uzmanlığa yükselme esas ve usulleri ile personele yapılacak tazminat ve fazla mesai 
ödemesinin esaslarını belirleyen düzenlemelerin birinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenmesi 
suretiyle 17 nci madde olarak, 

• 22 nci maddesi; Başkanlığın adının değiştirilmesi, müşterek kararla atanacaklar arasına Baş
kan Yardımcıları ve 1 inci Hukuk Müşavirinin de ilave edilmesi ve Başkanlığın Başbakanlığa bağ
lanmasından dolayı madde metninde gerekli düzenlemenin yapılması suretiyle 18 inci madde 
olarak, 

• 23 üncü maddesi; diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Başkanlıkta geçici olarak görevlen
dirilebileceklerin çalıştıkları Kamu kurumları arasından; döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kuru
lan fonlar, belediyeler ve özel idareler ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluş
ların çıkartılması ve üniversite öğretim elemanlarının görevlendirilmesine ilişkin 25 inci madde ile 
birleştirilmesi suretiyle 19 uncu madde olarak, 
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• 24 üncü maddesi; Başkanlıkta sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek Türk ve yabancı personelin 
en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı ile bunlara ödenecek sözleşme ücretlerinin, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılan sözleşmeli 
personel için belirlenen tavan ücreti aşmamak kaydıyla Bakanlar Kurulunca tespit edilmesini hük
me bağlayan ifadelerin eklenmesi suretiyle 20 nci madde olarak, 

• 26 ncı maddesi; Başkanlığın görevleri kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak sözleşme ile 
araştırma, etüd ve proje yaptırma işlerinin hazırlanacak yönetmelikteki esaslar çerçevesinde yap
tırılabileceğinin hükme bağlanması suretiyle 21 inci madde olarak, 

• 27 nci maddesi; 3182 sayılı Bankalar Kanunu yürürlükten kalktığı için, bu Kanuna atıfta 
bulunan düzenlemenin madde metninden çıkarılması suretiyle 22 nci madde olarak, 

• 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere; Başkanlığın amaçlarına uygun faaliyetlerde 
bulunabilmesi için ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi amacıyla gerekli görülen ülkelerde koor
dinasyon ofislerinin kurulması ve bu ofislerde geçici personel görevlendirilebilmenin esas ve usul
lerini hükme bağlayan bir düzenlemenin "Koordinasyon Ofisleri" başlıklı 23 üncü madde olarak 
metne eklenmesi suretiyle, 

• 8.6.1984 tarihli ve 206 sayılı Dışişleri Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 23 üncü maddelerini yeniden düzenleyen 28 ve 29 uncu mad
deleri 206 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24.6.1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanunla kanun
laşmasından dolayı söz konusu düzenlemelere gerek kalmadığından metinden çıkarılması suretiyle, 

• 30 uncu maddesi; Başkanlığın adının değiştirilmesi, ekli listelerin yeniden düzenlenmesi ve 
madde numarasının 24 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

• 24 üncü maddeden sonra gelmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, Başkan
lığın; Başkan, Başkan Yardımcıları, Teknik Yardım Uzman ve Uzman Yardımcılarının ek gösterge 
ve özel hizmet tazminatlarına ilişkin düzenlemelerin yapılmasını öngören bir metnin yeni 25 inci 
madde olarak eklenmesi suretiyle, 

• Geçici 1 inci maddesi; en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar arasından, Başkanlık
ta ihtisas gerektiren işlerde en az dört yıl çalışmış olanların açılacak yeterlilik sınavlarında başarılı 
olmaları halinde teknik yardım uzmanı kadrolarına atanmaları ve bu şekilde dört yıldan az çalışmış 
olanlardan, 31.12.2000 tarihi itibariyle Başkanlıkta kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan per
sonelden altı ay içinde yapılacak sınavda başarılı olanların teknik yardım uzman yardımcısı kad
rolarına atanabilmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile Başkanlığın görev ve teşkilât 
yapısında yapılan değişiklikler doğrultusunda memur kadrolarına intibakı yapılan personelin özlük 
ve malî haklarına ilişkin hususları düzenleyen bir metnin eklenmesi suretiyle, 

• Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 31 ve 32 nci maddelerinde geçen "Kanun Hükmünde Karar
name" ibareleri "Kanun" olarak değiştirilmesi suretiyle 26 ve27 nci maddeler olarak, 

Kabul edilmiştir. 

Ayrıca, kanunların hazırlanmasında uygulanacak esas ve usuller doğrultusunda Kanun Hük
münde Kararnamenin başlığı yeniden düzenlenmiş, metinde geçen "Kanun Hükmünde Kararname" 
ifadeleri "Kanun" olarak değiştirilmiş ve metnin tamamı yapılan değişiklik ve düzenlemeler doğ
rultusunda redaksiyona tâbi tutulmuştur. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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Başkan 
Metin Şahin 

Antalya 
Kâtip 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 

Üye 
Sait Açba 

Afyon 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
M. Güven Karahan 

Balıkesir 
Üye 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

(İmzada bulunamadı.) 
Üye 

Hakkı Duran 
Çankırı 

Üye 
Mehmet Sadri Yıldırım 

Eskişehir 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
Ali Er 

İçel 
Üye 

Celal Adan 
İstanbul 

(İmzada bulunamadı.) 
Üye 

Mehmet Serdaroğlu 
Kastamonu 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 
Üye 

Ş. Ramis Savaş 
Sakarya 

Başkanvekİli 
Hayrettin Özdemir 

Ankara 
Üye 

Dengir Mir M. Fırat 
Adıyaman 

(Muhalefet şerhimiz eklidir.) 
Üye 

M. Zeki Sezer 
Ankara 

Üye 
Hüseyin Arabacı 

Bilecik 
Üye 

Hayati Korkmaz 
Bursa 

Üye 
Hüseyin Karagöz 

Çankırı 
(Muhalefet şerhimiz eklidir.) 

Üye 
S. Metin Kalkan 

Hatay 
(Muhalefet şerhimiz eklidir.) 

