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t Ç t N D E K t L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Sayfa 
397 

398 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 400 

A) Tezkereler ve önergeler 400 
1. — Jamaika'ya gidecek dam Bayındırlık 

ve tskân Bakanı İsmail Safa Giray'in dönü
şüne kadıaır Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, 
Enerji ve Taıbıiî Kaynaklar Bakanı Sudi Tü-
•rel'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/779) 400 

B) Çeşitli İşler 401 
1. — SSCB Yüksek Sovyet Başkanının 

TBMM Başkanını, refakatinde TBMM'nden ' 
bir heyetle birlikte Sovyet Rusya'yı ziyaret 
efimek üzere davetine icabet edilmesine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (5/45) 401 

IV. — SORULAR ve CEVAPLAR 401 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 401 
1. — Ağrı Milletvekili 'İbrahim Taşdemir' 

in, İstanbul • Taşkışk'nm turistik otel yapı
mına ilişkin Başbakandan, sözlü «om öner
gesi (6/332) 401 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, basında yer allan Ordu - Hükümet 
iştbirliği seminerine 'ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/294) 

3. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 
Büca'nm ilçe yapılmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/302) 

4. — Ordu Milerveklii Bahriye Üçok'un, 
Ankara Belediyesi evlendirme memoiFİarından 
'bazılarının lâiklik ilkesine aykırı hareket ettik
leri iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

Sayfa 

401 

401 

401 

5. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, Türk - tş'in (Hükümete sunduğu 
önerilere ilişkin sözlü sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güveû^ tBakanı 'Mustafa Kalemli' 
nin cevabı (6/3Ö7) 4Ö1!:403 

6. — İstanbul iMtfüetveıkiM Feridun Şakir 
Öğünç'ün, işsizlik sorununa İlişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/308) 403 

7. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, memur ve işçi 'emeMilerinin maaş
larına ilişkim Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından «özlü soru önergesi (6/309) 403 



T. B. M. M. B : 92 

Sayfa 
8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 

Öğünç'ün, asgarî ücrete ıılıişlkin Çalışına ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/312) 403 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, milletvekillerinin Meclis çalışmalarındaki 
sözlerini yayımlayanlar hakkında açıdan da
valara ilişiklin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/316) 403 

10. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir-
öğünç'ün, çarşı ve ımahal'le 'bekçilerine ilişkin 
İçimleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 403 

11. — Malatya Milletvekili .Ayhan Fırat' 
in, Malatya Minin bazı köylerinde vatandaş
lara işkence yapıldığı iddiasına İlişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/318) 403 

12. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, şeker pancarı alımlarına İlişkin sözlü soru
su ve Sanayii ve Ticareit Balkanı Hüseyin Ca
hit Aral'ın cevabı (6/322) 403:406 

13. — 'içel Milletvekili Ali İhsan Blgin'ln, 
«tasfiye halindeki bazı bankaların eski yönetim 
kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/325) 406 

14. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay' 
in, .sıkıyönetimce işilerlne son verilen kamu 
personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/326) 406 

15. — Sinop Milletvekili ıHilmıi Biçer'in,. 
Türkiye'de F - 16 uçaklarımın yapılması pro
jesine ortak olan bir firmaya llişkıin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/328) 406 

16. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
naraenoiye -üreticisine ilişkin Tarım ve Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 406 

17. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Bakanlıkta zorunlu nakili yapıldığı iddia
larına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 406 

18. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal 
Gökçora'nm, zeytin üreticlerinin bazı sorun-
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3ayfa 
larına ilişkin sözlü sorusu ve Sanayi ve Ti
caret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı 
(6/334) 406:409 

19. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
üst düzey yöneticilerinin ek görevlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/336) 409 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 447 

1. — İzmir Milletvekili Hayrullah Olca' 
nın, Selçuk İlçesi Zeytin Köyü yoluna ilişkin 
sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
IH. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/462) 447 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Bsın-ilan Kurumunun resmî ilan 
dağıtımına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı ce
vabı (7/471) 447:449 

3. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, Erzincan iline bağlı bazı ilçe ve köylerin 
yol, su ve elektrik sorunlarına ilişkin sorusu 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakam H. 
Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/495) 449:450 

4. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
'un, Tercan'ın baraj gölü sahasında kalması ne
deniyle sosyal konutlara yerleştirilen bazı aile
lerin okul ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Veh
bi Dinçerler'in yazılı cevabı (7/496) 450:451 

5. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, Erzincan İline bağlı bazı köylerin ulaşım 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı H. IHüsnü Doğan'ın ya
zılı cevabı (7/498) 451':452 

6. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nın, Siverek ilçesindeki hayvancılık ve hay
van ürünlerine dayalı sanayi tesislerine iliş-
Jdn sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı H. Hüsnü" Doğan'ın yazılı cevabı 
(7/503) 452:453 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile 
insan haklan konuşunda görüşme yapılıp ya -

— 396 — 
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Sayfa 
pılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'm yazılı ce
vabı (7/506) 453 

8. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, Erzincan ili Çayır İlçesine bağlı Do
luca Köyü İçme suyu deposuna ilişkin sorusu 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/507) 453:454 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozfcurt, Hü

kümetin uyguladığı dış ticaret. Katma Değer Vergisi 
ve enflasyonla mücadele politikası . 

Konya Milletvekili Salim Erel de yumurta üreti
mi ve bu sektörün içinde bulunduğu dar boğaz; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Balıkesir Milletvekili IDavut Abacıgil'in, Balıkesir 

İlinde bazı Devlet memurlarının siyasetle uğraştığı 
iddiasına ilişkin (6/330) sözlü sorusuna, Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay, 

Zonguldak Milletvekili İsa VardaJl'ın, hâkim ve 
savcıların naklen yapıla^. atamalarına ilişkin (6/338) 
sözlü sorusuna da. Adalet Bakanı M. Necat Eldem, 

Cevap verdiler', soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in (6/332) 
İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın (6/302), 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/305), 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/318), 

(6/322), 
Ankara Milletvekili Seyri Oktay'ın (6/326), 
Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in (6/328), 
İçel Milletvekili Edip Özgenç'in (6/329), 
Bursa »MıMetvekili Mehmet Kemal Gökçora'nın 

(6/334) ve 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/336) sözlü so

ru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bu
lunmadıklarından; 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/331) 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/294) ve 

sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili bakanlar 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Sayfa 
V. — KANUN TASARI VE TEKLİF

LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 409 

1. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
liklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/531) (S. 
Sayısı : 282) 409:446 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/316), 
İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in (6/325) ve 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün 

(6/307), (6/308), (6/309), (6/312) sözlü soru önergeleri, 
mehil verildiğinden; 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün 
(6/317) sözlü soru önregesi de soru sahibi izinli oldu
ğundan: 

Ertelendiler. 
7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesine ilişkin 31.8.1979 Tarihli ve 28 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bankalar 
Hakkında 22.7.1983 Tarihli ve 70 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun Tasarısı (1/16, 1/17) (S. Sayısı : 276) 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak tümü kabul 
edildi ve kanunlaştı. 

Maddeleri Komisyona geri verilen; Antalya Mil
letvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek). Komisyondan gelmediğinden : 

Cemal Kaçar'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı (1/678) (S. Sa
yısı : 277) komisyon yetkilileri Genel Kurulunda ha
zır bulunmadıklarından; 

2983 Sayılı Tasarıların Teşviki ve Kamu Yatırım
larının Hızlandırılması Hakkında Kanunun Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarı
sı (1/659) (S. Sayısı : 278) komisyon yetkilileri ve il
gili Bakan Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından: 

Ertelendiler. 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

397 — 
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27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Değişik 43 üncü Madde
sinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair (1/672) (S. 
Sayısı : 279), 

3.1.1961 Tarihli ve 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun 21 inci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında (1/664) (S. Sayısı: 280) ve 

11.1.1983 Tarihli ve 2780 Sayılı Hava Harp Oku
luna Girmeye İstekli Aday öğrenciler Hakkında Ka
nunun Adının ve 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında (1/673) (S. Sayısı: 281); 

Teklif 
1. — Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 

Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 
178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifli (2/230) (Adalet Komisyonunla) (Başkanlığa 
geliş ıtarihi: 25.4.-985) 

Raporlar 
1. — Erzurum Milletvekili Hilımü ıNalbantoğlu' 

nun, 1136 Sayılı Avukatlık (Kanununun Geçici 17 
nci (Maddesinin değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/176) (S. Sayısı: 
288) (Dağıtma tarihi : 26.4.1985) (GÜNDEME) 

2. — 10 Haziran 1949 Tarihli ve 5435 Sayılı Ka
nunun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/671) 
(S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 26.4.1985) (GÜN
DEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Balıkesir Milletvekili Davuit Abacıgil'in, köy 

ve mahalle muhtarlarının aylık ücretllerine ilişkin İçiş
leri Bafcanından sözlü soru önergesi (6/347) (Başkan
lığa geliş tarihi : 24.4.1985). 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nâlbantoğlu'nun, 
yeminli özeli teknik bürolara 'ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi ((6/348) (Başkan
lığa geliş tarihi: 24.4.1985) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibantoğlu' 
nun, prefabrik öğrenci yurtlan ihalesine ilişkin IBa-
yıradunlıik ve İskân ©akanından sözlü soru önergesi 
(6/349) (Başkanlığa geliş (tarihi : 24.4.1985) 

4. — Balıkesir Milletvekilli Cahit Tutum'un, Ana
vatan Partisi büyük kongresinde bazı Devlet memur-

Kanun tasarıları da görüşülerek kabul edildi ve 
kanunlaştılar. 

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığın
dan, 30 Nisan 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 117.10'da son venildi. 

(Başkan 
töaşkanvıekıiii 

Halil İbrahim Karal 

Kâtip Üye Kâtip (Üye 
Kayseri Samsun 

Muzaffer Yıldırım Süleyman Yağcıoğlu 

Darının parti çalışmalarına alet edildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/350) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 24.4.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Balıkesir Milletvekilli Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Baştabi
bine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/510) ^Başkanlığa geliş tarihi : 
24.4.1985) 
2. —'(Balıkesir Milletvekili Davut Abacigil'in, Ba

lıkesir Polis Okuluna ilişkin İçişleri İBakanından ya
zılı soru önergesi i(7/511) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.4.1985) 

3. — Erzurum Millet vekili Hillmi Nalbantoğlu' 
nun, kırsal kalkınma projesi gereğince yatırımcı ku
ruluşlara tahsis 'edilen ödeneğe ilişiklin Tarım Orman 
ve 'Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/512) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1985) 

4. — Erzurum M'i'Metvekffii Hiılmi Nalibantoğlu' 
nun, - emekli ilkokul öğretmenlerinin ek göstergeleri
ne ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve Spor Baklanımdan 
yazılı soru önergesi (7/513) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.4.1985) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi iNalbantoğlu' 
nun, Erzurum İli Şenkaya İlçesi Belediye (Başkanlığın
ca açılan memur sınavına ilişkin İçişleri İBakanından 
yazılı soru önergesi (7/514) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.4.1985) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanıtoğlu* 
nun, Erzurum Atatürk Üniversitesi i Mühendislik Fa
kültesi inşaatına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Balkanından yazılı sora önergesi (7/515) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 24.4.1985) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

26 . 4 . 1985 Cuma 
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7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, sigortalıların 18 yaşından büyük çocuklarının te
davi sorununa İlişkin Çalışıma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/516) (Başkanlığa 
geliş itarihii: 24.4.1985) 

'8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İl Geneli Meclisinin almış olduğu 'bazı 
kararların uygulanmadığı iddiasına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri İBakanından yazılı soru önergesi 
(7/517) (Başkanlığa geliş !taribi •: 24.4.1985) 

9. — Erzurum Miilletvekiıli Hilmi Nallbantoğlu' 
nun, götürü vergiye Itabi esnaflardan alınan faturala
ra iıîıişlkin Maliye ve Gümrük «Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/518) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1985) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Bakanlığa bağlı köy tahsildarlarının ulaşım so-

29 . 4 . 1985 

Tezkereler 
1. — Ergun Aydaş Hakkındaki Ölüm Cezasının 

Yerine Getirilmesine Dair İBaşbakanllık Tezkeresi 
(3/776) (Adalet .Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihli : 26.4.1985) 

2. — Neodet Sözbir Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair 'Başbakandık Tezkeresi 
(3/777) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 26.4.1985) 

3. — (Kırşehir Milletvekili Tevfuk Güneş'in Yasa
ma Dokunulmazlığının Kalldınliması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/778) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu İKarma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş 'tarihi: 26.4.1985) 

Raporlar 
1. — 647 iSayılı Cezaların İnfazı Hakkında ıKa-

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/668) 
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi :• 29.4.1985) (GÜN
DEME) 

2. — îmar Kanunu Tasarısı ile Amasya Milletve
killi Arsan Savaş Arpacıoğlu ve Edirne Milletvekili 
Mufoitıtin Yıldırım'ıın 9.7.1956 Tarih ve 6785 Numara
lı Iteıar (Kanununa 11.7.1972 Tarira ve 1605 Sayılı Ka
nunla Eklenen Ek 8 inci Maddemin Değiştirilmesi 
Hakkında (Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, Ulaş-
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rununa ilişkin Maliye ve Gümrük İBakanından yazılı 
soru önergesi (7/519) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.4.1985) 

11. — Erzincan Milletvekilli Veysel Varol'un, Er
zincan İÜ Çayırlı Itlçesinin bazı köylerinin elektrik 
sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/520) (Başkanlığa geliş ta-
tihi : 16.4.1985) (17.4.1985 tarihli Gelen Kâğıtlarda 
6/339 esas numara ile sözlü olarak yer alan soru öner
gesi, soru sahibinin istemi üzerine yazılı soruya çev
rilmiştir.) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, mahallî gençlik kamplarına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Balkanından yazılı soru önergesi 
(7/521) (Başkanlığa geiliş tarihi : 25.4.1985) 

Pazartesi 

tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/657, 2/5'8) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma ıtarihi : 29.4.1985) (GÜN
DEME) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — Çanakkale Milletvekili Onura! Şeref Boz-

kurt'un, Katma Değer Vergisinden elde edilen gelir
lere .ilişiklin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi {6/351) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.1985) 

2. — Konya Milletvekili iSabri Irmak'ın, ermeni 
soykırımı iddialarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Dışişleri 'Balkanından sözlü soru önergesi 1(6/352) (Baş
kanlığa ıgeliş ıtarihi: 26.4.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — 'istanbul Milletvekili Yılmaz ithsan Hastürk' 

ün, resmî tatil günlerinde personele fazla mesai yap
tırıldığı iddia edilen bir bakanlığa ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/522) ((Başkanlığa geliş ıta
rihi : 26.4.1985) 

2. — Erzurum Milletvekili Hiıknıi Nalbantoğlu'nun, 
PTT Ahiathbel dinlenme tesislerinde kullanılan içme 
suyu borularına ilişkin lUlaşıtırma İBakanından yazılı 
soru önergesi (7/523) (Başkanlığa geliş ıtarihi : 
26.4.1985) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi ıNalbantoğlu' 
nun, PTT Ümraniye laboratuvar ve fabrika yapımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/524) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.4.1985) 
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30 . 4 . 1985 Salı 

ve Tütün Tekeli Haklkmdalkd Kanunun 44 üncü . Mad-
desimim (a) Bendinin ve 3078 Sayılı Tu2 Kanununun 

. 27 nci Maddeslinim DeğiştıiriiJımıesine ve 1918 Sayılı 
(Kanuna Bir 'Ek (Madde İlavesine Dair Kanun Tasarı
sı (1 /682) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 

Jtarihi: 29.4.1985) 

•••>• ^ • • < < ı •*" 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ledin Barlas 
KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kırklareli), Muzaffer Yıldıran (Kayseri) 

(BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 'Muş (Milletvekilli Alaattin Fırat'ın, Muş İlinin düş-
92 nci Birleşimini açıyorum. mandan kurtuluşunun 68 inci yıldönümü münasebe-

Toplantı yeter sayış; vardır, görüşmelere başlıyo- tiyle gündem dışı söz isteği vardır. 
ruz. Sayın Alaattin Fırat buradalar mı? Yok. f 

III. — BAŞKANLIĞIN GEN EL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Jamaika'ya gidecek olan Bayındırlık ve 
İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sudi Türelin vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/779) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

(Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup 
'bilgilerinize sunacağım. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan.... 

BAŞKAN — Buyurunuz öf endim. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 
Geçen hafta gündem dışı 'bir 'konuşma yapmak için 
zatı âlinizden söz almıştım. 

Tasanlar 
1. — 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetimi "Ko

ruma Hakkında Kanunun Bazı 'Maddelerinde Deği-
şikıliık Yapıllmasına ve Kanuna iBir Ek ıMadde ilavesi
ne Dair Kanun Tasarısı (1/681) (Adalet Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş ıtanihıi : 29.4.1985) 

2. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanunun (Bazı Maddeleri i e 1117 Sayılı Tütün 

BAŞKAN — Efendim geçti şimdi, gündem dışı 
söz alma geçti. Size de, çok acil olmadığı için konu
nuz, söz vermeyeceğimi ifade etmiştim. Teşekkür ede
rim. 

Cumhurbaşkanilığının tezkeresini okutuyorum : 

Türlkiye Büyük Millet (Meclisi BaşkanUığına 
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşmeleri Merkezi 

Habitat Komisyonunun 29 Nisan - 10 'Mayıs 1985 
tarihleri arasında Kingston'da yapılacak olan 8 inci 
dönem toplantısına katılmak üzere, Jamaika'ya gide
cek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı îsmal Safa Gi
ray'ın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskân Bakan
lığına, Enerji ve Tabiî Kaynalkılar Bakanı Sudi Tü-
rel'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — (Bilgilerinize sunulmuştur. 
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B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — SSCB Yüksek Sovyet Başkanının TBMM 

Başkanını, refakatinde TBMM'nden bir heyetle bir
likte Sovyet Rusyayı ziyaret etmek üzere davetine 
icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/45) 

'BAŞKAN — Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Baş
kanının 'bir tezkeresi vardır, okutup onayınıza suna
cağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 'Birliği Yüksek 

Spvyeti (Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, İs

tanbul - Taşkışla'nın turistik otel yapımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) 

'BAŞKAN — Gündemin sözlü sorular kısmına ge
çiyoruz. 1 inci sırada, Ağrı Milletvekili ibrahim Taş-
demirin, istanbul - Taşkışla'nın turistik otel yapımına 
ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesinin görüşül
mesi var. 

Sayın Taşdemir 'buradalar mı efendim? Burada, 
Soruya cevap verecek Sayın Başbakan Veya ilgili 

bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba

sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

'BAŞKAN — 2 nci sıradaki Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in sözlü sorusu, soru sahibi izinli 'bu
lunduğundan ertelenmiştir. 

3. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Buca'nın 
ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/302) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, izmir Milletvekili Işı
lay Saygın'ın, Buca'nın İlçe yapılmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesinin görüşülmesine ge
çiyoruz. 

Sayın Işılay Saygın 'buradalar mı efendim?. Yok. 
Soruya cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Anka

ra Belediyesi evlendirme memurlarından bazılarının 
lâiklik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından öszlü soru önergesi (6/305) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçok'un sözlü sorusu, Sayın Üçok'un izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 

Başkanını, refakatinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden bir 'heyetle (birlikte Sovyet Rusyayı ziyaret 
etmek üzere davetine icabet edilmesi Başkanlık Di
vanımızın da uygun görüşleriyle Genel Kurulun tas
viplerine sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul/ edilmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Türk - İş in Hükümete sunduğu önerilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/307) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki, istanbul Milletvekili 
Feridun Şakir Öğünç'ün sözlü sorusuna geçiyoruz. 

Mehil istenmiş olmakla beraber sayın 'balkan ce
vap vereceğini ifade etmektedir. 

Sayın Öğünç, buradalar mı efendim? Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışıma ve Sosyal Güven

lik Balkanı Sayın Mustafa Kalemli tarafından sözlü 
olarak cevaplandınfonası hususunda gereken işlemin 
yapılmasına müsaadelerinizi dilerim. 

Saygılarımla. 
Feridun Şakir öğünç 
istanbul MIMeıtvekiild 

1. Türkiye'nin ve Türk çalışanlarının en büyük 
işçi kuruluşu Türk-ilş bugüne kadar hükümete hangi 
önerileri sunmuştur? Tadadî ve ayrıntılı olarak açık
lanması. 

2. Aynı kuruluşun çözümlenmesini istediği sorun
lar nelerdir? Tadadî ve ayrıntılı olarak açıklanması. 

3. Aynı kuruluşun yenilenmesini dilediği kanun
lar nelerdir? Bu kanunların hangi maddelerinin yeni
lenmesi istenmektedir? Tadadî ve ayrıntılı olarak 
açıklanması, 

4. Türk-tş'in sunulan önerileri hakkında hükü
metçe neler düşünülmekte, bunlar için hangi hazırlık
lar yapılmakta, hangi önlemler öngörülmektedir? 

5. Türk-lş'in çözümlenmesini istediği sorunlar 
hakkında 'hükümetçe neler düşünülmekte ve bunlar 
için haiDgi hazırlıklar yapılmakta ve hangi önlemler 
öngörülmektedir? 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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6. Türk-lş'in yenilenmesini dilediği kanunlar hak
kında hükümetçe neler düşünülmekte ve bunlar için 
hangi hazırlıklar yapılmakta, hazırlıklar hangi aşa
mada 'bulunmaktadır? 

7. Hükümetçe ortadireğin, işçi emeklilerinin, on
ların dul ve yetimlerinin harikulade kötü durumları
nın düzeltilmesi için neler düşünülmektedir? 

Bu yolda hazırlıklar var mıdır, varsa nderdir? 
8. Siyasal tarihimizde de izlendiği üzere, gelmiş 

geçmiş 'iktidarlar ve hükümetler, hasta Türk-îş olmak 
üzere, sendikalarla daima olumlu ilişkiler içinde bu
lunmuşlar ve Türk çalışanlarının sorunlarına tam bir 
duyarlılıkla eğilmişler, çözümler getirmişlerdir. Bunu 
bugünkü hükümet için söyleyebilmek mümkün değil
dir. Bu olumsuzluğun dayanakları nelerdir? 

9. Kamuoyunda, basında özellikle işçi hareketi 
içinde iktidarın ve hükümetin Türk sendikacılığına ve 
Türk çalışan kesimine karşı ilgisiz, olumsuz bir ta
vır içinde bulunduğu söylenmektedir. Bu hususta ne 
düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balka
nı Sayın Kalemli; buyurunuz efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Fe
ridun Şakir öğünç tarafından 29,3.1985 tarihinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen ve 
tarafımdan cevaplandırılması istenen sözlü soru öner
gesinde, Türkiye İşçi.'Sendikaları Konfederasyonunun 
hükümete sunduğu teklif ve önerilerin hangi safihada 
bulunduğu ve hükümetin Türk sendikacılığı ile çalı
şanı hakkında ne gibi tedbirler alacağı sorulmaktadır. 

Suallerin 6 adedi doğrudan Türk - Iş'in istek ve 
talepleri ile alakalıdır. Sayın arkadaşım, Türk - tş'in 
takip ettiği konuların detaylı, kendi tabiri ile tadadî 
ve ayrıntılı olarak açıklanmasını istemektedir. 

Türk - İş, enflasyonun aşağı çekilmesinden, Devlet 
Demiryolları çalışanlarının permi taleplerine, toplu iş 
sözleşmelerinin aktedilmesi prosedüründen, tüketicinin 
korunması hakkındaki kanunun hazırlanmasına, Türk 
Bayrağı Kanununa kadar çeşitli taleplerini hükümeti
mize yazılı ve sözlü olarak bugüne kadar iletmiştir. 

Bejli başlı konularla ilgili ve çeşitli bakanlıkların 
görev alanı içindeki konuları kapsayan bir listeyi 
hazırlatıp Sayın öğünç'e 'bizzat sunacağım. Ancak, 
Türk-lş'in belli başlı talepleri arasında, özellikle dün
kü toplantılarında da ifade ettikleri gibi, çalışma ha
yatını şekillendiren kanunların değişmesi talepleri var
dır. Bu konuda 1984 yılı başında, bu kanunların he

nüz detaylarıyla uygulamaya aktarılmadığını, uygu
lamada ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre elbette kanun 
değişikliğinin gündeme geleceğini, ancak zamanın he
nüz erken olduğunu ifade etmiştian. 1985'in başların
da ise çalışma hayatının, bütün müesseseleriyle işler
lik kazanmasından sonra, kanunların uygulanmasında 
açıklık kazandırılmasına ilişkin, tıkanıklık arz eden, 
bir başka tabirle farklı yorum ve karışıklıklara konu 
olan hususlarım Türk-lş'in yetkilileriyle görüştüm ve 
mutabık kaldığımız hususlardaki değişiklik teklifleri
ni Başbakanlığa sundum. 

Bir başka ifadeyle söylemem gerekirse, 2821, 2822 
sayılı yasalarla 506 sayılı Yasadaki değişiklik teklif
lerini Başbakanlığa sundum. Bu konular Bakanlar Ku
rulunda görüşüldükten sonra huzurunuza zaten ge
leceği için, şu anda detaylarına girerek vakitlerinizi al
mak istemiyorum. 

Sayın Başbakanımızın, periyodik olarak ve en son 
dün işveren, işçi, esnaf ve sanatkârlar konfederasyon
larıyla bir araya geldiği, çeşitli istek ve problemleri 
'bizzat ele aldıkları malumlarıdır. 

ISayım Başbakan bu konularda, yani konfederas
yonların çeşitli taleplerinin bakanlıklar nezdinde takibi 
ve işin koordinasyonu görevini Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı olanak bana vermişlerdir. Bu hususta
ki bir listeyi de Sayın öğünç'e bizzat sunacağım. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Öğünç, ortadireğin, iş
çi emeklilerinin, onların dul ve yetimlerinin hariku
lade kötü durumlarının düzeltilmesi için neler düşü
nülüp, neler yapıldığım da sormuşlardır, önce, yanlış 
anlamayı tashih etmek isterim : Bizim ortadirek kav
ramı ve anlayışımız içinde, sadece işçi emeklileri, on
ların dul ve yetimleri değil; işçi, memur, esnaf ve sa
natkâr ile çiftçi ve köylü de vardır. İşçi emeklileri 
için neler düşünüldüğünü tartışmak, ama diğer ke
simleri ihmal etmek ise mümkün değildi^ Biz toplu
mu, ortadireği bir bütün olarak görürüz. Hükümet 
programının hemen tamamı, ortadireğin güçlenmesine 
dönüktür. Zor ekonomik şartlar bu kesimi tahrip et
mekte ve cemiyetin temellerini kemirmektedir. Bunu 
her zaman söyledik. 

Enflasyonun aşağı çekilmesinden, üzerinde çalış-
tığıımız sosyal güvenlik sisteminin ıslahma, ihracatın 
artırılmasından, yabancı sermayenin ithaline, hatta 
vergi düzenimizin ıslahına kadar, hükümetimizin tüm 
gayret ve çabaları, ortadireğin refahına katkıda bulun
ma amacına dönüktür. 

Çalışanlar, bu ülkeyi doyuran, üreten, temel ihraç 
ürünlerini yetiştiren, ülke kalkınmasında göz nuru, 
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alın teri, enerji ve emeğini, canını kullanan kesimdir. 
Bu kesime karşı lolumsuz 'bir tavır içinde olamayız; 
olmadık ve ne kadar iddia edilirse edişin, olmayaca
ğız da. Ancak, kanunlara saygılıyız ve kanunları tat
bik edeceğiz.. Parlamentere de, bürokrata da, esna
fa, çiftçiye, işçiye, sendikacıya da sadece kanunların 
'hâkimiyetinden bahsedebiliriz. Herkesle ve her kesim
le, her kesimin temsilcisiyle, kanunlar çerçevesinde 
'bir ve 'beraber olmaya daima hazırız. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarındn alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalemli. 
Sayın öğünç, ilave edeceğiniz bir şey var mı efen

dim? 
FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Müsaa

denizle var efendim. 

BAŞKAN— Buyurunuz Saym öğünç. 
FERİDUN ŞAKIR ÖGÜNÇ (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; öncdıMe 
sayın bakanımıza, beni pek tatmin etmeyen izahat
larından dolayı teşekkür ederim. 

Hemen cevap vermem gerekir ki, ben sadece 
işçi emeklilerinin meselelerini getirmek istemedim. 
Eğer diğer kesimlerin de meselelerini igetirirsem bu
raya iki bavulla çıkmam lazım. (HP sıralarından al-. 
kışlar) 

Ben sözlü soru önergemde öncelik taşıyan husus
ları ifade ettim ve onların cevaplarım almak istedim. 

Efendim, iki defadır Tüıkiye'nin en büyük işçi 
kuruluşu ile hükümet zirve toplantıları yapmaktadır. 
Bugün de zirve toplantılarında görüşülen ve henüz 
sağlıklı kararlara (bağlanmamış olan toplantının so
nuçlarını basından öğrenmiş bulunuyoruz. 

^MBR KÜŞHAN '((Kars) — Ve bağlanacağın
dan da endişe ettiğimiz. 

FERİDUN ŞAfâR ÖGÜNÇ ((Devamla) — İn
şallah bağlanır, ©ağlanmasını temenni ediyorum. 

Aslında sayın bakanımın bana burada endirekt 
bir tarizde bulunacağına teşekkür etmeleri lazımdır. 
Bu Meclisin açıldığı günden beri kendilerinin kıla
vuzluğunu yapıyorum. 

42 tane kanun teklifimiz vardır; bunlar görüşül
mediğine göre elbetteki bu kanunların veyahut da 
çalışan 'kesimin sorunlarının çözümünü hükümetten, 
özellikle ilgisi bakımından Çalışma Bakanımızdan is
temek bizim hakkımız olmalıdır. 

Şu anda (benim sorularımın karşılığı verilmemiş
tir. Arka sıralarda da diğer sorularım vardır. Zanne
diyorum o sorularımın içinde cevapları bulacağım. 
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Bir polemiğe de girmek istemediğim için teşekkür edi
yorum. 

Sağolsunlar, var olsunlar. (Aflkışlfr) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym öğünç. 
Soru cevaplandırmıştır. 
6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 

ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ye Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6(312) 

BAŞKAN — 6, 7 ve 8 inci sıradaki sorular Sa
yın Feridun Şakir öğünç'e ait olduğu için İçtüzüğü
müzün 97 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre er
telenmiştir. 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, mil
letvekillerinin Meclis çalışmalarındaki sözlerini ya
yımlayanlar hakkında açılan davalara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/316) 

BAŞKAN — 9 uncu sıradaki Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in sorusu, izinli bulunduğundan, 
ertelenmiştir. 

10. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

BAŞKAN — 10.uncu sıradaki sözlü soruda yine 
Sayın Feridun Şakir öğünç'e ait olduğundan, İçtüzü
ğümüzün 97 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre 
ertelenmiştir. 

77. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma
latya İlinin bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Malatya Milletvekili 
Sayın Aynan Fırat'ın, 'Malatya İlinin bazı köylerin
de vatandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Saym Ayhan Fırat? Buradalar. 
Sayın bakan? Yok. 
İSora ertelenmiştir. 
12. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, şeker 

pancarı alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/322) 
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BAŞKAN — 12 nci sırada, Malatya Milletvekili 
Sayın Ayhan Fırat'ın, şeker pancarı alımına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
bulunmaktadır. 

Sayın Fırat?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet MeclÜsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakam ta

rafından «özlü olarak cevaplandırılma'sını arz ederim'. 
(Saygılarımla* 

..Ayhan Fırat 
Malatya Milletvekili 

1. 1984 - 1985 alım kampanyasında alınan şeker 
pancarı miktarı 'bir önceki yıla nazaran düşmüş mü
dür ? Düşm'üşıse sebebi nedir? 

2. 198'5'te de pancar üreti'minde düşme devam 
edecek midir? Bu durumda gerek yerii kurulması dü
şünülen, gerekse tevisiî planlanan fabrikalar yen'iden 
gözden geçirilecek rnlidir? 

3. Yeni 11,5 TL.'lık pancar fiyatı, artan girdi 
fiyatları karşısında yeterli midir? 

4. (Hükümet (bir ay önce şeker fiyatlarına büyük 
oranda zam yapmıştır? Eski fiyatla aldığı pancardan 
ürettiği bu şekere 'bu ölçüde zam yapmaya hakkı var 
mıdır? 

5< Bu yıl sonuna doğru veya pancar alım yılı 
başında yeni pancar fiyatları medeni ile şeker fiyat
larına yeniden zam yapılması düşünülebilir mi? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aral. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin muhterem üyeleri; Malatya Milletvekilimiz Sayın 
Ayhan Fırat'ın sözlü sorularına cevap vereceğim. 

1983 yılında 394 317 hektar ekim taahhüdü alın^ 
mış, ekim miktarı 360 3*14 hektar, ürün taşıyan alan 
miktarı ise 3*58 831 hektar olmuş ve ortalama ola
rak hektar başına 35 587 ton verim alınarak bedeli 
ödenen pancar miktarı 12 769 569 tona ulaşmıştır. 
1984 yılında ise taahhüt miktarı 394 327 hektar olan 
ekim miktarı, 353 327 hektar ürün taşıyan alan ve 
350 191 hektar ortalama verim ve 31 721 ton hektar 
'başına rekolte, 11 108 375 ton olarak toplam rekolte 
gerçekleşmiştir. 1983 yılına kıyasla ekim miktarında 
yüzde 1,9; verimde ise maalesef yüzde 10,9 azalma 
vuku bulmuştur. 