Üye 
Masum Türker 

İstanbul 
Üye 

Hasan Çalış 
Karaman 

Üye 
Necdet Tekin 

Kırklareli 
Üye 

Metin Ergun 
Muğla 
Üye 

CevatAyhan 
Sakarya 

Sözcü 
Nihat Gökbulut 

Kırıkkale 
Üye 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Üye 
Cengiz Aydogan 

Antalya 

Üye 
Necati Yöndar 

Bingöl 
Üye 

Oğuz Tezmen 
Bursa 

Üye 
Aslan Polat 

Erzurum 
(İmzada bulunamadı, 

Üye 
Mehmet Dönen 

Hatay 

Üye 
Nesrin Nas 

İstanbul 
Üye 

Arslan Aydar 
Kars 

Üye 
Kemal Köse 

Kocaeli 
Üye 

Ahmet Kabil 
Rize 
Üye 

Lütfı Ceylan 
Tokat 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Üye 

Bekir Gündoğan 
Tunceli 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının kurulması ile ilgili olarak talep edilen kad
rolar; 

1. Kamusal alandaki istihdamı gereksiz bir biçimde artıracağı ve yeni harcamaları gerektirmesi 
nedeniyle, 57. Hükümetin hedef aldığı devletin küçültülmesi, harcamaların disiplin altına alınması 
söylemleri ile taban tabana zıttır. 

2. Türk Cumhuriyetleri ve komşu ülkelere yönelik ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel nitelik
li yardımlar, Başbakanlığın mevcut personeli ve ilgili bakanlıkların personeli ile yapılacak bir işbir
liği çerçevesinde çekirdek bir kadro ile sevk ve idare edilmesi mümkündür. 

Sait Açba Dengir Mir M. Fırat Hüseyin Karagöz 
Afyon Adıyaman Çankırı 

S. Metin Kalkan Cevat Ayhan 
Hatay Sakarya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

EKONOMİK, KÜLTÜREL, EĞİTİM VE 
TEKNİK İŞBİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 
KURULMASI, 206 SAYILI KANUN HÜK
MÜNDE KARARNAMENİN İKİ MAD
DESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE 190 SA
YILI KANUN HÜKMÜNDE KARAR
NAMENİN EKİ CETVELLERE BİR 
İLAVE YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

HÜKMÜNDE KARARNAME 

Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İş
birliği Başkanlığı kurulması, 206 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin iki maddesinin 
değiştirilmesi ve 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki cetvellere bir ilave yapıl
ması; 6.6.1991 tarihli ve 3755 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulun
ca 24.1.1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Amaç 
MADDE 1. - B u Kanun Hükmünde 

Kararnamenin amacı, başta Türk dilinin 
konuşulduğu Cumhuriyetler ve Türkiye'ye 
komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolundaki 
ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu 
ülkelerle ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kül
türel ve eğitim alanlarındaki işbirliğini projeler 
ve programlar aracılığıyla geliştirmek, bu yol
dan, gelişme yolundaki ülkelere yapılacak yar
dımlarla ilgili işlemleri yürütmek üzere, Dışiş
leri Bakanlığına bağlı ve tüzel kişiliği haiz 
Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği 
Başkanlığı kurulmasına, teşkilât ve görevlerine 
ilişkin esasları düzenlemektir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA 
İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLÂT 
VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 

TASARISI 

(EKONOMİK, KÜLTÜREL, EĞİTİM VE 
TEKNİK İŞBİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 
KURULMASI, 206 SAYILI KANUN HÜK
MÜNDE KARARNAMENİN İKİ MAD
DESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE 190 SA
YILI KANUN HÜKMÜNDE KARAR
NAMENİN EKİ CETVELLERE BİR 
İLAVE YAPILMASI HAKKINDA 480 SA
YILI KANUN HÜKMÜNDE KARAR
NAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ 
İLE DEVLET MEMURLARI KANUNUN
DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TASARISI) 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, başta 

Türk dilinin konuşulduğu cumhuriyetler ve ak
raba toplulukları ile Türkiye'ye komşu ülkeler 
olmak üzere kalkınma yolundaki ülkeler ve 
topluluklarla diğer ülkelerin kalkınmalarına 
yardımcı olmak, bu ülke ve topluluklarla 
ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve 
eğitim alanlarındaki işbirliğini projeler ve 
programlar aracılığı ile geliştirmek, yapılacak 
yardım ve işlemleri yürütmek üzere, Baş
bakanlığa bağlı ve tüzelkişiliği haiz Türk İşbir
liği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının kurul
ması ile teşkilât ve görevlerine ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir. 
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Görevler 
MADDE 2. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim 

ve Teknik İşbirliği Başkanlığının görevleri şun
lardır : 

a) Gelişme yolundaki ülkelerle ekonomik, 
ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbir
liğini, bu ülkelerin kalkınmalarına katkıda 
bulunacak projeler bazında geliştirmek; 

b) Gelişme yolundaki ülkelerin kalkınma 
hedefleri ve ihtiyaçlarını da gözönüne alarak, 
ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve 
eğitim işbirliği ve yardım konularını belirlemek 
ve bu amaçla gerekli proje ve programları 
hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak; 

c) Gelişme yolundaki ülkelerin bağımsız 
devlet yapılarının geliştirilmesi, mevzuatın 
hazırlanması, kamu görevlilerinin yetiştiril
mesi, serbest piyasa ekonomisine geçiş 
sürecinde bankacılık, sigorta, dış ticaret, bütçe 
ve vergi sistemi gibi alanlarda ihtiyaç duyacak
ları yardımları sağlamak, bu ülkelere uzmanlar 
gönderilmesi, bu ülkelerden gelecek eleman ve 
öğrencilerin eğitim ve staj görmesi, bu kişilere 
burs tahsis edilmesi amacıyla gerekli düzen
lemeleri ve koordinasyonu yapmak; 

d) Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği 
programlarının, yurt dışında, Türk Kültür Mer
kezleri aracılığıyla yürütülmesi için gerekli 
düzenlemeleri yapmak; 

e) Gelişme yolundaki ülkelerle ekonomik, 
ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alan
larında işbirliğini geliştirmek ve bu ülkelere 
yardım yapmak üzere hazırlanan projeler için 
ihtiyaç duyulacak finansmanı sağlamak 
amacıyla ulusal, uluslararası ve çok taraflı 
fınans kuruluşları ve sermaye piyasaları ile is
tişarelerde bulunmak ve anlaşmalar yapmak; 

f) Gelişme yolundaki ülkelerle ekonomik, 
ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alan
larında işbirliğini geliştirmek ve bu ülkelere 
yardım yapmak üzere hazırlanan projeler için 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Görevler 

MADDE 2. - Türk İşbirliği ve Kalkınma 
İdaresi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Kalkınma yolundaki ülke ve topluluk
larla ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel 
ve eğitim işbirliğini, bu ülkelerin kalkın
malarına katkıda bulunacak projeler bazında 
geliştirmek. 