Verim ve rekoltedeki azalışın en önemli sebebi, ik
lim şartlarının, özellikle yağışların pancar tarımı yö
nünden ekim, bakım ve kampanya dönemlerinde mü

sait seyretmemesinden vuku bulmuştur. 1983 yılı, yani 
1983 - 1984 rekoltesi, şeker olarak, 1 milyon 628 bin 
ton olmuş ve 1984 - 1985, yani idrak ettiğimiz yıl 
için 1 milyon 522 bin ton şeker elde edilmiştir. 

1985 yılı ekim iş programı 377 bin hektar ola
rak tespit edilmiş olup 3.4.1985 tarihi itibariyle 
376 700 hektar taahhüt alınmış, halen taahhüt alım
ları ve pancar ekimine devam edilmektedir. Uzun 
yıllar ortalaması olarak ülkemizde şeker tüketimi yak
laşık yüzde 4,75 oranında artmaktadır. 1984 yılı tü
ketimi ise 1 314 704 ton olmuştur. Bu değerlere göre 
yurt içi tüketiminin 1990'da 1 milyon 700 bin ton 
seviyesine erişeceği tahmin edilmektedir. Bu miktar
daki şekeri üretebilmek için yaklaşık 13,5 milyon ton 
pancara ve yeni şeker üretim kapasitelerine ihtiyaç 
kesinlikle vardır. Bunun için gerek yeni kurulmakta 
olan, gerekse tevsileri planlanan şeker ̂ fabrikaları pro
jelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmiş ve bu 
gözden geçirme sonuçlanmıştır. Daha önceki bir ko
nuşmamda kurulacak fabrikalar hakkında yüce Mec
lise sırası ile malumat arz etmiştim. 

10 Mart 1985 tarih ve 18690 sayılı Resmî Gaze
tede yayınlanan kararnamenin 1 inci maddesine göre 
11 lira 50 kuruş olan yüzde 16 polar şeker pancar fi
yatı taban fiyatı olmayıp avans mahiyetindedir ve ma
liyet unsurlarının da kaydedilen gelişmelere göre ke
sin fiyatı Ağustos 1985'te tespit ve ilan edilecektir. 
Şu halde ilan etmiş olduğumuz 11,5 liralık fiyat ta
ban fiyatı olmayıp şeker pancarının avans fiyatıdır. 

Pancar bedel tazminatlarının ortalama şeker mali
yeti içindeki payı, fiyatı da dahil yüzde 54 ilâ 55 nis-
petindedir. Polar şeker varlığı yüzde 16 olan pancarın 
taban fiyatı, sırası ile; 1981'de 4 lira/kilogram, 1982' 
de 5 lira/kilogram, 19'83'te 6 Iira/k'ilögram, 1984'te 
7,85 lira/kilogram ve 1985'te de 11,5 lira/kilogram 
avans olarak; bir önceki yıla kıyasla fiyat artış ora
nı sırası ile yüzde 25, yüzde-20, yüzde 30,8 ve son 
olarak da yüzde 46,5'a erişilmiştir. 5 yıl içinde ise 
şeker pancarının fiyatı yüzde 187,5 oranında artmış
tır. Buna rağmen şeker fiyatlarına daha az oranlarda 
zam yapılmış olup aşağıdaki değerler bunu açıkça gös
termektedir. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Sayın Bakan, girdilere ne kadar zam oldu? 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyelim efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Müsaade buyurun ©fen
dim. 
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1981 ve, 1982 yılında şeker satış fiyatı kilogramı 
72 lira, 1983"te 86 lira; 1984"te 111 lira, 1985*te de 
140 lira olarak görülmektedir ve buna göre de 1983' 
te yüzde 19,4 1984 t̂e yüzde 29,1, 1985rte de şeker fi
yatına yüzde 26,1 nispetinde bir zam yapılmıştır. 

Yukarıda izah edildiği üzere, pancar fiyatı 5 yıl 
içinde yüzde 187,5 artmasına rağmen, şeker fiyatında
ki artış oranı yüzde 94,4 seviyesinde kalmıştır. Kris
tal ve küp şeker ortalaması olarak sanayimizde ti
cari maliyet 1983 ve 1984 kampanyasında 96 lira 89 
kuruş ve 1984-1985 kampanyasında ise 118 lira 15 ku
ruş olarak sonuçlanmıştır. . 

•Son .soruya cevap ise; bu sene takvim yılı içinde 
şekere herhangi bir zam düşünülmemektedir. 

Yüksek bilgilerinize saygıyla arz ederim. 
Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür .ederim Sayın Aral. 
Sayın Fırat, görüşmek ister misiniz efendim? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — 'Buyurunuz. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin saygıdeğer üyeleri; şu anda bir sosyal 
(konuya temas etmek istiyorum. 

'Malumları olduğu üzere, şeker pancarı genellikle 
•sonbaharda ekilir ve ertesi yıl yaz ve sonbahar ay
larında sökülerek fabrikalara taşınır. Tam bir sene 
emek çekerek hasat yapan çiftçi parasını, bir sonraki 
yılın şubat veya mart aylarında, yani 18 ay sonra 
alabilir. Şimdi düşününüz, 1984 sonbaharında ektiği 
pancarın parasını 1986'nın şubat veya mart ayında 
alabilecektir. 1984'te şeker pancarına 7,85 TL, prim 
ile birlikte 815 TL. ödenmiştir. Hükümet 1985 ürü
nüne, 1986'da ödenmek üzere 11,50 TL. kıymet biç
miştir. Buna, her ne kadar taban fiyat değil deni
yorsa da, artık talban fiyat belirlenmiştir. Köylü bu 
ürünü ekmiyor/Sayın bakanımız azaldığını beyan et
tiler; doğrudur, azalıyor ve bugün yüzde 10 veya 7 
civarındaki üretim düşüklüğü önümüzdeki sene de 
devam edecektir. Yağmurdan yaştan değil, girdi fi
yatlarının yüksekliğinden dolayı vatandaş tarlasına 
gübre atamıyor, dolayısıyla biraz önce sayın baka
nın beTirt'tiikleri gibi, 1983 yılında hektar başına 35 
ton olan ürün 1984 yılındaki tona düşmüştür, Yüz
de 15 civarında üretimde kayıp vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, enflasyon hasıl önlenir? 
Enflasyonun önlenmesinde tek yol, üretimin artırılma-
sidır. Türkiye'de tarımda ürdüm düşmeye devam et
mektedir. Şeker pancarında düşüyor, tütünde düşü-
yort pamukta düştü, buğdayda da düşüyor. Neden? 
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Politikanız yanlış da ondan. O politikayı değiştirme
dikçe, ülkede tarım alanındaki üretim artırımını sağ
layamazsınız. 

'Muhterem kardeşlerim bakınız, Devlet İstatistik 
Enstitüsünün verilerine göre, ülkenizdeki enflasyon 
oranı yüzde 551tir, Bankalar devlerin tespit etmiş ol
duğu yüzde 58 oranında faiz verirse, siz, vatandaşın 
18 ay çoluğu çocuğu ile alin teri döktüğü pancarına 
yüzde 30 civarında fiyat artışı verirseniz, bu adalet 
midir, bu çalışanın hakkını vermek midir? Kim eker 
bü Jürünü? 

Sayın milletvekilleri, şimdi de sizlere girdi fiyat
larını vermek istiyorum. 198'4'e nazaran 1985'te ta
rım işleme aletlerindeki fiyat artışı yüzde 60, ziraî mü
cadele aletlerinde yüzde 70, sulama aletleri ve motor
larda yüzde 60, traktör fiyatlarında yüzde 55, akar
yakıtta yüzde 100, gübrede yüzde 100'ü aşan fiyat 
artışları olmuştur. Ayrıca, köylü 1985 yılı pancarının 
parasını, gene demin dediğim gibi, yıl içinde alama
yacak; 198*6 yılının ocak veya şubat ayında alacak
tır. Ülkemizde şeker pancarı fiyatı son 5 sene içeri
sinde 6 kat artarken; gübre fiyatı 24 kat, akaryakıt > 
fiyatı 16 kat artmıştır. Pancar üreticileri 1 kilo pan
cara 1 kutu kibrit alabiliyorlar, 3,5 kilo pancara da 
1 bardak çay içebiliyorlar. Düşününüz, vatandaş bu 
ürünü nasil eker artık? 

Muhterem milletvekilleri, 490 bîn çiftçi ailesinin 
ekonomik durumunu düşünün. Pancar ekiminin böyle
sine büyük bir potansiyele hitap ettiğinin önemini 
sizlere arz etömeye çalışıyorum. Bu nedenle en doğru 
olan, 1985 yılı pancar fiyatını 1984'e göre en az yüz
de 50 artırmaktır. Bu takdirde 12,5 TL. bulunur ki, 
primiyle beraber 13 TL. eder. Siz daha bidayette, bun
dan yüzde 20 oranında eksik fiyat tespit ederseniz, 
bu ürünü ektiremezsin'iz. İşte görün, şeker üretimi 350 
bin ton fazlayken, bu sene 200 bin tona düşmüştür; 
önümüzdeki sene 150 bin ton civarında olacaktır ve 
bir gün bu ülke artık şeker Jhiraç eden değil, şeker 
ithal eden bir ülke durumuna gelecektir. 

BAŞKAN — Toparlayın lütfen Sayın Fırat 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Tamam efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, zamanımın bittiğini ikaz 

ettiği için Sayın Başkana teşekkür ederim. Bu kürsü
yü hiçbir zaman süremin dışında işgal etmedim, gene 
de etmeyeceğim. 

Yalnız bir tek şey daha söylemek istiyorum. Hü
kümetlerin halkı aldatmaya hakkı yoktur muhterem 
arkadaşlarım. (HP sıralarından alkışlar) 1984 yılının 
pancar fiyatıyla aldığınız pancardan, 98 veya 11J8 l'i-
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raya mal ettiğiniz şekeri, halka 180 liraya satamazsı
nız. Köylüye eski fiyaitı verin, halka yeni fiyattan 
satın!.. Esas aldığınız maliyet birimi 7,85 olduğuna 
göre, köylüye niçin bu yeni fiyattan ödeme yapma
dınız? 98 veya 118 liraya mal ettiğiniz şekeri, 180 li
raya vatandaşa satmaya hakkınız var mı; bunu soru
yorum? 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
İS'oru cevaplandırılmıştır. 
13. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, tasfiye 

halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

BAŞKAN — 13 üncü sıradaki İçel Milletvek'ili 
Ali fttsan Elgin'in Sorusu, mehil ils'tenmiş olduğu için 
ertelenıriiıştii'. 

14. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

• BAŞKAN — 14 üncü sırada Ankara MÜlletvekili 
Seyifi Oktay'ım, sıkıyönetimce işlerime son verilen ka
mu personeline ilişkin sözlü sorusu vardır. 

(Sayım Seyfi Oktay burada mı efendlim? Burada. 
IBu soruyu cevaplandıracak sayım bakam?.. Yok. • 
'Soru ertelenmiş't'ir. 
15. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 

de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

IBAIŞIKAN — 15 indi sırada, Sinop Mille'ljvdk'iri 
Hilmi BÜçer'in Türkiye'de F - V6 uçaklarımın yapılması 
projesine ortak olan bir firmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü sorusu vardır.! 
~- iSayın Hilrn'i Biçer burada mı efendim? Yok. 

IBu Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Som ertelenm'işltlr. 
16. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, narenci

ye üreticisine ilişkin Tarım [Orman 've Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/329) 

BAŞKAN — 1'6 ncı sırada, İçel Milletvekilli Edip 
Özgenç'im, narenciye üreticisine ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanımdan sözlü sorusu var. 

ISayım Edip özgene burada mı efendim? Yok. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 

Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

BAŞKAN — 17 mci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağîar'ım, bakanlıkta zorunlu nakil yapıl
dığı iddialarıma ilişkin M'illî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi var, 

ISayım Durmuş Fikri Sağlar burada mı ef endlim? 
Yok, 

|Bu soruyu cevaplandıracak sayım bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmıiş/tİr. 

18. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökço
ra'nın, zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/334) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Bursa Milletvekili 
Mehmet Kemal Gökçora'nın, zeytin üre'tlcilerin'in bazı 
sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Mehmet Kemal Gökçora buradalar mı? Bu
rada. 

Cevap verecek sayın balkan?.. Burada. 
önergeyi ojkutuyorulm : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
•Ekte sunduğum soru önergemin Sanayi ve Ticaret 

Balkanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Kemal Gökçora 
Bursa iMilletvekili 

• 1. Zeytin üreticileri : 
— Zey'tin ve zeytinyağı için uygulanan destekleme 

fiyatlarının, tarımsal girdi fiyatlarındaki artışlar kar
cısında, çok düşü'k seviyede olması nedeniyle maliyetin 
altında satış yapmak zorunda kaldıklarından; 

— İlgili müesseselere teslim edilen ürün bedelle
rinin peşin ve zamanında ödenmemesi yüzünden fır
sat düşkünü alıcılara mal sa;tmak zarureti ile karşıla
şıldığından; 

— Destekleme fiyatlarının geç ilan olunduğundan 
veya bazı yıllarda ise hiç tespit edilmediğinden; 

— 17 yıl önce başlamış olan zeytin taban fiyat 
sisteminin, diğer bazı ürünlerde olduğu gibi, nislbî is
tikrara kavuşamadığından ve ilgili müesseseler alım
larının hiçbir zaman % 20'yi geçmediğinden; 

Yaygın ve sürekli olarak yakınmaktadırlar. 
Zeytinciliğilmizin karşılaştığı -bu fiyat ve pazarlama 

darboğazlarının giderilmesi için bakanlık ne gibi yön
tem ve önlemler uygulamayı gerekli görmektedir? 
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IBAŞKAN — Sayın Cahit Aral; buyurunuz efen
dim. 

ISANAYt VE TİCARET BAKANI HÜSM'N 
CAHİT ARAL '(Ankara) — 'Sayın Başkan, yüce Mec
lisin muhterem mMetvekllleri; Bursa MMetvekilimiz 
Sayın Mehmet (Kentali Gökçora'nın zeytin ve zey
tinyağı hususundaki sorularına sırasıyla cevap ver
meye çalışacağım. 

Tarım satış kooperatifleri b'MMerinin ürün mu
bayaası devlet adına ya da kendi nam ve hesapla
rına yapıl/maktadır. Devlet adına yapılan alımlarda 
izlenen politika yüksek fiyat tespiti suretiyle müm
kün olduğunca fazla ürün satın almak olmayıp, üre
tici malının taban fiyatın altında satışını önlemek 
ve dolayısıyla üreticinin zararına yol açmamaktadır. 
Birliklerin kendi nam ve hesaplarına yaptıkları alım
larda ise allım fiyatının tespitine bakanlığımızın doğ
rudan bir müdahalesi bulunmamakta, birlikler sonuç
ta zarar etmemeleri için finansman giderleriyle iç 
ve dış piyasa fiyatlarını dikkate almak suretiyle or
talama bir avans allım fiyatı üzerinden mubayaada 
bulunmaktadırlar. Ürünün .satışını müteakip bilan
çonun tanzimi ile avans fiyatlar kati fiyata dönüş
türülmekte ve kâr veya zarar ortaklara risturn edil-
mekıtedir. Bu sene, gerek zeytin, gerekse zeytinyağı 
devlet destekleme alımına konu edilmemiştir. Zeytin 
ürünü Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri 
UMiği ve zeytinyağı ürünü de İzmir Zeytinyağı Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliği, yani Tariş ile Ga
ziantep Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liği tarafından satın alınmıştır. Birlikler, kâr ve za-
zarı kendilerine ait olmak üzere alım yaptıkların
dan, mubayaa fiyatlarının tespitinde, yukarıda da 
İfade edildiği gibi, iç ve dış piyasa fiyatlarıyla finans
man ve işletme giderleri dikkate alınmıştır. Tarım 
satış kooperatifleri ve birliklerinin uzun geçmişlerine 
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rağmen yeterli tiz kaynağa sahip olmamaları, muba
yaa için İhtiyaç duyulan parayı kredi yoluyla sağla
maları sonucunu doğurmakta, ancak Türkiye Cum
huriyeti 'Ziraat Bankasının imkânları ve para-kredi 
politikasının elverdiği ölçüde kredileme yapıldığın
dan, birliklerin mubayaa ettikleri ürün bedellerinin 
peşin ödenmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, 
zeytin alımlarına karşılık, başlangıçta ödemeleri za
manında yapamayan Buma Marmara Zeytin Taran 
Kooperatifleri İB'irliği, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasının açtığı kredilerle bugün için 'borçlarını ta
mamen ödemiş, zeytinyağı mubayaasında bulunan 
birliklere de alımlara başladıkları tarihten bu yana 
açılan kredilerle üreticilere peşin ödeme imkânı sağ
lanmıştır. Zeytin için ödenen para 2 milyar 717 mil
yon lira olup, zeytinyağı için ödenen para da yak
laşık olarak 1 milyar 475 milyon liradır; toplam ola
rak 4 miyar 392 milyon liraya baliğ olmuştur. 

IBu arada zeytin ve buna bağlı olarak zeytinyağı 
üretiminde rekoltenin düşük olduğu, malın üreticinin 
ellinde kalması gibi bir durumun mevcut olmadığını, 
bu nedenle de üreticinin malını kooperatiflere satmak
ta nazlı davrandığını, bu bakımdan kooperatiflerin an
cak î l 500 ton dolayında zeytin ve 4 300 ton do
layında da zeytinyağı mubayaa yapabildiklerini be
lirtmek gerekir. 

Kooperatiflerin, zeytin ürünü istikrarlı bir fiyat 
ve pazarlama sistemi içerisinde değerlendirebilmeleri, 
ürünün taşıdığı özellikler nedeniyle 1 yıl süre ile sa
lamura için bekletilmesi, ancak bu .süreden sonra pa-
zarianabilmesi; bir yıl var yılı, ertesi yıl yok yılı ol
ması ıgi'bi temelde güçlükler taşımaktadır, özellikle 
beklemeden dolayı satış maliyetlerinin yükselmesi, sa
tışta kesinlikle darboğaz yaartmaktadır. Buna rağ
men Marmara 'Birliğin pazaralama faaliyetleri geçen 
yıla göre başarılı sonuçlar vermiştir. 1982-1983 iş 
yılında 11 bin ton olan satış miktarı, 1983-1984 iş 
yılında 18 137 Dona, 1984-1985 iş yılında da bu kam
panya döneminin kapanmasına henüz 3 ay kalma
sına rağmen 23 170 tona ulaşmıştır. Birliğin, bu 3 
aylık sürede G bin ton daha satış yapması planlan
dığından, 1984-1985 iş yalındaki satış miktarı 30 bin 
tona baliğ olmuş olacaktır. 

Ayrıca, Marmara ©Miğin finansman giderlerin
den etkilenmesini önlemek üzere sermaye birikimine 
özel önem verilmekte ve ücretlerin, kooperatiflere 
yükledikleri sermaye payının 1984 yılı sonu itibariy
le 500 milyon liraya, ödenmiş sermaye payının da 
480 milyon liraya, bugünkü (tarih itibariyle de öden-

2. Marmara Bölgesinde özellikle sofralık zeytin 
üreticisi çiftçiler ise, yukarıda belirtilen fiyat ve pazar
lama sorunlarından başka; Marmara Birliğin çalış
masından gereğince memnun olmadıklarını ileri sür
mektedirler. Gerçekte, sözü geçen birliğin personel 
kadrosunun geniş ve dolayısıyla harcamalarının yük
sek olmasına karşı, gerekli teknik. personelden yok
sun bulunduğu; tesislerinin yeni olmasına rağmen 
ürün işleme - değerlendirme ve pazarlama hizmet ve 
tekniklerinin yetersiz olduğu söylenmektedir. 

Sözü geçen birliğin daha verimli çalışması için 
bakanlıkça he gibi önlemlerin uygulanması öngörül
mektedir? 
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miş sermayesinin 632 milyon liraya yükseldiği gö
rülmektedir. Birliğin öz kaynak birikimi arttığı sü
rece, maliyette en büyük payı alan finansman gider
lerinin azalacağı ve böylece istikrarlı bir fiyat öde
me ve pazarlama .sisteminin geliştiri'lebilmesi müm
kün görülmektedir. 

Soru önergesinde, sofralık zeytin üreticisinin fi
yat ve pazarlama sorunlarından 'başka, Marmara Bir
liğin çalışmalarından memnun olmadıkları, sözü ge
çen birlik personel kadrosunun geniş ve dolayısıyla 
harcamaların yüksek olmasına karşılık gerekli teknik 
personelden yoksun 'bulunduğu belirtilmesine rağmen, 
30.6.1984 tarihi itibariyle birliğin giderler toplamının 
3 milyar 870 milyon lira olduğu, giderler içerisinde 
yüzde 77,13 ile finansman giderlerinin en büyük payı 
aldığı, satış giderlerinin yüzde 1,1,63 oranında bulun
duğu ve personel giderlerinin de yüzde 7,5li oranı ile 
genel giderler içerisinde küçük ıbir payı bulunduğu 
müşahede edilmektedir. Bu seneye ait rakamlar in
celendiğinde; ortalama ürün alım bedellinin 237,67 TL. 
olduğu, buna ortalama 154,49 TL. finansman gi
derine karşılık sadece 121 ;14 TL. idarî ve işletme gi
derlerinin .eklendiği görülmektedir. Ayrıca, birliğin 
daimî kadrolu personel sayısı; 37'si birlik merkezinde 
ve 93'ü kooperatiflerde olmak üzere 130 kişi olup, 
kooperatif ve işletmelerde çalışan 175 kadrolu işçi ile 
birlikte Marmara Birlikte toplam çalışanların sayısı 
305 kişidir. Son 3 yıldan bu yana bu rakamda önemli 
bir değişme olmamıştır, iBunun yanı sıra bakanlığımız
da, birliklerin kendi kendine yeter hale getirilerek dev
letin yol göstericiliğinde beklenen ekonomik fonksi
yonları daha iyi ifa edebilmelerini sağlamak amacına 
matuf çalışmalara devam etmekteyiz. 

Durumu yüce Meclisin bilgilerine arz ederim, te
şekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aral. 
Sayın Gökçora, konuşma süreniz 5 dakikadır; bu

yurun efendim. 
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; sayın bakanın lüt
fettikleri bilgiler için kendilerine huzurunuzda teşek
kürle sözüme başlıyorum. 

Ben, kendilerinin verdikleri bilgileri dinledikten 
sonra çelişkili bulduğum bir iki noktaya değinmekle 
yetineceğim. Aslında kendilerinin de belirttikleri -gibi, 
zeytin üreticileri şimdiye kadar destekleme alımların
dan umduklarını .alamamışlardır. Marmara Birliğin 
alım programlarına gelince; bu birlik tüccar karşısın-
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da destekleme alımının zayıflığı nedeniyle âciz bir 
durumda kalmaktadır. Aslında destekleme alımının 
zayıf noktası, girdi ile bakanlığın saptadığı fiyat ara
sındaki büyük farktır. Çiftçi yılda bir kere ürün alı
yor; ama hepimizin bildiği gibi bir yıl içerisinde güb
reye 5 kez zam, ilaca şu kadar zam, akaryakıta bu 
kadar zam; bunun karşısında bakanlığın destekleme 
alımının fonksiyonu hemen hemen yok gibi. 

Birliğin çiftçiden aldığı zeytinlerde otomatik ola
rak yüzde 5 stopaj, yüzde 1,5 fona, binde 5 koopera
tife, toplam yüzde 12 ve ayrıca da yüzde 3'8 faiz yükü 
biniyor. Kendilerinin de buyurdukları gibi finansman" 
yüzde 77'ye ulaşıyor ve Marmara Birlik de fonksiyo
nunu yapamaz duruma düşüyor. Buna karşılık tüccar 
ne yapıyor? Tüccar bir çeşit alivre alım yaptığı için ve 
çiftçi de, kendisine, kredi bulamaması yüzünden 
borçlandığı için tüccar istediği fiyatı empoze ediyor 
ve bu spekülasyonda çiftçiden 130 ilâ 200 liraya sof
ralık zeytin alan tüccar, bunu bugün - (hepimizin bil
diği gibi - 500 - 600 liradan piyasaya sürebiliyor. Bu 
stopaj vergisinin özellikle küçük çiftçiden kaldırılması 
için ben bir kanun teklifi vermiştim; fakat o kanun 
teklifi yıllandı. 

Muhterem arkadaşlarım, zeytin üreten çiftçilerin 
yüzde 80'i küçük çiftçidir ve bunlardan otomatik ola
rak stopaj vergisi kesilmektedir. Halbuki bu çiftçile
rin 4 milyona kadar satış yapanları vergiden muaftır 
ve otomatik olarak bu küçük çiftçilerden vergi alınma
ması gerekir. Ama, maalesef bugün bu stopaj vergisi 
yalnız bu küçük zümreden alınmaktadır. 

Aslında zeytinciliğin büyük talihsizliği; sadece Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığında değil; çünkü bu ülkeye 
öyle bakanlar gelmiştir ki, zeytinler kesildiği zaman 
«Zeytin ağacımız çok, varsın kesilsin» demişlerdir. 

Bugün Akdeniz ülkeleri arasında Türkiye 7 mel 
sıradan 4 üncü sıraya kadar yükselmiş ve ağaç sayısı 
üç, verim ise iki misli artmıştır. Ama Türkiye, bugün 
İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan sonra gelmektedir. 
Demin sayın bakan, «'Bir yıl var yılı, bir yıl yok yılı» 
diye buyurdular; ama aslında bu sadece Akdeniz ülke
leri içinde yalnız Türkiye'de kalmış bir geriliktir. Çün
kü bakım, budama, gübre, ve hatta sulama ve tekno
lojinin gereklerini uygulama yollarıyla bugün artık, 
«var yılı, yok yılı» diye bir şey kalmamıştır; ama Tür
kiye'de var. Çünkü Türkiye'de, planlı dönem içerisin
de geçen 10 yıllık dönemde zeytincilik kalkınma proje
leri uygulanmış; fakat ondan sonraki 10 yılda ise 
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zeytincilik maalesef tamamen ihmal edilmiştir. Zeytin 
ağacı, başka ürünlerin yetiştirilmesine uygun olmayan 
meyilli arazide yetişiyor ve 'bunun bakımı, teraslan
ması, gübrelenmesi birtakım özellikler arz ediyor. 
Ama. ne yazık ki, 80 milyon kadar yükselmiş olan 
zeytin ağacı adedinde bugün azalma vardır. Zeytin
likler sökme yoluyla daralmaktadır. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız efendim. 
MEHMET KEMAL GÖKÇORA '(Devamla) — 

Efendim, benim özetlemek istediğim nokta şu: Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı bir yanda, fakat tüccarın spekü
lasyonu öte yanda; kooperatif kadrosu bir yanda, 
fakat çiftçinin sorunları öte yanda... 

ıBen sözümü köylünün günlük vokabülerine geçmiş 
sözleriyle ibitirmek istiyorum. Bu birliklerin çalışma
larından yılgın 'hale gelmiş olan çiftçi, «Etiket değişir 
şeytan değişmez. Ekmeklik yere ağzı laf edenler ge
lir» sözü ile dert yanmaktadırlar. 

ıBen, sözlerimi daha fazla uzatmadan şunu arz et
mek istiyorum: Şugün Marmara 'Birliğin, yahut birlik
lerin çiftçiden aldığı miktar yüzde 20'yi geçmiyor, 
yüzde 80'i ise tüccar tarafından alınıyor ve bu spekü
lasyon karşısında çiftçilerimiz zeytinliklerini sökme 
durumuna düşüyorlar. Bu durum ileride 4 üncü sıra-

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1.—• Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin 
Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (1/531) (S. Sayısı : 282) (1) 

'BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarısı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler» kıs
mına geçiyoruz, 

1 inci sıradaki, 282 sıra sayılı, Tarım Satış Koo
peratifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını 
'kabul edenler... Etmeyenler... Raporun Okunması ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Milliyetçi Demokrasi Grubu adına Sayın Ertuğ-

rul Gökgün, buyurunuz efendim. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

. (1) 282 & Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

dan 3'e, 2'ye yükselmesi gerekli bulunan zeytinciliği
mizi maalesef geriletiyor ve burada Sayın Sanayi ve 
Ticaret Bakanımıza, Tarım Bakanlığımızın bu yolda 
eski projeleri tekrarlama yoluyla zeytincilik dalında 
gerekli yardımı yapması zarurî oluyor; ama ne yazık 
ki, bu konuda Tarım Bakanlığı zeytinliklere gereken 
önemi vermiyor, proje ve üretim planlaması yapmı
yor. Elıbetteki üretim planlaması yapmazsanız bir yıl 
var yılı, öteki yıl yok yılı olur. (Başka bir geçim kay
nağı almayan zeytinciler de bir türlü bu darboğazdan 
kurtulamazlar. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
IHAŞKlAN — {Teşekkür ederim Sayın Gökçora 
Soru cevaplandırılmıştır. 
19. — Konya Milletvekili Salim Erei'in, üst düzey 

yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

IBAŞKIAN — 19 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erei'in, üst düzey yöneticilerinin ek görevle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi yer ali- < 
maktadır. 

Sayın Salim Erel?,. Buradalar. 
Soruya cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertdenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Gayın Gökgün, süreniz 20 dakika efendim. 
MDP GRUBU ADINA ERTUĞRUL GÖKGÜN 

(Aydın) — Saym Başkan, sayın milletvekilleri; Tarım 
Satiş Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnameye ait Milliyet
çi Demokrasi Partisinin görüşlerini arz, etmek üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Sözlerime başlar
ken hepinizi saygıyla selamlarım. 

Kooperatifçilik, 'konusundaki görüşlerimi arz eder
ken, kısaca dünya ve yurdumuzdaki kooperatifçilik 
gelişmeleri hakkında bilgi arz ettikten sonra, diğer 
görüşlerimi de ayrıca arz edeceğim. 

Kooperatifçilik faaliyeti 19 uncu asrın ilk yarısın
da İngiltere'de başlamıştır. Tüketicilerin birleşerek 
kurmuş okluğu bu kooperatifler sonradan Fransa'ya 
ve Almanya'ya- yayılmış, Almanya'da ilk defa tarım 
sektöründe uygulanmaya başlamıştır. Almanya'da bu
gün dünyaya örnek teşkil eden raifhessen kooperatif
lerinin başlangıcı bu kooperatif gelişmesine bağlıdır. 
Türkiye'deki taran satış ve tarım kredi kooperatifle
ri de bir yönden raifhessen kooperatiflerine benze
mekte; fakat yönetim bakımından ayrıcalık arz et-
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inektedir. Onu 'biraz sonra 'daha geniş çapta 'izaha ça
lışacağım. 

Osmanlı Devleti zamanında ilk defa 1863 yılında 
Tuna Vilayetinde bir 'kooperatif kurulmuş, 'bu 1888 
yılında Ziraat Bankası şekline dönüşerek kooperatif
çilik vasfını yitirmiştir. O tarihten itibaren, Kurtuluş 
Savaşını takip eden yıllara kadar, 'bir duraklama dev
ri geçirilmiş, ancak bu duraklama dönemi içinde încir 
Yetiştiricileri İttihadı ve benzeri küçük kooperatif
ler kurulmuşsa da, o günlerde etkili olamamışlar; fa
kat Atatürk'ün 1935 yılında köylü ve çiftçilerin güç
lendirilmesi için kooperatifçiliğin önemini belirtmesi 
üzerine, 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve 
2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu çı
karılmış ve o günlerde Atatürk, Tekir Çiftliği Tarım 
Kredi Kooperatifinin 1 indi ortağı olarak yazılmak su
retiyle çiftçi ve köylümüzün yanında yer almış, ağır
lığını koymuş ve kooperatifçiliğin teşvikine çalışmıştır. 
Bu hareket üzerine, kooperatifçilik yurdumuzda ya
yılmaya başlamış, fakat çok partili döneme geçildik
ten sonra, hu kooperatifçilik faaliyetleri Avrupa'da, 
Batı ülkelerinde olduğu gibi ilerlememiş, aksine geri 
kalmış, birtakım bunalımlı dönemlere girmiştir. Bu
nun sebebi araştırıldığında, devletin aşırı derecede 
'kooperatiflere müdahale etmesi ve devletin bu koope
ratifleri vesayet altına alması sonucu kooperatifleri 
geri bıraktığı anlaşılmıştır. 'Bunun üzerine, o günün 
şartları içerisinde 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 
dünya kooperatifleri ökelerine uygun olarak çıkarıl
mışsa da, genel bir kooperatif 'kanunu olduğu için 
tarımsal sahada etkili olamamıştır. Tarımsal sahada 
etkisi görülen 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri 
Kanunu hiçbir değişikliğe uğramadan devletin müda
halesi altında bugüne kadar gelmiştir. 

1972 yılında 1581 sayılıKanunla, Tarım Kredi Koo
peratifleri üzerinden, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasının vesayeti kaldırıldıktan sonra, bu kredi koo
peratifleri çığ gibi 'büyümeye başlamış, buna karşılık 
müdahale üzerinden kaldırılmayan tarım satış 
kooperatifleri yine geri 'kalmıştır. Bu durumda, dev
letin müdahalesinin kooperatiflerin gelişmesini önledi
ği gerçeği ortaya çıkmış 'bulunmaktadır. 