b) Kalkınma yolundaki ülke ve topluluk
ların kalkınma hedefleri ve ihtiyaçlarını da 
gözönüne alarak, ekonomik, ticarî, teknik, sos
yal, kültürel ve eğitim işbirliği ve yardım 
konularını belirlemek ve bu amaçla gerekli 
proje ve programları hazırlamak veya Özel 
kuruluşlara hazırlatmak. 

c) Kalkınma yolundaki ülke ve topluluk
ların bağımsız devlet yapılarının geliştirilmesi, 
mevzuatın hazırlanması, kamu görevlilerinin 
yetiştirilmesi, serbest piyasa ekonomisine geçiş 
sürecinde bankacılık, sigorta, dış ticaret, bütçe 
ve vergi sistemi gibi alanlarda ihtiyaç duyacak
ları yardımları sağlamak, bu ülkelere uzmanlar 
gönderilmesi, bu ülkelerden gelecek eleman ve 
öğrencilerin eğitim ve staj görmesi, bu kişilere 
burs tahsis edilmesi amacıyla gerekli düzen
lemeleri ve koordinasyonu yapmak. 

d) Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği 
programlarının, yurt dışında, gerektiğinde Türk 
Kültür Merkezleri ile de işbirliği yaparak 
yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yap
mak. 

Başkanlıkça yürütülecek projelerin belir
lenmesi, uygulanması ve sonuçlandırılması, 
gerekli koordinasyonlarla bu proje ve faaliyet
lerin sponsorlar aracılığıyla yapılmasının sağ
lanması, Başkanlığın faaliyet ve amaçlarına 
uygun yayın yapılması ve bu yayınlarla ilgili 
olarak ödenecek ücretler ile bu alanda basın 
yayın organlarınca yapılacak yayınların des
teklenmesine ilişkin usul ve esaslar yönet
meliklerle belirlenir. 
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bankalar, finans kuruluşları ve sermaye 
piyasalarından sağlanacak kredilerin, ilgili ül
keler tarafından geri ödenmesine ilişkin şart
ların iyileştirilmesi, geri ödemesiz sürelerin ve 
geri ödeme vadelerinin uzatılması, bu krediler 
için faiz hadlerinde indirim uygulanması ve 
kredilerin hibeye dönüştürülmesi amacıyla an
laşma yapmak ve bunlarla ilgili masraf ve fark
ları, Bakanlar Kurulunun onayı ile, Başkanlık 
bütçesinden ödemek; 

g) Gelişme yolundaki ülkelerde kurulacak 
Kalkınma Bankalarına, Bakanlar Kurulunun 
onayı ile, malî destek vermek; 

h) Gelişme yolundaki ülkelerle ekonomik, 
ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alan
larında işbirliği programları çerçevesindeki 
faaliyetlere, ulusal veya uluslararası hükümet 
dışı kuruluşlar ve diğer gönüllü kuruluşlarının 
katkılarını sağlamak üzere gerekli temas ve 
çalışmaları yapmak. 

Teşkilât 
MADDE 3. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim 

ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Teşkilâtı, Koor
dinasyon Kurulu, ana hizmet birimleri ve yar
dımcı birimlerden oluşur. Başkanlık teşkilâtı 
Ek (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik 
İşbirliği Koordinasyon Kurulu 

MADDE 4. - Ekonomik Kültürel, Eğitim 
ve Teknik İşbirliği Koordinasyon Kurulu, 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının başkanlığın
da, Maliye ve Gümrük, Millî Eğitim, Sanayi ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Kültür 
Bakanlıkları ile Hazine ve Dış Ticaret ve Dev
let Planlama Teşkilâtı Müsteşarları, Diyanet İş
leri Başkanı, TÜBİTAK Başkanı ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanından oluşur. 

Koordinasyon Kurulunun görüşeceği 
konuların nitelik ve özellikleri gerektirdiği tak
dirde, diğer Bakanlık ve kamu kuruluşlarının 
görevlileri de Koordinasyon Kurulu Başkanı 
tarafından Koordinasyon Kuruluna çağırıla-
bilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Teşkilât 

MADDE 3. - Türk İşbirliği ve Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı Teşkilâtı, Koordinasyon 
Kurulu, ana hizmet birimleri, danışma ve yar
dımcı birimlerden oluşur. Başkanlık teşkilâtı 
ek (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Koordinasyon Kurulu ve görevleri 
MADDE 4. - Koordinasyon Kurulu, 

Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sanayi ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Kültür 
bakanlıkları ile Hazine, Dış Ticaret ve Devlet 
Planlama Teşkilâtı müsteşarlıkları, Diyanet İş
leri Başkanlığı ve TÜBİTAK Başkanlığı per
sonelinden bağlı ya da ilgili bulundukları 
bakan tarafından görevlendirilen en az müs
teşar yardımcısı veya başkan yardımcısı 
düzeyindeki temsilciler ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanlığı temsilcisinden 
oluşur. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Türk 
İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı Kurulun 
doğal üyesidir. Koordinasyon Kuruluna Baş
kanlığın bağlı olduğu bakan başkanlık eder. 
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Koordinasyon Kurulu, Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarının daveti üzerine toplanır. Koor
dinasyon Kurulunun sekreterliğini Ekonomik 
Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanı 
yürütür. 

Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik 
İşbirliği Koordinasyon Kurulunun görevleri 

MADDE 5. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim 
ve Teknik İşbirliği Koordinasyon Kurulunun 
görevleri şunlardır: 

a) Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik 
İşbirliği Başkanlığının faaliyetleri ile ilgili ilke 
ve esaslar ile genel yönelim ve öncelikleri, 
hükümetin genel siyaseti ve dış politika hedef
leri doğrultusunda belirlemek; 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Koordinasyon Kurulunun görüşeceği 
konuların nitelik ve özelliklerinin gerektirmesi 
halinde, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuru
luş temsilcileri ile oy hakkı olmaksızın sivil 
toplum örgütleri ile gönüllü kuruluşların tem
silcileri, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı başkan yardımcıları ve ilgili daire 
başkanları Koordinasyon Kurulu Başkanınca 
toplantıya çağırılır. 

Koordinasyon Kurulu yılda en az bir defa 
olmak üzere Koordinasyon Kurulu Başkanının 
daveti üzerine toplanır. Koordinasyon 
Kurulunun sekretarya hizmetlerini Türk İşbir
liği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı yürütür. 