Buna karşılık kooperatifçiliğin dünyadaki gelişme
si çok hızlı olmuş; Dünya Kboperatifçileri Birliği Teş-

, kilatı 1937 yılında Paris'te, 1966 yılında da Viyana' 
da toplanarak, şimdiki modern kooperatifçiliğin, de
mokrasi ile idare edilen ülkelerdeki kooperatifçiliğin 
ilkelerini tespit etmişlerdir. 'Bu ilkeler, koperatifçiliğin 
anayasası mahiyetindedir. Bu ilkelerden en önemlile
rini belirtmeyi faydalı görüyorum : 
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1. Kooperatiflerde demokratik yönetim esastır. 
Kooperatif, hür iradeyle yöneticilerini kendisi seçer. 
Kooperatifte çalışan memurlar yönetim kurulu tara
fından tayin edilir ve görevden uzaklaştınlmaları da 
aynı esasa tabidir. 

(2. Kooperatiflere giriş ve çıkışlar serbesttir. Ka
tılım payı ne olursa olsun, her ortağın 1 oyu vardır. 

3. Kâr ve zarar, ortaklar arasında kooperatiften 
yaptıkları alış verişle orantılı olarak dağıtılırs 

4. Devlet kooperatiflere müdafaele etmez, ancak 
yardım eder. 

5. Kooperatiflere din ve politika girmez/ 
(Bu ilkelerin ışığı altında ve Hükümet Programı

nın 13 üncü sayfasında, «Tür teşebbüsü meydana ge
tiren ferdî işletmeler, kooperatif ve şirketler siste
mlin temel uygulama vasıtalarıdır» denerek, koopera
tiflerin hür teşebbüsler olduğu ve önemi belirtilmişse 
de şimdi 238 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 
kooperatifçilik ilkelerine aykırı hükümler taşıyan ta
sarılarla hükümetin yüce Meclisin karşısına çıkması, 
Milliyetçi Demokrasi Partisini hayrette bırakmıştır. 
Çünkü kooperatifçiliği 1935 yılından önceki dönemlere 
kadar götüren hükümler ihtiva eden 238 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararname, Anayasanın birçok mad
desine aykırıdır; bunu birer birer biraz sonra (huzuru
nuzda sayacağım, 

Bu kararnamenin şimdiki haliyle getirmiş olduğu 
sakıncalı durumları arz ediyorum ': 

1. Devlet dairelerinde ve KİT'lerde dahi görül
medik ölçüde hükümet yönetime müdahale ederek 
yönetimi ortakların elinden almaya çalışmıştır bu ta
sarıda. 

2. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı memur tayinleri
ni tammen üstlenmiştir. Bu politikanın 1980 öncesin
deki kooperatifleri perişan hale getirmesi karşısında 
çok sakıncalı olduğu görülmüştür. Bir 'bakanlığın hür 
•iradeyle kurulan kooperatiflerin yönetimine el koy
ması ve onların kararlarını hiçe sayarak kendi daire-
siymiş gibi, kendi kuruluşuymuş gibi memurlarını ve 
yöneticilerini tayin ve tercih etmesi kooperatif ilke
lerine aykırıdır ve kooperatiflerin yok olmasına ne
den olacak bir sebep teşkil eder. 

3. Demokratik idare tarzı ortadan kaldırılmıştır; 
seçim mekanizması mevcut olmasına rağmen, seçilen
ler hiçe sayılarak memurların yönetim kuruluna baş
kan olması için 'olanca gayret sarf edilmiştir.,Vatan
daşların hür idaresiyle kurulan kooperatifleri hiç çalı
şamayacak duruma düşürecek, KİT'lerde dahi görül
meyecek tarzda Ticaret ve Sanayi Bakanlığının tali-
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matlarına kayıtsız şartsız uyma mecburiyeti getiril
miştir. 

4. Çiftçi, ürettiği malları depolamak, entegre et
mek, çeşitli tesislerde işleyerek değerlendirmek ve pa
zarlama için, am'balajlama tesisleri kurabilmek için 
dahi Ticaret ve Sanayi Bakanlığından izin almak mec
buriyetinde bırakılmaktadır, öyle bir kuruluş ki, özel 
teşebbüs fabrika kurmuş, işletme kurmuş veya kura
cak ama bunları kurayım mı diye Ticaret ve Sanayi 
Bakanlığından müsaade alacak. O zaman Ali ağa da, 
Veli ağa da faibrika kurarken 'buradan müsaade alsın 
veyahut idaresini Ticaret ve Sanayi Bakanlığına bı
raksın, oranın genel müdürünü de, memurunu da ora
sı tayıin etsin; bundan ne farkı var?. 

5. 1977-1980 yılları arasında yönetimdeki istikrar
sızlığın ve kooperatif işletmelerindeki kargaşanın baş 
sebebi olan kusurdan dolayı veya görülen lüzuma gö
re yönetime işten el çektirme hükmü kooperatiflerin 
artık Türkiye'de sonunun geldiğini açıkça ifade eden 
'belirtilerdir. Bu müdahaleler, üzülerek ifade edeyim 
ki, tasarıda mevcuttur. 

6. Kararname, beynelmilel demokratik kooperatif
çilik ilkelerine tamamen zıt olan ve demokratik idare 
tarzını hiçe sayan hükümler getirmiş bulunmaktadır. 
Bu haliyle kooperatifler devletleştirilmiş, adından baş
ka bir varlığa da kalmamıştır. Bu kuruluşlara koope
ratif değil de başka bir isim koymanın daha uygun 
olacağı kanaatindeyim. Çünkü, dünya milletleri kar
şısında kooperatifçiliği nasıl anladığımızı göstermesi yö
nünden düşündürücüdür bu durum. 

7. Dünya üzerinde 'gelişmiş ülkelerdeki en ileri 
düzeye ulaşmış kooperatif ilkelerine aykırı madde
leri ihtiva eden bu Kanun hükmündeki kararname 
aynı zamanda Anayasanın birçok maddesine aykırı 
hükümler de ihtiva etmektedir. Mesela Anayasamızın 
171 inci maddesi «Devlet millî, ekonomik yararlarını 
dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve tü
keticinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin ge
lişmesini sağlayacak tedbirleri alır» demektedir. 238 
«ayılı Kanun Hükmündeki Kararname kooperatifçili
ğin gelişmesini değil engellenmesini sağlayacak ted
birleri getirmiştir. 

Ayrıca, Anayasanın 48 inci maddesinin son fıkra
sına da aykırı hülküm taşımaktadır. Bu fıkraya göre 
özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Bu fıkrada «Dev
let, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine 
ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve 
kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır» 
denmektedir. Fakat ortakların hür iradelerini hiçe 

sayarak, onların arzulan hilafına kooperatiflerin bir
leştirilmeleri, bir yerden bir yere nakli ve kooperatif
çilik ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde elindeki mal
ların alınarak başka kuruluşlara devri, bu madde ile 
ilgilidir. 

238 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname Ana
yasanın 45 inci maddesine de aykırıdır. Bu madde, 
«Devlet bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendiril
mesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi 
için gereken tedbirleri alır», demektedir. 

îşlte, kooperatiflerin elinde bulunan fabrikalar ve 
entegre tesisler çiftçinin malının değerini artırarak, 
eline daha çok paranın geçmesini sağlayacak tesisler
dir. Bunu bir örnekle ifade edeceğim. 

Seçim bölgem olan Aydın'da pamuk üreticileriy
le ve ticaret odası mensuplarıyla yaptığımız hesap
larda, 1 kilo pamuğun pamuk olarak sattığımız za
man 500 liraya satarız kilosunu. 80 bin ton pamuk 
üretildiği için, Aydm'a 40 milyar lira para girer se
nede. Bunu biz iplik şekline getirdiğimiz takdirde ki
losunu 1 200 liradan satarız ve 40 milyar lira yerine 
96 milyar lira gelir sağlarız, Bunu ipl'ik değil, ku
maş şekline getirdiğimiz takdirde, o zaman da kilo
sunu 2 500 liradan satarız ve 200 milyar liraya yakın 
bir gelir sağlarız. Bu dokunan mal konfeksiyon ha
line getirildiği takdirde, kilosu 12 bin liraya satılır ve 
üreticinin eline 960 milyar lira geçer. 40 milvar lira 
ile 960 milyar lira arasında büyük fark vardır ve o 
zaman çiftçi birkaç yılda elde edeceği geliri, malını en
tegre tesislerde işlemek suretiyle 1 yılda elde edecek
tir. tşte, kooperatifçiliğin önemi buradadır. Bu önem
li durum dikkate alınmadan 238 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararname ile kooperatifler devletin vesa
yeti altına alınmaktadır. 

238 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname, Ana
yasanın 167 nci maddesine de aykırı hükümler getir
miştir. 167 nci madde, «Devlet, para, kredi, sermaye, 
mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işleme
lerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasada 
fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve 
kartelleşmeyi önler» demektedir. Bu husus, ta 1935 
yılında düşünülmüş, 2834 sayılı Kanunun tarım satış 
kooperatiflerinin amaçlarını gösteren 3 üncü madde
sinde açıkça belirtilmiştir. Bu kooperatiflerin entegre 
tesislerinin ve özel mülklerinin ellerinden alınıp baş
ka kuruluşlara verilmesi, üretimden mahrum bırakıl
ması kooperatifi yukarıda belirtilen amaçtan uzak
laştırmaktadır. Kooperatif mülküne elkonması Ana
yasanın 35 inci maddesindeki mülkiyet hakkına da 
aykırı bulunmaktadır. 
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Hükümetin 238 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarnamenin gerekçesinde belirttiği hususları da incele
diğimiz zaman görürüz ki, idarenin seç'ilen kimselerin 
eline geçmesinden tedirgindirler ve hayıf [anmaktadır
lar. Bu, tasarı incelendiği zaman görülür. Mesela şöy
le denmektedir : «Birliklerdeki yönetim kadroları 
liçin belirli nitelikler oltaya konulmamış, dolayısıyla 
yönetim, üretici ortaklar arasından seçimle gelen 
kimselerin idaresi altına geçmiş olup, devlet adına 
faaliyet sonucu gelişen ve mahiyet değiştiren işler için 
yönetim kadroları tahsil ve tecrübe yönünden yeter
siz kalmıştır» diyerek hayıflanmaktadırlar. Halbuki, 
yöndtimin seçilen kimselerin eline geçmesi demokra
siye uygundur. 

Şimdi, dünya kooperatifçilik ilkelerine aykırı hü
kümler yanında, Anayasaya da aykırı hükümler taşı
masıyla bu demokratik kooperatiflerin devletleştiril
mesi demokrasinin de büyük yara almasına neden ola
caktır, 

'BAŞKAN — Sayın Gökgün, 2 dakikanız var efen
dim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Hay hay 
efendim. 

Şimdi, Türk köylü ve çiftçisi kooperatifçilik ko
nusunda ehliyetini göstermiştir. Buna kendi bölgem
den misal verebilirim. Tariş'i ele aldığımız zaman, 
bu kadar devletin müdahalesine ve vesayetine rağmen 
Tariş Aîmanya'daki raifhessen kooperatifleri seviye
sine doğru yaklaşmaktadır. Tariş'in bünyesinde bu
gün 116 kooperatif 4 birlik, 90 bin faal üye vardır. 
Elinde alkol, sirke, pekmez, pamukyağı, yem sanayi, 
salbun, deterjan, kolonya, zeytinyağı, çırçır ve amba
laj sanayii, ayrıda 100 bin iğlik Çiğli İplik Fabrikası 
mevcuttur. Bir de finans kaynağı olarak banka kur
muştur; Millî Aydın Bankası; Tariş Bank. Bu ban
kanın yönetim kurulları ve genel idare kurullarının 
aldığı kararlar köylü ve çiftçinin hür iradesini teşkil 
eder. Köylü ve çiftçinin alın teriyle getirdiği mallar
dan kesilen paralarla kurulmuş özel teşebbüslerdir. 
IBunların köylü ve çiftçinin elinden alınması, özel te
şebbüste çalışan insanların mallarının elinden alınma
sı gibidir. Çünkü, devletin herhangi bir müdahaleye 
Ih'akkı yoktur. Köylünün, çiftçinin Tariş hükmî şahsi
yeti altındaki anonim mülküdür. Bunlara el konul
ması hatalıdır. Böyle davranılırsa demokrasi zede
lenir ve kooperatifçilik Türkiye'de yok olmaya mah
kûm duruma sokulur. 

Sözlerime son verirken bu yasa tasarısının tek
rar gözden (geçirilmesini ve Anayasaya aykırı hüküm

ler ihtiva etmesi dolayısıyla, Anayasa Komisyonunda 
bir kere görüşülmesi hususunu sizlere arz ediyo
rum. Bu temin edilirse buradan mükemmel bir şe
kilde çıkabilir. Eğer Anayasa Komisyonuna gönderil-
mezse, tasarıdaki aksak kısımları, demokrasiye aykı
rı, Anayasaya aykırı kısımları gidermek maksadıyla 
önergeler hazırladık, onları sunacağız. İnşallah onları 
da huzurlarınızda savunmaya çalışacağız. 

Sözlerimi bitirirken hepinize saygılar sunarım. 
Sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Kemal Gökço-

ra; buyurunuz efendim. 
Sayın Gökçora, süreniz 20 dakikadır efendim. 

HP GRUBU ADINA MEHMET KEMAL GÖK
ÇORA (Bursa) — Sayın Başkan, sayın millötvekilleri; 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu 
Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı üzerinde 
grubum adına konuşmak için huzurunuzdayım. 

Kooperatifler 19 uncu yüzyıl ortalarından başla
yarak liberal ekonominin hâkim olduğu ülkelerde uy
gulamaya başlanmıştır. Ekonomik güçleri zayıf ke
simlerin organizasyonu olarak devletlerce destek gör
müş, pazarlama ve dolayısıyla fiyatlarda istikrar sağ
lanması özellikleri bakımından üretim ve prodüktivi
te artışı üzerinde etkin sonuçlar vermişlerdir, önemle 
belirtilmelidir ki, özellikle tarım sektöründe etkin ve 
yaygın kuruluşlar olarak rol oynamaktadırlar. 

'Ülkemize gelince, büyük çoğunluğu, yüzde 80 
ila %5\ küçük çiftçi olan tarım kesiminde, pazarla
ma ağırlıklı tarım kooperatiflerinin kurulması ve ba
şarılı çalışmasına büyük ihtiyaç vardır. Gerçekte çift
çilerimizin yakındığı sorunların başında, her zaman, 
ürünlerin satış zorlukları ve düşük fiyat darboğazı 
yer almıştır. 

Çiftçilerimizin ürün fiyatlarının düşüklüğünün 
yanı sıra, girdi fiyatlarının nispî yüksekliği yüzün
den çekilen sıkıntılar, üretimde sınırlayıcı faktör ola
rak rol oynamaktadır. Ürünlerin satışında çiftçinin 
kendi gücüyle piyasaya hâkim olmasına imkân yok
tur. Malını piyasaya arz etme olanakları, kendisine 
ait kooperatif kuruluşlarının yokluğu nedeniyle çok 
sınırlıdır ve hatta bazan da yoktur. Çiftçi, speküla
tör alıcı ile karşı karşıyadır ve onlarla mücadele gü
dü de yoktur. 

Çiftçinin ürünlerini pazarlama ve değerlendirme 
konularındaki güçsüzlüğü karşısında kooperatifçilik 
çok yararlanılan bir araç haline gelmiştir, 
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Batıda üretimde etkinliğini Ve fiyatlarda istikrarı 
sağlayıcı nitelikleriyle kooperatifler, devletten büyük 
teşvik ve destek görmüş ve tarım sektöründe yaygın 
olarak kullanılır hale gelmiştir. Kuruluşları 19 uncu 
yüzyıla uzanan tarım kooperatifleri, özellikle Alman
ya, isviçre, Avusturya, Danimarka, Hollanda, İtalya 
ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomilerinde büyük 
ağırlık taşıyagelmişıtir, günümüzde kalkınmakta olan 
ülkeler de bu yoldaki girişimlerini günden güne güç
lendirmektedirler. 

Dünyadaki uzun kooperatifçilik tecrübesine göre, 
1966 yılında Viyana'da toplanmış olan Uluslararası 
Kooperatifçilik Birliğinin kabul ettiği 6 temel ilke
nin başında; kendi kendini idare, yani demokratik 
yönetim ilkesi yer almıştır. 

Dünyadaki uygulamada bu prensiplere uyulduğu 
oranda kooperatiflerin geliştiği, aksi halde ise başa-
ırsızlığa uğradığı gözlenmektedir. Nitekim, Avrupa 
ülkelerindeki başarılı sonuçlar ile Endonezya, Gana 
ve Hindistan'da önceleri başarılı olan, falkat devletin 
müdahalesi yüzünden başarısızlığa uğrayan uygula
malar bu konuya açıklık getirmektedir. 

Aslında kooperatiflerin ana özelliklerinden biri, 
bu kuruluşların ortaklarına minimum masrafla mak
simum hizmet sağlama'sıdır. Ayrıca özellikle tarımda 
pazarlama ve ürünlerin adro endüstri kanalıyla değer
lendirilmesi yolunda kooperatiflerin girişimleri, tarım 
kesiminin modernleşmesinde müstesna bir ağırlık taşı
maktadır. Tarım kooperatiflerinde soğuk tekniği, de
polama, işleme ve "sınıflama tesis ve işletmeleri gibi 
pazarlama enfrasitruktürünün, yatırımların gerçekleş-
mesindeki rolü yaygın olarak bilinmektedir, özetle 
denebilir ki, bu kooperatifler ortaklarının ürünlerinin 
değerlendirilmesini sağlayıcı tesis ve işletmeleri kur
mak yoluyla çeşitli yatırımların gerçekleşmesine ve 
işjgüeü alanları açılmasına da yardımcı olmaktadır. 

Kooperatiflerin, ortaklarına uygun fiyatla girdi 
sağlaması da üzerinde durulacak ana faktörlerden bi
ridir. Üyelerine çeşitli biyolojik, kimyasal ve meka
nik girdilerin sağlanmasında kooperatifin, sadece fi
yat açısından değil, aynı zamanda kalite ve standart
lar açısından da rol oynadığını gözden uzak tutmamak 
gerekir. 

iBen, muhterem huzurunuzda sade bir örnek olarak 
kooperatiflerin hem ürün, hem de girdi paketlerini 
bir arada dengelemesi bakımından Almanya'dan bir 
örnek sunacağım. 

119601ların ilk yarısında kooperatiflerce karşılan
mış olan hizmetleri şöyle sıralayabi"lriz : Sütte yüzde 

81, sü'ttozunda yüzde 78, süt konservesi yüzde 24, 
tereyağı yüzde 77, peynir yüzde 67, hayvancılık yüz
de 24, hububat alım satımı yüzde 42, yaş meyve ve 
sebze yüzde 25, kısa vadeli ziraî kredi yüzde 61, 
(gübre tedariki yüzde 60, sertifikalı tohumluk yüzde 
40, hayvan yemi yüzde 35, ziraî makine ve gereçler 
yüzde 25'tir. 

Aslında, gelişmiş ekonomilerde bile bazı koopera
tif kuruluşlarmın sadece o ülkede değil, fakat ülke içi 
piyasayla 'birlikte ihracata da el attıklarını görüyoruz. 
Bir iki örnek vermek istersek, bunlardan birisi sun-
kist'tir. israil'in tnua'sı vardır, tamamen entegrasyon 
içerisinde çalışır. İtalya'nın bir entemaremma'sı var
dır, o bölgenin kalkınmasında (büyük araçlardan biri
si olmuştur, müesseseleşmiş olarak, 

Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yalnız, bu vesileyle 
şunu belirtmek gerekir ki, Türkiye 'Büyük Millet Mec
lisine gelmiş olan bu Kanun tasarısı aslında koopera
tif ismini taşımaktadır, fakat muhtevasının koopera
tifle ilgisi yoktur. Bunun nedenlerini sayarak zamanı
nızı harcamak istemiyorum, fakat önergeler vermek 
suretiyle, bu kooperatiflere yapılan devlet müdahale
sini ve hükümet kadrolarının kooperatife yerleşmek 
suretiyle bir çeşit - KİT'te dahi görülmeyen - müda
halenin daha ileri aşamalara götürülmesini huzurunu
za getirmiş olacağız. 

Kooperatifçiliğin genişletilmesinde demokratik yö
netim esası, kooperatifin ortakları tarafından seçil
miş yönetim kurulu, denetçiler kurulu gibi kişilerce, 
demokratik olarak kendi kendisini yönetme biçimin
de ifadesini bulmaktadır.. Oysa, tarım kooperatifleri
mizin birçoğu kendi kendini idare etmemekte, yöne
timde devlet önemli rol oynamaktadır. Çoğu kez, koo
peratifin en yüksek organı olarak tanınması gereken 
genel kurulun kararları bile hiçe sayılmaktadır. Tarım 
kooperatiflerimizin çoğunda, kooperatifi yöneten
ler kendilerini, ortaklarına karşı değil de, idare ve 
denetimde rolü olan ilgili devlet kurumlarına karşı 
sorumlu tutmaktadırlar. Bu tutumun, demokratik ida
re ilkesine taban tabana zıt olduğu açık ve seçiktir. 

iülkemizde de kooperatifçiliğin geçmişi oldukça 
uzundur; olumlu veya olumsuz tecrübeler kazanılmış
tır. Ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel koşulları, 
kooperatifçiliğin tabandan gelen bir hareketle geliş
mesini henüz gereğince sağlamış değildir. Bu neden
le, devletin bu kuruluşlara destek ve teknik yardımı 
gereklidir. 

Sayın (milletvekilleri, bu noktada bir ayrım yapmak 
gereklidir; ya kooperatifi bütün karakteristikleriyle, 
özellikleriyle kurar ve işletirsiniz ve buna Anayasa 
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doğrultusunda 'bütün desteği, eğitimi sağlarsınız; o 
kooperatif yaşar. Ama, siz kooperatifleri yasaların dı
şında bir çeşit K1ÎT gibi düşünür de, ona müdahale 
eder, fakat 'bünyesini ıslaha ye programlarını geliş
tirmeye, personelinin eğitimine eğiimezseniz, elbetteki 
o kooperatif yürümez. 

©en bu noktada size bir konuyu çok daha iyi açık
lamak isterim. Kooperatif kurmak aslında zor bir iş. 
Yani, eğer zor deyip de, kooperatif kurmayı bıraka-
caksak, bu Kanunun çıkmasında hiçbir sakınca yok
tur. Yok, eğer 'bu ülkeye ekonomimiz bakımından 
kooperatif gerçekten gerekli ise ve bu kooperatif, 
başka ülkelerde gelişip ekonomiye yardımcsı oldu ise, 
eğer bir ekonomik araç olarak kullanıldı ise, bizim 
de hükümetimizin, devletimizin, Anayasa doğrultu
sunda bu müesseseyi kendi özelliklerine göre kurma
sı, zor olan bu işi, bilhassa zor olduğu için de çok 
hevesle zevkle yapması gerekir. 

Bu bakımdan, biz, devlet müdahalesi olmaksızın, 
milletlerarası kabule mıazhar olan kooperatif ilkele
rine göre uygulanacak bir gelişme politikası izlenme
sinden yana bulunuyoruz. Bu nedenle Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki 
Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair Kanun Tasarısının metninde yer alan ve 
tarım satış kopeaıtiflerinin yönetimine devletin müda
halesi ve karışması hükümlerini ihtiva eden madde
lere karşı bulunduğumuzu özellikle belirtmek ve arz 
etmek isterim. Amacımız, tarım satış kooperatifleri
nin kendi kendini sevk ve idare ilkesine dayalı .bir 
yasa ile çalışmasıdır. Böyle bir yasa geldiği zaman 
parti olarak biz bütün gönlümüzle katkıya amadeyiz. 
Eğer, şimdi görüşülen bu tasarıdan söz konusu de
mokratik ilkeye aykırı düşen hükümler çıkarılmaz ise, 
tasarının bu bağlayıcı hükümleri karşısında lehinde oy 
vermemiz mümkün olamayacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
• • • 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Gökçora. 
Şahsı adına Sayın Sadıklar, buyurunuz efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, yüce Meclisin çok değerli üyeleri; bu
lgun gündemimizde bulunan kanun tasarısı, hasbelka
der üzerinde uzun müddet çalıştığım bir konunun nok
talanması şeklinde huzurunuza gelmiştir. Bu münase
betle birkaç konunun altını önemle çizmek istiyorum. 

Şüphesiz dikat buyunmuşsunuzdur, 29 Nisan 1985 
tarihli Resmî Gazetede tarım satış kooperatiflerinin 
anasözîeşmeleri yayınlandı. Bu ilginç, belki de üzücü 
bir tesadüftür. Bugün kanununu müzakere ediyoruz, 
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belki üzerinde değişiklikler yapacağız ve bu kanuna 
göre şekillenmesi lazım gelen anasözleşme, dün veya 
evvelki günkü Resmî Gazetede çıkıyor. Çüphesiz bu
nu sayın hükümetin davranışıyla izah etmek mümkün. 
Nasıl olsa getirdiğimiz kanun burada kılına dokunul
madan çıkarılacaktır düşüncesindeler ve öyle olacak, 
öyle anlaşılıyor ama, en azından biraz sabırlı olsalar-

"di veyahut bu anasözleşmeyi çok daha önce çıkarmış 
olsalardı, en azından şu mukaddes çatıya hürmet et
miş olurlardı. 

Değerli arkadaşlarım^ Anayasamız kooperatiflere 
özel bir önem vermiştir. Bütün anayasalarımızda koo
peratiflere önemli bir yer ayrıldığını görüyoruz. 1982 
Anayasası da kooperatiflerin devlet himayesinde oldu
ğunu açıkça belirtmiş ve bu arada kooperatiflerin 
siyaset dışında kalacağını da vurgulamıştır. 

Ayrıca, kooperatifleşmenin üretimi artırıcı yolda 
oflıması gerektiğini ve 'tüketicinin de bu yolla koruna--
cağını Anayasamız belirlemiştir. Şüphesiz, her cüm
lenin altında bir mana yatmaktadır ve bu da bugün 
önlümüze getirilen kanunun maddelerinde şekillen
miştir.' 

Bu vesileyle kooperatifler konusunda yapılan ba
zı çalışmalardan kısaca bahsetmek istiyorum. Has
belkader, üniversitedeki çalışmalarım sırasında za
manın hükümeti bu konuda bir çalışma için bende
nizi görevlendirmişti. Bir üniversite mensubu olarak, 
asistanlarımla birlikte 100 köy üzerinde anket ya
parak ve köylerin çoğuna da bizzat giderek, tarım 
satış kooperatifleri üzerinde genişliğine bir çalışma 
yaptık. Bu çalışmalar birkaç cilt halinde hükümeti
mize teslim edilmiştir. Bu çalışmadan özelikle bah
sediyorum çünkü, Türkiye'deki kooperatifçilfik ha-' 
roketi ve son durumu üzerinde bunun gibi birçok 
çalışmalar yapılmıştır. Ancak, hükümetlerimiz ne
dense bu çalışmalara hiç önem vermeden veya bu 
çalışmalar hiç yokmuşçasına, yeniden Amerika'yı keş
fedecek şekilde kanun tasarıları hazırlayıp huzuru
muza getirmektedirtler. Bu çalışmayı yaptığım sıra
da tespit ettiğim çok önemli hususlar oldu. Bunların 
başında, Türkiye'de kooperatifçiliğin çok dağınık ol
duğunu, muhtelif bakanlıkları ile muhtelif genel mü-
d'ürilüMerin bu konuyla ilgilendiğini ve büyük bir da
ğınıklık olduğunu tespit etmiştik ve bu çalışmanın 
sonunda yaptığımız öneride, bu dağınıklığın gideril
mesi için tek bir bakanlığın çatısı altında bu konu
ların şekillendirilmesini istemiştik. Bugün görüyoruz 
ki, bu dağınıklık gene devam etmektedir. Gene, bu
rada Sayın Sanayi ve Ticâret Bakanımız oturmakta, 
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'bu kanunu takdim etmekte ve benimsemektedir. Ama 
kooperatiflerimizin bir kısmı Köyişleri Bakanlığının 
çatısı altındadır. Kaldıki, bugün 25 milyon kişiyi il
gilendiren tarımla uğraşan kooperatiflerimizin amaç
larını şöyle bir tespit edip, baktığımız zaman görü-
rüzki bunların amacıları aşağı yukarı aynıdır; üyeleri 
de aynıdır, kaynakları da aynıdır, fakat her nedense 
bu kooperatifler, başka başka teşkilatların çatısı al
tında veyahut başka başka kanunlarla idare edilmek
te ve başka başka adlar altında yürümektedir. Onun 
için bu çalışmalardan sonra teklifimizi ki, şüphesiz 
o günkü sarflar içinde yaptığımız ve ilmî sayılabile
cek etütilerle (Çünkü kompütürle değerlendirdik al
dığımız birçok sonuçları) biz önermiştik; «Tek çatı 
altında toplayalım ve tdc tip kooperatifçiliğe gide
lim.» demiştik. Amaç aynı, kaynak aynı, hitap etti
ğimiz köylü aynı, fakat bugün gene görüyoruz ki," 
kooperatiflerimiz ayrı ayrı, bir kısmı «Tarım Kredi 
Kooperatifi» adı altında başka bir bakanlıkta, bir 
kışımı «Tarım Satış Kooperatifi» olarak bir başka 
bakanlıkta, «Köy Kalkınma Kooperatifleri» başka 
bir teşkilat şeklinde ve bu dağınıklık giderilememiş. 
Burada sayın hükümetten ve yüce Meclisimizden te
mennimiz, bunu tek çatı altında toplamak ve tek 
tipe indirmektir. Geç olmuştur, şu anda belki dü
zeltemeyiz, ama bu konunun altmı çizmekte hem 
zaruret görüyor, hem de fayda umuyorum. 

Bunun dışında kooperatiflerimizin, özellikle ta
rım satış kooperatiflerinin önemli sorunları var. 
önümüze getirilen kanun tasarısı ile maalesef bun
ların pek çoğu halledilememiştir. Bu arada bize ay
rılan 10 dakika içerisinde ancak iki konuya değine
bileceğim. 

Bunlardan birincisi; tarım satış kooperatifleri, üre
ticinin ürününü satın alıp değerlendirmek ve satmak
la ilgilidir. Tarım satış kooperatifileridir düzenlediği
miz. öyle ise, bunların ürünlerini değerlendirildikten 
sonra satabilmek için hangi teşkilata biz bunları ema
net ediyoruz? Bu raporun sonuna eklediğimiz kanun 
tasarısında bütün tarım satış kooperatiflerini içine 
alan, onların üye olduğu bir dış ticaret şirketi öner
miştik. Bu maalesef ele alınmamıştır; bunun vakti 
geçmiş değildir, nihayet bir anonim şirket şeklinde 
kurulabilir; bu kanun böyle çıksa da kurulabilir. 
Bunun üzerinde durulmasını bilhassa ve önemle rica 
ediyorum. 

Arkadaşlar, bunun ne faydası olacaktır? Bugüne 
kadar tarım ürünlerimizin çok büyük bir kısmını de
ğerlendirip ihraç eden tarım satış kooperatiflerimiz, 

maalesef satış elemanları bakımından çok fakirdir. 
Lisan bilen elemanları yoktur, dışarı gitmeye kork
maktadırlar. Şimdi bunların ürünlerini,, köylümüz'ün, 
tarım kesimimizde çalışanların alın terlerini onlar de
ğerlendiremiyor, onların kurduğu kooperatifler de
ğerlendiremiyor ve birkaç tane, tabirimi mazur gö
rün, seçilmiş veya imtiyazlı ihracat şirketi değerlen
diriyor, onlar bunlardan nemalanıyor. Niçin kendi 
dış ticaret şirketlerini kurup da daha güçlü olma
sınlar? Bu mümkündür, bunun üzerinde önemle du
rulmasını ' sayın bakandan istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız Sayın Sadık
lar, süreniz doldu efendim. 

CAFER TAYYAR SADİKLAR (Devamla) — 
Bir ufak konum daha var Sayın Başkanım. 

Millî Aydın Bankası adı altında kurulmuş bu sek
törün, kooperatiflerin bir bankası vardır. Bu daha 
sonra hepinizin bildiği gibi Tariş Bankası adını aldı. 
Bu harikanın daha genişletrlerek ve dış ticaretle de 
ilgilendirilerek güçlendirilmesi bu kooperatifler için 
önemli imkânlar doğurabilir. Bu da eğer ele alınırsa, 
büyük faydalar sağlayacağını ümit etmekteyim. 