Koordinasyon Kurulunun görevleri şun
lardır : 

a) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Baş
kanlığının faaliyetleri ile ilgili genel ilke ve 
öncelikleri hükümetin siyaseti ve dış politika 
hedefleri doğrultusunda belirlemek. 

b) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Baş
kanlığının faaliyetleri kapsamında programa 
alınacak ülke ve topluluklarla bu ülke ve top
luluklara yönelik işbirliği ve yardım projeleri
ni, ilgili ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarını da 
dikkate alarak belirlemek. 

c) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Baş
kanlığının faaliyetlerinin Koordinasyon Kurulu 
kararlarına, 5.5.1969 tarihli ve 1173 sayılı 
Kanun ile 24.6.1994 tarihli ve 4009 sayılı 
Kanuna uygunluğunu sağlamak ve bu konuda 
tüm kamu kurum ve kuruluşları arasındaki 
koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirmek. 
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b) Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik 
İşbirliği Başkanlığının faaliyetleri kapsamında 
programa alınacak ülkeleri ve bu ülkelere 
yönelik işbirliği ve yardım projelerini, ilgili ül
kelerin kalkınma ihtiyaçlarını da dikkate alarak 
belirlemek; 

c) Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik 
İşbirliği Başkanlığının faaliyetleri ile ilgili 
olarak tüm kamu kurumları arasındaki koor
dinasyonu sağlamak. 

Başkan 
MADDE 6. - Başkan, Ekonomik, Kül

türel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığının 
en üst amiridir. Başkanlık hizmetlerinin mev
zuata, hükümetin genel siyaset ve dış poli
tikasına, millî güvenlik siyasetine ve işbirliği 
programları kapsamındaki ülkelerin kalkınma 
ihtiyaçlarına uygun olarak yürütülmesini ve 
Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda 
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamakla görevli ve Dışişleri 
Bakanına karşı sorumludur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Ana hizmet birimleri 
MADDE 7. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim 

ve Teknik İşbirliği Başkanlığının ana hizmet 
birimleri şunlardır: 

a) Ekonomik, Ticarî ve Teknik İşbirliği 
Daire Başkanlığı, 

b) Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire 
Başkanlığı. 

Ekonomik, Ticarî ve Teknik İşbirliği 
Daire Başkanlığı 

MADDE 8. - Ekonomik, Ticarî ve Teknik 
İşbirliği Daire Başkanlığı, gelişme yolundaki 
ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçiş 

Başkan ve başkan yardımcıları 
MADDE 5. - Başkan, Türk İşbirliği ve 

Kalkınma İdaresi Başkanlığının amiridir. Baş
kan, Başkanlık hizmetlerinin mevzuata, 
hükümetin genel siyaset ve dış politikasına, 
millî güvenlik siyasetine, Koordinasyon 
Kurulu kararlarına ve işbirliği programları 
kapsamındaki ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarına 
uygun olarak yürütülmesini ve Başkanlığın 
faaliyet alanına giren konularda diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinas
yonu sağlamakla görevlidir ve Başkanlığın 
bağlı olduğu bakana karşı sorumludur. 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Baş
kanlığı ana hizmet birimleri ile danışma ve 
yardımcı birimlerin yönetim ve koordinas
yonunda Başkana yardımcı olmak üzere iki 
başkan yardımcısı görevlendirilir. 

Ana hizmet birimleri 
MADDE 6. - Türk İşbirliği ve Kalkınma 

İdaresi Başkanlığının ana hizmet birimleri şun
lardır : 

a) Ekonomik, Ticarî ve Teknik İşbirliği 
Daire Başkanlığı. 

b) Eğitim. Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire 
Başkanlığı. 

Ekonomik, Ticarî ve Teknik İşbirliği 
Daire Başkanlığı 

MADDE 7. - Ekonomik, Ticarî ve Teknik 
İşbirliği Daire Başkanlığı, kalkınma yolundaki 
ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçiş 
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süreci içinde ihtiyaç duyacakları programları 
hazırlamak, bankacılık, finansman, sigorta, "dış 
ticaret, bütçe ve vergi sistemi konularında yar
dım temin etmek; ekonomik, ticarî ve teknik 
alanlarda bu ülkelerin kalkınma hedef ve ih
tiyaçlarına uygun işbirliği program ve pro
jelerini hazırlamak veya özel kuruluşlara hazır
latmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak ve 
uygulanmasının koordinasyonunu sağlamakla 
görevlidir. 

Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire 
Başkanlığı 

MADDE 9. - Eğitim, Kültür ve Sosyal İş
birliği Daire Başkanlığı, gelişme yolundaki ül
kelerle, eğitim, kültür ve diğer sosyal alanlar
daki işbirliğini güçlendirmek amacıyla prog
ramlar hazırlamak, bu ülkelerden eğitim ve staj 
amacıyla Türkiye'ye gönderilecek kamu görev
lilerinin, diğer elemanların ve öğrencilerin 
yetiştirilmesi, kabul, yerleştirme ve burs tahsisi 
işlerinin yürütülmesi, Türkiye'den bu ülkelere 
uzmanlar gönderilmesi ve işbirliği program
larının, yurt dışında, Türk Kültür Merkezleri 
aracılığıyla yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak 
düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasının 
koordinasyonunu sağlamakla görevlidir. 

Yardımcı birim 
MADDE 10. - Ekonomik, Kültürel, 

Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığının yar
dımcı birimi, Personel, İdarî ve Malî İşler Daire 
Başkanlığıdır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

süreci içinde ihtiyaç duyacakları programları 
hazırlamak, bankacılık, finansman, sigorta, dış 
ticaret, bütçe ve vergi sistemi konularında yar
dım temin etmek; ekonomik, ticarî ve teknik 
alanlarda bu ülkelerin kalkınma hedef ve ih
tiyaçlarına uygun işbirliği program ve pro
jelerini hazırlamak veya özel kuruluşlara 
hazırlatmak üzere gerekli düzenlemeleri yap
mak ve uygulanmasının koordinasyonunu sağ
lamakla görevlidir. 

Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire 
Başkanlığı 

MADDE 8. - Eğitim, Kültür ve Sosyal İş
birliği Daire Başkanlığı, kalkınma yolundaki 
ülkelerle eğitim, kültür ve diğer sosyal alanlar
daki işbirliğini güçlendirmek amacıyla prog
ramlar hazırlamak, bu ülkelerden eğitim ve 
staj amacıyla Türkiye'ye gönderilecek kamu 
görevlilerinin, diğer elemanların ve öğren
cilerin yetiştirilmesi, kabul, yerleştirme ve 
burs tahsisi işlerinin yürütülmesi, Türkiye'den 
bu ülkelere uzmanlar gönderilmesi ve işbirliği 
programlarının, yurt dışında, gerektiğinde 
Türk Kültür Merkezleri ile de işbirliği yaparak 
yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak düzen
lemeleri yapmak ve uygulanmasının koor
dinasyonunu sağlamakla görevlidir. 

Yardımcı birim ve görevleri 
MADDE 9. - Türk İşbirliği ve Kalkınma 

İdaresi Başkanlığının yardımcı birimi Per
sonel, İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığıdır. 

Personel, İdarî ve Malî İşler Daire Baş
kanlığının görevleri şunlardır: 

a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve 
personel politikasıyla ilgili çalışmaları yap
mak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili 
tekliflerde bulunmak. 

b) Başkanlık personelinin atama, özlük, 
emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yap
mak. 

c) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, 
hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim program
larını düzenlemek ve uygulamak. 

d) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve 
malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürüt
mek. 
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e) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin 
kiralanma, satın alma işlerini yürütmek. 

f) Başkanlığın malî işlerle ilgili hizmet
lerini yürütmek. 

g) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım 
ve taşıma hizmetlerini yapmak. 

h) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi 
ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek. 

i) Başkanlık personelinin ve ailelerinin 
sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağ
lamak. 

j) Genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyet
lerini düzenlemek ve yürütmek. 

k) Başkanlıkça verilecek benzeri görev
leri yapmak. 

Personel, İdarî ve Malî İşler Daire Baş
kanlığı 

MADDE 1 1 . - Personel, İdarî ve Malî İş
ler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve 
personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, 
personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tek
liflerde bulunmak, 

b) Başkanlık personelinin atama, özlük, 
emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yap
mak, 

c) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, 
hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim program
larını düzenlemek ve uygulamak, 

d) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve 
malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürüt
mek, 

e) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin 
kiralanma, satın alma işlerini yürütmek, 

f) Başkanlığın malî işlerle ilgili hizmet
lerini yürütmek, 

g) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve 
taşıma hizmetlerini yapmak, 

h) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi 
ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

i) Başkanlık personelinin ve ailelerinin 
sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağ
lamak, 
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j) Genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyet
lerini düzenlemek ve yürütmek, 

k) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 

Danışma hizmetleri 
MADDE 12. - Ekonomik, Kültürel, 

Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığının danış
ma hizmetleri Dışişleri Bakanlığı Hukuk 
Müşavirliği tarafından yürütülür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Yöneticilerin sorumlulukları 
MADDE 13. -Başkanlık teşkilâtının her 

kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü 
bulundukları hizmet veya görevleri, Başkanlık 
emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve 
programlara uygun olarak düzenlemek ve 
yürütmekten bir üst kademeye karşı sorum
ludur. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda 
Başkanlığın görev yetki ve sorumluluğu 

MADDE 14. - Başkanlık, ana hizmet ve 
görevleriyle ilgili konularda Dışişleri Bakan
lığınca belirlenen esaslar dahilinde diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorum
luluğu 

MADDE 1 5 - Başkanlık, hizmet alanına 
giren konularda mahallî idarelerle koordinas
yonu sağlamaktan sorumludur. 

Danışma hizmetleri 
MADDE 10. - Türk İşbirliği ve Kalkınma 

İdaresi Başkanlığının danışma birimi Hukuk 
Müşavirliğidir. 

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Başkanlık birimleri tarafından sorulan 

hukukî konular ile malî ve cezaî sonuçlar 
doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek. 

b) Başkanlığın menfaatlerini koruyan an
laşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri 
zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin 
bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardım
cı olmak. 

c) Başkanlığın taraf olduğu davalarla ilgili 
gerekli bilgileri hazırlamak ve bu davalarda 
Başkanlığı temsil etmek. 

d) Hukukî konularda Başkan tarafından 
verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

Yöneticilerin sorumlulukları 
MADDE 11. - Başkanlık teşkilâtının her 

kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü 
bulundukları hizmet veya görevleri, Başkanlık 
emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve 
programlara uygun olarak düzenlemek ve 
yürütmekten bir üst kademeye karşı sorum
ludur. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda 
Başkanlığın görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 12. - Başkanlık, ana hizmet ve 
görevleriyle ilgili konularda Başbakanlıkça 
belirlenen esaslar dahilinde diğer kamu kurum 
ve kuruluşları ve mahallî idareler ile gerekli iş
birliği ve koordinasyonu sağlamakla görev
lidir. 
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Düzenleme görev ve yetkisi 
MADDE 16. -Başkanlık, kanunla yerine 

getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri, tüzük, 
yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer emirlerle 
düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

Yetki devri 
MADDE 17. - Başkan ve her kademedeki 

başkanlık yöneticileri, sınırlarını yazılı olarak 
açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kıs
mını astlarına devredebilirler. Yetki devri, yetki 
devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 

Kadrolar 
MADDE 18. - Kadroların tespiti, ihdası, 

kullanılması ile kadrolara ait diğer hususlar, 
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 
göre düzenlenir. 

Bütçe 
MADDE 19. - Başkanlığın bütçesi, Dışiş

leri Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak 
ödenek ve Başbakanlığın onayı ile fonlardan 
yapılacak transferlerden oluşur. 

Denetim 
MADDE 20. - Başkanlığın her türlü hesap 

ve işlemleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunun denetimine tâbidir. 

Personel rejimi 
MADDE 21. - Başkanlık personeli 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Düzenleme görev ve yetkisi 
MADDE 13. - Başkanlık, kanunla yerine 

getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri yönet
melik, tebliğ, genelge ve diğer emirlerle 
düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

Yetki devri 
MADDE 14. - Başkan ve her kademedeki 

Başkanlık yöneticileri, sınırlarını yazılı olarak 
açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kıs
mını astlarına devredebilirler. Yetki devri, yetki 
devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 

Kadrolar 
MADDE 15. - Kadroların tespiti, ihdası, 

kullanılması ile kadrolara ait diğer hususlar, 
13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararname hükümlerine göre düzen
lenir. 