(Bu konuda söylenecek pek çok konu olmakla 
beraber 10 dakika ile sınırlı olmanın zorunluluğu 
içinde sözlerimi burada noktalıyor ve tarım satış 
kooperatifleri ile ilgili, çıkacak olan bu kanunun ta
rım kesimimiz için çok faydalı olacağı inancıyla ve 
bazı düzeltmelerin yüce MecTisinizce yapılacağı ümi
dini besleyerek hepinize saygılar sunuyorum arka
daşlarım. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
Sayın Aral buyurunuz efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin muhterem üyeleri; bugün tarımımızı ve müstah
silimizi ilgilendiren çok önemli bir kanunu görüşü
yoruz Muhterem konuşmacılar; Sayın Gökgün gayet 
güzel olarak kooperatiflerin tarihçesinden bahsettiler 
ve yüce Meclisi o yönde aydınlattılar. Sayın Gökçora 
ise, tarım satış kooperatiflerinin fonksiyonlarını ele 
alarak neler yapılması geerktiğini veya nasıl çalış
ması lazım geldiğini gayet güzel izah ettiler ve sa
yın hocamız konuşmalarında evvela yine tarım sa
tış kooperatiflerinin tarifini, çok güzel cümleler ile 
gayet mükemmel şekilde izaih ettiler, aynı zamanda 
da bu kanunun hazırlanmasından önce, kendilerinin 
bir çalışmalarından bahsettiler. Ümit ederiz ki, bun
dan sonraki çalışmalarımızda o belgelerden biz de 
istifade ederiz. 
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Muhterem konuşmacıların temas buyurdukları hu
suslarla ilgili olarak bu kısa açıklamayı yaptıktan 
sonra, konu üzerindeki görüşümüzü izaha çalışaca
ğım efendim. 

ı'Biz, Türkiye'de mevcut kooperatifleri çok iyi tet
kik ettik; Pankobirlike baktık, tarım satış koopera
tiflerini, tarım kredi koperatiflerini, diğer köy koo
peratiflerini tetkik ettik ve bunların içerisinden en 
mükemmel şekilde çalışan, işlemleri adalete intikal 
etmeyen, suiistimali olmayan, fonksiyonunu fevka
lade icra eden Panko'birliki tespit ettik. Pankobirlikin 
şu anda 1 milyon 80 bin üyesi mevcuttur. Bu kuru
luş, mükemmel bir kooperatiftir, bünyesinde teknik 
yeterlikte olan ve seçimle gelen insanların işbirliği 
vardır, bilmedikleri hususları da bilenlerden öğren
mek suretiyle fonksiyonlarını gayet iyi icra etmiş ba
şarılı bir kuruluştur. Bir hükümet üyesi olarak, Pan
kobirlikin bugüne kadarki hizmetlerinde de fevkalade 
'başarılı olduğunu yüee*Meclisin huzurunda ifade et
mekten ayrıca zevk duyarım. 

Diğer taraftan; yine Panlkobirlik, 1980Vtaı önce 
hiçbir anarşik olayın kaynağı, methaldarı olmamış
tır, nüve orada teşekkül etmemiştir. O yönden de çok 
temiz 'bir geçmişi mevcuttur. 

Hükümet olarak, geçmişte yaşanmış olayların 
ışığı altında kooperatiflerin ciddî bir mukayesesini 
yapma mecburiyeti karşımıza çıktı. Amerika'yı keş
fetmişler, yeniden keşfetmeye lüzum yok; doğru ola
nı bulmak ve seçmek esastır. Buna göre biz, tarım 
satış kooperatifleri bünyesini analiz ettiğimiz zaman 
hayretler içerisinde kalacağınız hususlarını tespit et
tik : Devlet içinde devlet olmuş, devletin parasıyla 
olmuş, her sene milyarlarca lira görev zararı olarak 
sizlerin, Türk vatandaşlarının verdiği vergilerle süb-
vansiyone edilmiş ve bu suretle devlete bir nevî çe
kilmez yük, hatta devamlı olarak zararı büyüyen 
bir teşekkül haline gelmiş. 

Bu durumun nedenini de tespit ettik. Gördükle
rimizden misal vereyim : Güneydoğu Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliğinde yönetim kurulu toplanmış, 
«Üzüm suyu konsantresi fabrikası kuracağız» demiş
ler ve bir fabrika kurmuşlar. Gören miîletvekilleri-
miz vardır; fevkalade mükemmel bir tesis. Tesiste 
en ufak bir teknik hata sözk onusu değil, öte yan
dan, daha bunu kurarlarken, «(Satışını kuruyla ya
pacağımıza göre kutu yapacağız; kutu için de etiket 
lazım» demişler, etiket 'belki yetişir belki yetişmez 
diye düşünmüşler, bu sefer oturmuşlar yanında bir 
de matbaa kurmuşlar. İştigal sahalarıyla hiç alakası 
yok. 

Üzüm suyu fabrikası "bittikten sonra görmüşler 
ki, dünya piyasalarında "beyaz üzüm konsantresinin 
fiyatı, kırmızı üzüm konsantresine göre üçte hiridıir; 
yani harisi 300 dolar, diğeri 900 dolar. 64 briks üzüm 
konsantresinin tonu 900 dolar. O fahrika eğer Nev
şehir'e kurulmuş olsaydı, orada siyah üzüım vardı, 
yerinde kurulmuş olurdu. Şu halde, hammdadeye gö
re yer yanlış seçilmiş. Sordum kim yaptı diye; koo
peratif yönetim kurulu karar vermiş. Kime sormuş? 
Hiç kimseye sormamış. Niçin matbaa kurmuş? Ma
demki işçileri getirip götürüyor, bari bir de müni-
büs fabrikası kursaydı. Daha faaliyete geçmemiş bir 
fabrikanın etiket ihtiyacı için matbaa kurmanın ma
nasını anlayamıyorum. . 

Diğer taraftan, Güneydoğu Tarım Satış Koopera
tifleri birliklerini gezecek olursanız fasulye seleksi-
yon ve ambalajlama tesislerini görürsünüz. Dünya
nın en güzel tesislerimden birisi. Daha 100 ıton, 200 
(ton, 300 ton değil, bu yıl bir fasulye dahi işlememiş. 
Kuralım demişler, kurmuşlar. Ondan sonra nohut 
yapmışlar. Yine bugünkü değerle milyarlarca lira 
sarf etmişler, kurmuşlar ve aralarında bir koordinas
yon yok. Canı isitemlş mercimek için bir ıtesis kurul
muş, biber için bir ıtesis kurulmuş, yani her aklına 
gelen oturmuş bir tesis kurmuş ve bu tesisi kurup 
idare eden kooperatif üyeleri normal seçimle gelmiş, 
hatta tohsili olmayan, 'İlkokul mezunu dahi olmayan 
kişilerden müteşekkil. Oturuyorlar karar veriyorlar 
ve tamam diyodar; oldubitti. 

'Nihayet Tariş gibi yerlerde, Antbirîıikıte ve Çuko-
bMikte de 100 bin iiğlik tesisler kurmuşlar, çalıştırı
yorlar. Daha önce yüce /Mecliste de arz ettim, artık 
kooperatif gayesinden uzaklaşmış, yani sayın hocamı
zın belirttiği gıibiy ürününü değerlendirip iyi bedelle 
satmak yoluna gidiyorlar. Burada imalata girmiş, 

endüstriye girmiş Türkiye'nin en büyük fabrikaları 
3 ıtane 3'ü de ıtarım satış kooperatiflerinin elinde ve 
devasa tesisler bunlar. Gidip görün, bugün Adana' 
daki Çukobirîikıte dünyanın en modern makinele
rinden olan süzerlerden müteşekkil bir salon çalışı
yor ve terbiye tesisleri de kuruluyor. Kombine ve 
komple bir tekstil fabrikası. 

Bu tekstil fabrikasını artık köylünün kendi ara
larından seçtikleri kişilerce idare etmesine imkân ve 
ihtimal yok. Oturmuş karar vermişler. Gidip görür
seniz Çukobirîikıte müdiriyet binası 'bir saray. Ona 
kim kanar vermiş? Yönetim kurulu oturmuş, kaırar 
vermiş, yapmışlar. Canları istemiş, «Sabun yapacağız, 
deterjan yapacağız, kolonya yapacağız, yağ istihsal 
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edeceğiz...» Vand anagayesinden uzak diğer ibir sürü 
entegrasyona gitmişler, holdingleşmişler. 

Yalnız muhterem konuşmacıların dünya milletle
rinden gösterdikleri tariflere sureti katiyede ters de
ğilim, kesinlikle onlara iştirak ediyorum, ama mevcut 
bünyenin bizi zorladığı bir husus mevcuttur. Mevcut 
şartlara göre bazı kontroller koymak durumu doğdu. 
Çünkü ne yapıyoruz, arz edeyim: ıBiırlliitote 4 tane se
çilmiş üye, 1 (tane de genel müdür var. Genel mü
dürü kim tayin edecek, üçlü kararname ile çıkıyor, 
yani Sayın Reisicumhurdan çıkıyor. Nitekim Fisko-
birlik Genel Müdürünü teklif ettik Reisicumhurdan 
döndü. Demek ki orada bir mekanizma da var. De
mek ki genel müdür üçlü kararname ile çıkıyor ve 
diğer 4 arkadaşda seçimle gelmiş. Şimdi burada, eğer 
devlet o ürünlerini desteklemeye almış ıise, o zaman 
3 ıtane devletin memuru bulunuyor: Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığından, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığından, bir de Ziraat Bankasından olmak üzere 3 
memur. Demek ki, 3 ıtane de oradan bulunuyor, sırf 
paranın kontrolü yönünden, başka bir maksat için 
değil. Destekleme bittiği zaman görevleri de bitmiş 
oluyor. Buradaki müdahalede, devlet para verdiği 
zaman, devlet destekleme yaptığı zaman 10 milyon, 
100 milyon lira vermiyor, bir kalemde 8 milyar, 10 
milyar, 20 milyar, 30 milyar lira veriyor. Kimlin pa
rası? ıBu milletin parası, bu devletin parası. Şu halde 
onun da kontrolünde, müsaade buyurulsun da orada 
da, yönetim kurulunda da lütfetsinler bu sayı 4'e-4 
olsun, yani genel müdürle 'beraber devlet ıtarafı 4, 
gene seçimle gelen 4 olsun; ama desteklemeye alma
dığımız ürünlerde 4'e 1, yalnız genel müdür üçlü 
kararname ile tayin edilmiş. Neden o da ıtayin edil
miş; çünkü artık müessese bir tarım satış kooperatifi 
olmaktan çıkmış, bir holding manzarası arz etmiş. 
bir Tariş'i ele alalım; incir birliği var, üzüm birliği 
var, efendime söyleyeyim zeytinyağı birliği var, pa
muk birliği var. Onlar da birleşmiş, topyekûn Tariş'i 
vücuda getirmişler, olmuş holding. Genel müdür di
yoruz ama, Peki bu arkadaş da köylünün arasından 
seçilip de gelse, keşke o seviyeye varsak, o gün de ol
sa. Ne yazık ki, eski iderelerde 1980 öncesi Tariş, 
maalesef Türkiye'nin en büyük anarşik hadiselerinin 
döndüğü ve bugünkü parayla milyarlarca liralık tah
ribata uğramış olan bir müessesemizdir. Demek ki, 
bunda da o günkü sistemin bir haıtası var. Nasıl ki, 
PankoMrMkite hiçbir anarşik olay olmamış ıise, ki onun 
bünyesinde de işte bu derece ufacık bir devlet kont
rolünden başka bir şey söz konusu değildir. Onun dı
şında, demin de söylediğim gibi, şayet desteklemeye 

alındıysa 3 üyenin ilavesi zarureti vardır. Ziraat Ban
kası parayı veriyor, Hazine ve Dış Ticaret veriyor, 
öte tarafta da nihayet Sanayi Bakanlığı da bir nevi. 
teknik yönden, meselenin halli yönünden yardımcı 
oluyor. 

Şu halde, muhterem konuşmacıların üzerinde dur
dukları, anltidemkratik diye telaffuz ettikleri husus 
bu husustur, fakat Ibu da bünyenin kendisinden geliyor. 
Başka türlü nasıl yapalım? Yani, başka türlü yap
tığımız takdirde, geçmiş dönemin tecrübesinin ışığı 
altında onu değerlendirdiğimiz zaman, biz Pankobir-
like benzer tarzda bir bünyenin buraya kazandırıl
ması zaruretini gördük; çünkü o teşkilat geçmişte ba
şarılı bir imtihan vermiş, 1 milyon 80 bin üyesi i e 
fevkalade mükemmel ve iftihar edeceğimiz bir koo-
peratif teşkilatı olarak fonksiyonunu icra etmektedir. 

Sayın milletvekilim Gökgün, mülkiyete müdahale 
hususundan bahsetti. Eski hazırlanan tasarıda; yani 
'kanun kuvvetindeki kararnamede maalesef öyle bir 
hata var idi. Biz bunu kesinlikle düzeltmiş durum
dayız. Bildiğiniz gibi yeni metinde o husus komis
yonda tadil edilmiştir ve ileride fabrikaya sahip olan 
kooperatiflerin, fabrikaya ait olan işletmelerini ano
nim şirkete dönüştürmesi şeklinde bir madde mevcut
tur. Tabiatıyla anonim şirket nasıl teşekkül ede
cektir; kime aittir; gayet tabiî müstahsile aittir veya 
o kooperatif üyelerine aittir. O noktadan hareket 
edilerek meselenin kesin çözülmesi gerekir. Başka bir 
alternatif de gerek Anayasamıza, gerek hukuka, ge
rek adalete kesMikle aykırıdır. Bu yönde daha evvel 
böyle bir hatamız olmuştur; fakat bu, komisyonda 
kesinlikle tashih edilmiştir. Bunu da ayrıca arz ede
rim • 

Muhterem ımlUetvekiılim bir değerlendirme yapıp, 
«Pamuk sattığımız takdirde 40 milyon lira, bilahare 
eğer konfeksiyon olursa 900 küsur milyar lira» dedi
ler. Gayet tabiî 'bu hesap doğrudur; ama müstahsile 
intikal etmez. Müstahsile intikal eden, eğer fabrika
da bir kâr varsa, o kârdan kendine düşen ristumdur. 
Yoksa tabiatıyla o rakamın hepsi birden katma değer
dir; yani Türk Milletinin, Türk vatanının içerisinde 
kalan katma değerdir, tabiî aslında doğrudan doğru
ya müstahsile inikas eden bir değer değildir. Mesela 
lAnıtbirlikin geçen sene 7 milyar civarında kârı vardı. 
Gayet tabiî onu pamuk değeri üzerinden risturna tabi 
tuttuk. Geçen sene yağlı tohumların 2 milyar 700 
milyon kârı vardı. 'Onun üzerine tekrar ayçiçeğiyle 
bir fiyat risturnu yaptık; bu sene de yapacağız. De-
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mek oluyor ki, orada doğan kârları iade ediyoruz; 
lama satış değeri üzerindeki değerle mukayese etme
miz doğru değil, çünkü o, katma değer olarak Türk 
vataninin içinde kalmaktadır. Yani (müstahsile di
rekt olarak öyle bir para intikal etmez. Yani konfek
siyon olarak satıldığında, 40 milyar liralık mal 900 mil
yar yapar; ama 'bundan dolayı vatandaşa, müstah
sile 900 milyarı vermiyoruz. Çünkü iplik yapılacak, 
işte dokunaoalk, işçiye para ödeyecöksiniz, elektriğe 
para ödeyeceksiniz, kömüre para ödeyeceksiniz, ay
rıca da 'bankaya faiz ödeyeceksiniz; bütün onların 
nihaî satış değeri üzerinden aradaki fark katma de
ğer olarak memlekette kalmaktadır. Ancak o müesse
seden doğan tuk* kâr varsa, pisttim olarak müsıtahsile 
inikas eder. 

Bugün yine 'işletme yönünden mühim 'bir konu 
olarak da, eldeki stoklar görülmektedir. Pamukla 
iştigal eden 3 ttane kooperatifin (Çünkü 'bize bağlı 
14 tane kooperatif var) dinide şu dakika 15 bin ton 
iplik mevcuttur ve takriben satış değeri de 19 mil
yar liradır. Şimdi niçin anonim şirkete dönmek isti
yoruz? Bugün hiçbir müessese kendi elinde böyle bir 
malı bekletmez, 19 milyarın bir sendik faizi aşağı 
yukarı 9-10 miyar yapar. Binaenaleyh, 'bunu düşün
mek lazım. Demek ki, orada da anonim şirkete dön
me zarureti mevcuttur. 

Sayın hocamızın 'belirttiği, dış pazarlama yönün
den bir şirketin kurulması hususu ise; onun üzerin
de biz bir çalışma yapıyoruz ve şu dakika bazı ge
nel müdürlerimiz heyet halinde dışsatımla meşguller. 
ihtisasları değildir. Sayın hocamızın 'belirttiği gibi'bu 
tarım satış kooperatiflerinin ihtisas sahibi- bir. özel 
satış şirketi olması kesinlikle doğrudur ve nitekim bu 
kanunun ışığı altında da 'bu şirketlere dönüşürken 
onu da teşekkül ettirme herhalde görevimiz olacak
tır. 