Bütçe ve denetim 
MADDE 16. -Başkanlığın bütçesi, aşağı

daki kaynaklardan oluşur: 
a) Genel Bütçeden bu amaçla Başbakanlık 

Bütçesine konulacak ödenek. 
b) Gerçek ve tüzelkişilerden sağlanan yar

dım ve bağışlar. 
c) Lüzumu halinde, Başbakan onayı ile 

diğer kaynaklardan yapılacak transferler. 
Başkanlığın her türlü hesap ve işlemleri, 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
denetimine tâbidir. 

Personel rejimi 
MADDE 17. - Başkanlık personeli 

14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa tâbidir. 

Teknik yardım uzman yardımcılığına 
atanabilmek için Devlet memurluğuna 
atanacaklarda aranan genel şartlara ek olarak 
aşağıdaki nitelikler aranır: 
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a) En az dört yıllık yükseköğretim kurum
larından veya bunlara denkliği kabul edilen 
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak. 

b) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavın
da başarılı olmak. 

c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını dol
durmamış olmak. 

Yönetmelikte belirlenen yabancı dillerden 
en az birini, Kamu Personeli Dil Sınavında 
belirlenen (C) düzeyine eşdeğer derecede bil
mek tercih nedeni olarak dikkate alınır. Teknik 
yardım uzman yardımcılığına atananlar en az 
üç yıl çalışmak ve her yıl olumlu sicil almak 
kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hak
kı kazanırlar. Bu sınavda başarılı olanlar tek
nik yardım uzmanı unvanını alırlar. Yeterlik 
sınavında iki defa başarısız olanlar teknik yar
dım uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve 
durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. 

Teknik yardım uzman ve uzman yardım
cılığı yarışma ve yeterlik sınavı ile yetiştirilme 
ve çalışma usul ve esasları yönetmelikle 
düzenlenir. 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Baş
kanlığında fiilen çalışan personel (sözleşmeli 
personel hariç), Başbakanlık merkez teş
kilâtında çalışan personelin yararlandığı fazla 
çalışma ücretinden aynı usul ve esaslarla 
yararlanır. Bu şekilde çalışan personele ayrıca, 
en yüksek Devlet memuru aylığının (ek göster
ge dahil); 

1. Başkan için % 90'ını, 
2. Başkan yardımcıları ve 1 inci Hukuk 

Müşaviri için % 70'ini, 
3. Daire başkanları için % 60'ını, 
4. Şube müdürleri, avukat, teknik yardım 

uzman ve uzman yardımcılarından, 
a) 1-4 üncü derecelerden aylık alanlar için 

% 50'sini, 
b) Diğer derecelerden aylık alanlar için 

% 45'ini, 
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Atama 
MADDE 22. - Ekonomik, Kültürel, 

Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanı, müşterek 
kararla atanır. 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı 
Kanun kapsamı dışında kalan görevlere ata
malar, Başkanın teklifi üzerine Dışişleri Bakanı 
tarafından yapılır. Dışişleri Bakanı, bu yet
kisini, gerekli gördüğü hallerde Başkana dev
redebilir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki per
sonelin görevlendirilmesi 

MADDE 23. - Genel ve katma bütçeli 
daireler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla 
kurulan fonlar, belediyeler ve özel idareler, ser
mayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait 
kuruluşlar, iktisadî devlet teşekkülleri, kamu 
iktisadî kuruluşları ve bunlara bağlı kurum ve 
ortaklıklarda çalışanlar kurumlarının, Danıştay 
ve Sayıştay mensupları, hâkimler ve savcılar 
için kendilerinin muvafakati ile, Başkanlık teş
kilâtında görevlendirilebilir. Bu personel, 
kurumlarından maaşlı izinli sayılır ve aylık, 
ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer 
malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca 
ödenir, izinli oldukları sürece memuriyetleri ile 
ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler 
terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri 
başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde 
yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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5. Diğer personelden; 
a) 1-3 üncü derecelerden aylık alanlar için 

% 35'ini, 
b) 4-6 ncı derecelerden aylık alanlar için 

% 30'unu, 
c) 7-10 uncu derecelerden aylık alanlar 

için % 25'ini, 
d) Diğer derecelerden aylık alanlar ile 

yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda 
görev yapan personel için % 20'sini, 

Geçmemek üzere Başkanlığın bağlı ol
duğu bakan tarafından belirlenecek esas, usul 
ve oranlarda her ay tazminat ödenir. 

Atama 
MADDE 18. - Türk İşbirliği ve Kalkınma 

İdaresi Başkanı, başkan yardımcıları ve 1 inci 
Hukuk Müşaviri müşterek kararla atanır. 
23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun kap
samı dışında kalan görevlere atamalar, Baş
kanın teklifi üzerine Başkanlığın bağlı olduğu 
bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini, 
gerekli gördüğü hallerde Başkana devredebilir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki per
sonelin görevlendirilmesi 

MADDE 19. - Genel ve katma bütçeli 
daireler, iktisadî devlet teşekkülleri, kamu ik
tisadî kuruluşları ve bunlara bağlı kurum ve or
taklıklarda çalışanlar kurumlarının, Danıştay 
ve Sayıştay mensupları, hâkimler ve savcılar 
için kendilerinin muvafakati ile, Başkanlık teş
kilâtında görevlendirilebilir. Bu personel, 
kurumlarından maaşlı izinli sayılır ve aylık, 
ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer 
malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca 
ödenir. İzinli oldukları sürece memuriyetleri 
ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu 
süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. 
Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan 
süresinde yapılır. 

Üniversite öğretim elemanları, uzmanlık
larına uyan işler için, 4.11.1981 tarihli ve 2547 
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Sözleşmeli personel çalıştırılması 
MADDE 24. - Başkanlık teşkilâtında, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun sözleşmeli 
personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine 
bağlı olmaksızın Türk ve yabancı elemanlar, 
sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde 
çalıştırılacakların sözleşme ücretleri Bakanlar 
Kurulunca tespit edilir. 

Üniversite öğretim elemanlarının görev
lendirilmesi 

MADDE 25.- Üniversite öğretim eleman
ları, uzmanlıklarına uyan işler için, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine 
göre, Başkanlık teşkilâtında görevlendirilebilir. 

Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje 
yaptırma 

MADDE 26. - Başkanlığın görevleri kap
samındaki faaliyetlerle ilgili olarak, araştırma, 
etüt ve proje hazırlama ve diğer işler, sözleşme 
ile Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere 
yaptırılabilir. 

Uygulanmayacak hükümler 
MADDE 27. - Başkanlığın görevleri kap

samındaki işlemlerde, 3182 sayılı Bankalar 
Kanununun 38 ve 50 nci maddeleri ile 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 832 sayılı 
Sayıştay Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci mad
desine göre Başkanlık teşkilâtında görevlen
dirilebilir. 

Sözleşmeli personel çalıştırılması 
MADDE 20. - Başkanlık teşkilâtında, 

Devlet Memurları Kanununun sözleşmeli per
sonel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine 
bağlı olmaksızın en az dört yıllık yükseköğ
retim kurumlarından mezun olan Türk ve 
yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalış
tırılabilir. Bu şekilde istihdam edileceklerin 
çalıştırılma usul ve esasları ile Devlet Memur
ları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ben
dine göre çalıştırılan sözleşmeli personel için 
belirlenen tavan ücreti aşmamak kaydıyla söz
leşme ücretleri Bakanlar Kurulunca tespit 
edilir. 

Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje 
yaptırma 

MADDE 21. - Başkanlığın görevleri kap
samındaki faaliyetlerle ilgili olarak, araştırma, 
etüt ve proje hazırlama ve diğer işler, hazır
lanacak yönetmelikteki esaslar çerçevesinde 
sözleşme ile, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel
kişilere yaptırılabilir. 

Uygulanmayacak hükümler 
MADDE 22. - Başkanlığın görevleri kap

samındaki işlemlerde, 26.5.1927 tarihli ve 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 
21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay 
Kanunu ve 1.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Dev
let İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Koordinasyon ofisleri 
MADDE 23. - Başkanlığın yurt dışında 

yürüteceği proje, program ve yardım işlem
lerinin gerektirdiği koordinasyonun sağlan-
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 28. - 8.6.1984 tarihli ve 206 
sayılı Dışişleri Bakanlığının Teşkilât ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 4. - Bakanlık merkez teşkilâtı, 
ana hizmet birimleri, danışma ve denetim 
birimleri, yardımcı birimler ile bağlı kuruluş
lardan oluşur." 

MADDE 29. - 8.6.1984 tarihli ve 206 
sayılı Dışişleri Bakanlığının Teşkilât ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 23. - Bakanlık, Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilâtı Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname esaslanna uygun 
olarak yurt dışı teşkilâtı kurmaya yetkilidir. 

Dışişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilâtı, 
Büyükelçilikler, Daimî Temsilcilikler, Özel 
Temsilcilikler, Büyükelçilik ve Elçilik Büroları, 
Başkonsolosluklar, Konsolosluklar, Muavin 
Konsolosluklar, Konsolosluk Ajanlıkları, Fahri 
Başkonsolosluklar ve Fahri Konsolosluklar ile 
Türk Kültür Merkezlerinden oluşur." 

Kadro ihdası 
MADDE 30. - Ekli (2) sayılı listede yer 

alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cet
vele, Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İş
birliği Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

ması için Başkanlıkta görevli personelden 
görevlendirilecekler ile bunlara yardımcı ol
mak üzere mahallinden temin edilecek ve ofis 
hizmetlerinde kullanılacak personelin niteliği, 
sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücret
lerin belirlenmesi, personele yapılacak har
camalar dışında kalan harcamaların neler ola
cağı ile harcamaya ilişkin usul ve esaslar Baş
kanlığın önerisi ve Koordinasyon Kurulunun 
uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca 
belirlenir. 

Kadro ihdası 
MADDE 24. - 480 sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin ekinde yer alan (2) sayılı 
listedeki kadrolar iptal edilmiş ve 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı 
cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış, bu 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanun Hük
münde Kararname ile öngörülen düzenlemeler 
altı ay içinde yürürlüğe konulur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar 
ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele "Türk İş
birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
(TİKA)" bölümü olarak eklenmiştir. 

MADDE 25. - Devlet Memurları Kanu
nunun; 

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" 
başlıklı bölümünün A-11 numaralı bendine 
"Gümrük Uzman Yardımcıları" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzman 
Yardımcıları", "Gümrük Uzmanlığına" ibare
sinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım 
Uzmanlığına", 

b) Mülga 213 üncü maddesinden sonra 
gelen "Zam ve tazminatlar" başlıklı ek mad
desinin "II-Tazminatlar" bölümünün "A-Özel 
Hizmet Tazminatı" bendinin (i) alt bendine 
"Gümrük Uzmanları" ibaresinden sonra gel
mek üzere "Teknik Yardım Uzmanları", 

c) (I) sayılı ek gösterge cetvelinin "I-
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün; 

1. (c) bendine "Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı", 

2. (f) bendine "GAP İdaresi Başkan Yar
dımcısı" ibaresinden sonra gelmek Üzere 
"Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan 
Yardımcısı", 

3. (h) bendine "Gümrük Uzmanları" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yar
dım Uzmanları", 

İbareleri eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanun ile 

yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadroları ip
tal edilen personel, başkaca bir işleme gerek 
kalmaksızın aynı unvanlı yeni kadrolarına 
atanmış sayılırlar. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan
lığında görevli personelden en az dört yıllık 
yükseköğretim kurumlarından veya bunlara 
denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğ
retim kurumlarından mezun olduktan sonra 
Başkanlıkta ihtisas gerektiren işlerde en az 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

dört yıl çalışmış olanlar, bu Kanunun yayım
landığı tarihten itibaren bir yıl içinde açılacak 
en fazla iki yeterlik sınavında başarılı olmaları 
halinde teknik yardım uzmanı kadrolarına 
atanırlar. Bu şekilde çalışma süreleri dört yıl
dan az olanlardan, 31.12.2000 tarihi itibariyle 
Başkanlıkta kadrolu veya sözleşmeli olarak 
çalışan personelden, altı ay içerisinde yapıla
cak sınavda başarılı olanlar teknik yardım uz
man yardımcısı kadrolarına atanırlar. 

Bu Kanunun yayımlandığı tarihte 
TİKA'da sözleşmeli olarak çalıştırılan per
sonelden yukarıdaki fıkra dışında kalanlar, bu 
Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl 
içinde durumlarına uygun boş kadrolara atana
bilir. 

Bu Kanun uyarınca memur kadrosuna ata
ması yapılan personelin Ekonomik, Kültürel, 
Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığında söz
leşmeli statüde geçen hizmet süreleri, öğrenim 
durumu itibarıyla yükselebilecekleri dereceyi 
aşmamak ve boş kadro bulunmak koşuluyla 
Devlet Memurları Kanununun ek geçici 1,2 ve 
3 üncü maddeleri ile mezkûr Kanuna 
22.9.1991 tarihli ve 458 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile eklenen ek geçici madde 
hükümleri dikkate alınarak kazanılmış hak ay
lık, derece ve kademelerinin tespitinde değer
lendirilir. 

Bu suretle 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
ile ilişkilendirilen personelin kazanılmış hak 
aylık derecelerinde değerlendirilmeyen geçmiş 
hizmetleri yürürlükteki hükümlere göre emek
li keseneğine esas aylıklarında değerlendirilir. 

Bu madde hükmüne göre ataması yapılan 
personelin bu Kanunun yayımlandığı tarihten 
önceki en son ayda almış oldukları net sözleş
me ücretinin atandıkları kadroda kendilerine 
ödenecek olan aylık, ek gösterge, her türlü zam 
ve tazminatlar ile fazla mesainin toplam net 
tutarından fazla olması halinde, aradaki fark, 
kapanıncaya kadar damga vergisi hariç her
hangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın 
tazminat olarak ödenir. 
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MADDE 31. - Bu Kanun Hükmünde 
Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 32. - Bu Kanun Hükmünde 
Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 26. - Bu Kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 27. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demini 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
Prof. E. İnönü 
Devlet Bakanı 

E. Ceyhun 
Devlet Bakanı 

G. İleri 
Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

E. Şahin 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Bay. ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
E. Faralyalı 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
/ Tez 

Devlet Bakanı V. 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
ö. Barutçu 

Devlet Bakanı 
Ş. Ercan 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Sağlık Bakanı 
Y. Ahuna 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Moğultay 
Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 
Devlet Bakanı 

A. Gönen 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. Batallı 

tçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Ulaştırma Bakanı 
K Topçu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M T. Köse 

Turizm Bakanı 
Prof A. Ateş 

Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ CETVEL VE LİSTE (1/206) 
E K - 1 

EKONOMİK, KÜLTÜREL, EĞİTİM VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 

Koordinasyon 

Kurulu 

Koordinasyon 
Kurulu 

Başkan 

Başkan 

Ana Hizmet 

Birimleri 

1. Ekonomik, Ticarî ve Teknik 
İşbirliği Daire Başkanlığı 

2. Eğitim, Kültür ve Sosyal 

İşbirliği Daire Başkanlığı 

Yardımcı 

Birimler 

Personel, İdarî ve Malî 
İşler Daire Başkanlığı 

E K - 2 

KURUMU 

TEŞKİLÂTI 

SINIFI 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
THS 
GİH 
THS 
GİH 
THS 
GİH 
THS 
THS 
THS 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

: EKONOMİK, KÜL TÜREL, EĞİTİM VE 
TEKNİK İŞBİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 

: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

UNVANI 

Başkan 
Daire Başkanı 

Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Uzman 

Uzman 

Uzman 

Uzman 

Uzman 
Uzman 

Uzman 

Uzman 
İstatistikçi 

İstatistikçi 

Mütercim 

Mütercim 
Mütercim 

Memur 

Memur 
Memur 

DERECESİ 

1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
6 
5 
6 
7 

ADEDİ 

1 
3 
5 
5 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
1 
2 
2 
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SINIFI 

GİH 
GÎH 
GÎH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
THS 
GİH 
GİH 
YHS 
YHS 
YHS 

UNVANI 
Memur 

Memur 

Sekreter 

Sekreter 
Sekreter 

Daktilograf 
Daktilograf 

Daktilograf 

Santral Memuru 

Santral Memuru 

Teknisyen 
Şoför 

Şoför 
Hizmetli 

Hizmetli 
Hizmetli 

DERECESİ 

8 
9 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
9 

10 
8 
9 

10 
10 
11 
12 

ADEDİ 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 

Toplam : 73 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 639) 



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METN 
CETVEL VE LİSTE 

EK-I 
(1) SAYILI CETVEL 

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANL 
Koordinasyon Kurulu Başkan Başkan Yardımcıları Ana Hizmet Birimleri 
Koordinasyon Kurulu Başkan Başkan Yardımcısı 1. Ekonomik, Ticarî ve Teknik H 

Başkan Yardımcısı İşbirliği Daire Başkanlığı 
2. Eğitim, Kültür ve Sosyal 
İşbirliği Daire Başkanlığı 
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EK-II 

(I) SAYILI LİSTE 

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 

TEŞKİLÂTI : MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 
SINIFI 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
AH 
TH 
GİH 
TH 
GİH 
TH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

UNVANI 

Başkan 

Başkan Yardımcısı 

1 inci Hukuk Müşaviri 

Daire Başkanı 

Şube Müdürü 

Şube Müdürü 
Şube Müdürü 

Avukat 
Teknik Yardım Uzmanı 
Teknik Yardım Uzmanı 

Teknik Yardım Uzmanı 

Teknik Yardım Uzmanı 
Teknik Yardım Uzmanı 
Teknik Yardım Uzman Yardımcısı 

Uzman 

Uzman 

Uzman 
Uzman 
Programcı 

Bilgisayar İşletmeni 

Mütercim 
Mütercim 

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 
Ambar Memuru 

Memur 
Memur 

Memur 
Memur 

DERECESİ 

2 
3 
7 
4 
5 
5 
6 
6 
9 
3 
5 
6 
7 
5 
9 
5 
6 
4 
7 
6 
5 
6 
7 
8 

ADEDİ 

1 
2 
1 
3 
4 
2 
3 
1 
3 

16 
3 

17 
3 
8 
1 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
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SINIFI 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 
GİH 

GİH 

GİH 
GİH 

THS 
GİH 

GİH 

GİH 

YH 
YH 
YH 

YH 

UNVANI 
Memur 

Memur 

Daktilograf 

Daktilograf 
Daktilograf 
Sekreter 

Sekreter 

Sekreter 

Santral Memuru 
Teknisyen 
Şoför 

Şoför 

Şoför 

Bekçi 

Hizmetli 
Hizmetli 

Hizmetli 

DERECESİ 

9 

11 

6 

8 
10 

7 

10 

11 

10 
11 
8 

11 

12 

10 
10 
11 

12 

ADEDİ 

2 

1 
1 

1 

1 
1 

3 

1 
2 

1 

3 

3 
2 

1 

3 
1 

1 

Toplam : 125 
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