Memurların 'tayini yönünden, ancak dımzaya yet
kili olan memurların yönetim kurulunun kararı ve 
aynt zamanda yallnız bizce de tasdikini 'işitiyoruz. O 
da, güvenlik tahkikatı yapıyoruz, güvenlik soruştur
ması yapıyoruz ve neticede imza yetkisi verildiği için, 
'imza yetkisi olan kişilerin bakanlıktan bir nevî vize 
mahiyetinde olan müsaadesi çıkıyor. Onun dışında 
tayin hususunda bizim bir müdahalemiz söz konusu 
değildir. Bugüne kadarfci tatbikatımızda da, öyle zan
nediyorum sayın miil'letvekiılâ'emm'iz de takdir buyurur
lar, herhalde bizim bakanlığımızdaki tasarruflarda 
ve tayinlerde herhangi bir siyasî şey olmamıştır ve ne 
basına intikal etmiştir, ne de benini kulağıma gel

miştir. Bu hususta endişe etmesinler; bu "çalışma tar
zıyla böyle bir şey olamaz; yani politik bir arenaya 
çevrilmez. Böyle 'bir endişeye düşmesinler. Çünkü 
bizzat şu dakikaya kadar 'biz bunu tatbik ediyoruz. 
Eğer baş ağrıtacak bir husus olaydı, onu da zaten 
sayın mi ilet vekillerimiz veya basın dile getirmiş olur
du, 

ÖMER ıKUKHAN ıflKars) — Sayın Bakan, siz ne 
kadar süre daha oradasınız? Sizden sonrakini nasıl 
garanti ediyorsunuz? 

SANAYİ VE TıîCARET BAKANİ HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Onu ıtatoiî Sayın Baş
bakanımız bilir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yin. 

Devam edin Sayın Bakan. 

SANAYt VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHtT ARAL (Devamla) — Şimdi, mesela kurulan 
teşkilatlar yanında bir de banka var. Tabiî Daha ev
vel kurulmuş Aydın Bankası; fakat sonra Tariş Bank 
tarafından satın alınmış. Binaenaleyh, bankaya da 
sahip, görülüyor ki, fevkalade büyük bir holding bün
yesi arz ediyor. Her türlü fabrika var; zeytinyağı fab
rikası var, pamuk cırcır fabrikası iplik fabrikası var, 
kolonya fabrikası var, yağ fabrikası var, sabun fabri
kası var, incir fabrikası var, üzüm'fabrikası var, bir 
de banka var. Şimdi tasavvur buyurun bu kombine
zonu; korkunç bir manzara arz ediyor. 

Bu bakımdan görülüyor ki, yüzde 100 seçimle o 
taraftan gelse dahi, üçlü kararnameyle bağladığımız 
bu hususu şu andaki bünye içerisinde başka türlü yap
ma olanağımızın olmadığını görüyoruz. Yani, Pan-
kobirlik'e benzer tarzdaki bu mekanizmanın fevkala
de iyi çalışacağına kaniiz. 

Beni dinledikleri için Yüce Meclise şükranlarımı 
arz ederim. 

İcap ettiği takdirde sorularınıza tekrar cevap arz 
edeceğim. 

Teşekkür ederim efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aral. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Ancak, tasarının Anayasa Komisyonuna gönde

rilmesi hakkında Sayın Fenni Islimyeli ve arkadaş
ları tarafından verilmiş bir önerge vardır, okutuyo
rum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Şifahen arz edeceğimiz sebeplerle,' «Tarım Satış 

Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair Kanun Tasarısı» nın Anayasamıza ay
kırı hükümler ihtiva etmesi sebebiyle bir kere 4e_Ana-
yasa Komisyonunda görüşülmek üzere bu komisyo
na havalesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. > 
Fenni Islimyeli Haydar Koyuncu 

Balıkesir Konya 
Rıfat Bayazaıt Brtuğruıl Gökgün 

Kahramanmaraş Aydın 
Ali Mazhar Haznedar Ali Ayhan Çetin 

Ordu Çorum 

BAŞKAN — Komisyon okunan önergeye katılı
yor mu efendim? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ KÂZIM YÜCE
LEN (İçel) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz? 
Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Komisyon ve hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Sayın Fenni Islimyeli, söz istiyor musunuz efen

dim? 
FENNİ ISLİMYELİ (Balıkesir) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FENNİ ISLİMYELİ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; tarım satış kooperatiflerinin 
hukukî bünyesinin yeniden düzenlenmesine müteallik 
bir kanun tasarısını görüşmekteyiz. 

Bu kanun tasarısının,. benden evvel yapılan çe
şitli görüşmelerde de ifade edildiği gibi, antidemokra
tik birtakım hükümler ihtiva etmesi sebebiyle Ana
yasa Komisyonuna sevk edilmesini ve bir kere daha 
bu tasarının o komisyonda görüşülmesini arz ve ta
lep ettik. 

Sebebi şu muhterem milletvekilleri: gerçekte 
«Kooperatifler Kanunu» ismi altında bir tasarı kar
şımıza getirilmektedir. Yalnız bu kanun tasarısı, Koo* 
peratifler Kanununun anakanununu teşkil eden 1969 
yılında çıkmış olan 1163 sayılı Kanuna; yani Türki
ye Kooperatifler Kanununa aykırı birçok hükümler 
taşımaktadır. Şu halde, anaespriyi 1163 sayılı Ka
nundan alması lazımgelen bir tasan, bu kanunun 
tamamen dışında ve biraz sonra arz edeceğim Ana

yasa hükümlerine de aykırı birtakım hükümleri kap
samaktadır. 

1163 sayılı Kanunun bu tasarıda niye değerlen
dirilmediğini, özellikle o yıldan bu yana 15 yıl geç
tikten sonra, niye 1930'ların başına dönüldüğünü 
şüphesiz anlamak mümkün değildir. 

Sayın bakanı fevkalade yakın bir şekilde dinle
meye çalıştım; ama söyledikleriyle tasarı arasında, 
emin olun ki, yakın bir münasebet kurmak mümkün 
değil. Sayın bakanın ifade ettikleri hususlar, uygu
lamaya müteallik aksaklıklardır, yoksa kanun tedvi
ni ile alakalı hususlar değildir. 

Şimdi bir taraftan sayın iktidar partisinin prog
ramına bakıyoruz, liberal bir parti görüşünde; bir 
taraftan bakıyoruz, hür teşebbüsü destekler görünü
münde (Biz de o kanaate iştirak ediyoruz, destekle
mek lazım fikrinde mutabıkız); ama bir taraftan da, 
kooperatifler mevzuatında devletçi birtakım- hüküm
leri beraberinde düşünmeye çalışıyoruz. İşte ortada, 
bu iki fikrin, liberal fikirle devletçi fikrin bir arada 
tutulmasının bir kargaşası sahnelenmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bir müessese kurulmakta
dır; ama dünya literatüründe ve Türk literatüründe 
geri kalmış, çok gerilerde kalmış bir müessesenin is
midir; o, kooperatif değildir. 

Şimdi sayın bakan bu tasarıyla bir koope
ratif değil; ama bir alım ofisi kurmaktadır. Devlet, 
Toprak Mahsulleri Ofisinde olduğu gibi, ona müma
sil şartlar altında bir alım ofisi kurmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, bu noktada Meclisimiz 
bir tercih yapmak durumundadır; ya alım ofisi ku
racaksınız veya kooperatif kuracaksınız. Kooperatif
ler demokratik müesseselerdir. Demokratik müessese
lerin bazı hür seçimlerdir. Hür seçimlerle iktidara 
gelmiş olan bir partinin, özellikle seçimlerle işbaşına 
gelmesi mümkün olan kimselerin başına tayinle kim
seler getirilmesindeki çelişkiye bilhassa işaret etmek 
istiyorum. Sizler, hepimiz, bu Meclisin çatısı altında 
toplanmış olan kimseler seçimlerin kimi getirdiğinin; 
ama her şeyden evvel millî iradeyi getirdiğinin far
kındayız. Şu halde, kooperatiflerin başına gelen kim
seler için, «Yeteneksiz kimseler geliyor» diye, onlann 
başına tayinle bir kimsenin getirilmesindeki isabetsiz
liği ve çelişkiyi tekrar vurgulamakta büyük ölçüde 
fayda vardır. Nerede demokrasi var ise ve orada se
çim var ise, seçimlerin, kendisine has prensipleri 
içerisinde yapılması ve yönetimlerin o tarz içinde ku
rulması lazımdır. Yoksa, tercihiniz bir kooperatif 
kurmak değilse, oha itibar edeceksiniz; bir alım ofi
si kuracaksınız ve «Alım ofisi» ismi altında bu ka-
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( nunu değiştiriyorsanız, şahsen ben ona «Hayır» de

meyeceğim. Ama kooperatif diyorsanız, Batıdaki li
teratüre her şeyden evvel hürmet edeceğiz. Kendi raa-
zimizdeki kooperatifçiliğe, Mithat Paşadan, 1863 
yılından bu yana Türkiye'deki kooperatifçilerin fik
riyatına itibar edeceğiz. 1863 yılında «Memleket San
dıkları, Menafi Sandıkları» kurulur iken, o tarihte 
dahi bu sandıkların yönetiminde bizatihi halkın ken
disi vardır. Şimdi, birlik kuracaksınız ve birliğin ba
şına bir genel müdürü siz atayacaksınız. Muhterem 
arkadaşlarım, olmaz bu. Yönetim kurulunun başına 
başkan yapacaksınız. Olmaz bu. Bu, bir kooperatif 
değildir. Sonra buna, istediğiniz zaman işten el çek
tireceksiniz; yönetim kurulunun üyelerini ve dene
tim kurulunun üyelerini bizzat kendiniz tayin edecek
siniz. Tayinle gelen bir yönetim kurulunun bir koo
peratif fikri etrafında birleşmesi gayri mümkündür 
muhterem arkadaşlar. 

Şüphesiz takdir ediyorum böyle bir tasarı getiril
mesini, bir tasarı getirilmesi lazımdı; ama bu tasa
rıyı müsaade ediniz kooperatif fikri etrafında topla
narak getirelim. Meclisimz, seçimle gelmiş heyetler 
olarak bizler, özellikle seçimlere gölge düşürecek bir 
kanun tasarısına itibar etmeyelim. 

Bu itibarla istirhamım şudur : Diyorum ki, bunu 
bir defa da Anayasa Komisyonu tetkik etsin. Ger
çekte çelişkili, mülkiyet hakkına (Burada 5 dakikada 
bunları ifade etmem mümkün değil, 5 dakikalık bir 
zamanım var) mütecaviz birtakım hükümler yar. Ana
yasada mülkiyet hakkı aslî bir haktır. Siz, «Koope
ratiflerin rızası hilafına elindeki fabrikaları alıp ano
nim şirket haline getireceğiz, diyorsanız; onların ma
zilerinde onların ortaklarının gayretiyle elde edilmiş 
birtakım mülkiyeti bir anonim şirket haline getire
ceğiz, diyorsanız, o zaman muhterem arkadaşlarım, 
Anayasanın mülkiyet hakkı nerede kalıyor?.. 

Bir taraftan Anayasanın 171 inci maddesiyle, koo
peratifleri geliştirecek tedbirleri, kooperatif prensip
leri içinde devlet alır, diyorsanız ve sonra da siz bir 
devlet müdahalesini, bu kanunun esaslarında anafikir 
olarak sayıyorsanız, o zaman Anayasanın 171 inci 
maddesindeki fikirleri bir kenara itiyorsunuz demek
tir. 

Bu itibarla lütfediniz, kerem eyleyiniz ve bu ta
sarıyı bir kere de Anayasa Komisyonundan geçiri
niz. 

Saygılarımı sunarım. (MDP ve HP sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tslimyeli. 
Tasarının Anayasa Komisyonuna gönderilmesi 

hakkındaki önergeye komisyon ve hükümet katılmı
yor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

Kuruluş ve amaç 
MADDE 1. — Üreticiler, karşılıklı yardım,. daya

nışma ve kefalet suretiyle meslekî faaliyetleri ile ilgili 
ihtiyaçlarını sağlamak, ürünlerini daha iyi şartlarla 
değerlendirmek ve ekonomik menfaatlerini korumak 
amacıyla, aralarında sınırlı sorumlu, değişir sayıda 
ortaklı ve değişir sermayeli, tüzelkişiliği haiz tarım 
satış kooperatifleri kurabilirler. 

Bir tarım satış kooperatifinin kurulabilmesi için 
en az on üreticinin, bir tarım satış kooperatifleri 
birliğinin kurulabilmesi için en az üç tarım satış koo
peratif inin bir araya gelmesi şarttır. 

Kooperatif ve birlikler, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının ekonomik ihtiyaç ve verimlilik bakımından 
yapacağı inceleme sonucunda ve bu Bakanlığın ya
zılı izni ile kurulur. 

Üretici olmayan veya kooperatiflerin çalıştığı or
tak ürünleri üzerinde ticaret ve komisyonculuk ya
panlar ile faizle para veya mal olarak kredi verenler, 
kooperatiflere ortak olamazlar. 

Kuruluş, ortaklığa girme ve çıkma ile ortaklar
la hesaplaşma şekil ve şartları anasözleşmelerde gös
terilir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bir sorum var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

1 inci maddede, tüzelkişiliği haiz bir kuruluş yaratı
lıyor. Öyle anlaşılıyor ve gözüküyor ki bu bir özel 
hukuk tüzelkişiliği gibi. Benim sorum : 

Bu tüzelkişiliği haiz kuruluş bu kanun dışında 
hangi hükümlere tabi olacaktır? özellikle Anayasaya . 
göre bir kamu kurumu tüzelkişiliği, ya kanunla veya 
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kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. 
Böyle bir durum söz konusu değil. Bu, tescil ile tü
zelkişilik kazanıyor; ama bir kamu müessesesi olan 
bakanlığın tescili ile teşekkül eden bir tüzelkişilik bu. 
Bunun hukukî statüsü nedir efendim? Hangi hukukî 
hükme tabidir, bu kanun dışında hangi hükümler uy
gulanacaktır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHtT ARAL (Ankara) — Kooperatifler Kanunu
na ve bir de Türk Ticaret Kanununa tabidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1 inci madde üzerinde verilmiş bir önerge var; 

okutuyorum efendim : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Kemal Gökçora Ömer Kuşhan 

Bursa Kars 
İhsan Gürbüz Onural Şeref Bozkurt 

Hatay Çanakkale 
Sururi Baykal M. Seyfi Oktay 

Ankara Ankara 
Kuruluş ve amaç : 
MADDE 1. — Üreticiler, karşılıklı yardım, da

yanışma ve kefalet suretiyle meslekî faaliyetler ile 
ilgili ihtiyaçlarını sağlamak, ürünlerini daha uygun 
koşullarla değerlendirmek, pazarlamak ve ekonomik 
menfaatlerini korumak amacı ile aralarında sınırlı 
sorumlu, değişir sayıda ortaklı, değişir sermayeli tü
zelkişiliği haiz tarım satış kooperatifleri ve birlikle
rini kurabilirler. 

Bir tarım satış kooperatifinin kurulabilmesi için 
en az 30 üreticinin, bir tarım satış kooperatifleri bir
liğinin kurulabilmesi için en az 3 tarım satış koope
ratifinin bir araya gelmesi zorunludur. 

Üretici olmayan veya kooperatiflerin çalıştığı or
tak ürünleri üzerinde ticaret ve komisyonculuk ya
panlar ile, faizle para veya mal olarak kredi veren
ler kooperatiflere ortak olamazlar. 

Ortaklığa girme ve çıkma ile kuruluşun o ortak
larla- hesaplaşma şekil ve şartları anasözleşmelerde 
belirtilir. 

Gerekçe : 
Tasarının 1 inci maddesinde öne sürülen görüşle

re katılmakla beraber, kooperatiflerin kurulmasında 
aranılan 10 ortak şartının 30 ortak olarak değiştiril

in âsi ve kooperatifçilik ilkelerine uygun düşmeyen 
üçüncü fıkranın metinden çıkartılması uygun görül
mektedir. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN 
(İçel) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak is

teyen var mı? 
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Ge

rekçe açık efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeye hükümet ve komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Tarifler 
MADDE 2. — Bu Kanunda geçen; 
a) Ortak deyimi, bu Kanuna göre kurulan tarım 

satış kooperatifleri ortaklarını, 
b) Kooperatif deyimi, bu Kanun kapsamına gi

ren tarım satış kooperatiflerini, 
c) Birlik deyimi, bu Kanun kapsamına giren 

tarım satış kooperatifleri birliklerini, 
d) Üst kuruluş deyimi, tarım satış kooperatifle

rinin bağlı bulundukları tarım satış kooperatifleri bir
liklerini, 

İfade eder. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tüzelkişiliğin kazanılması 
MADDE 3. — Kooperatif ve birlikler, noterce 

tasdikli anasözleşmelerin Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğınca onayını müteakip, Ticaret Siciline tescil ile tü
zelkişilik kazanırlar. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

3 üncü madde ile ilgili bir önerge var, okutuyo
rum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
«Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Ku-

*ruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı» nın 
3 üncü maddesinin 1163 sayılı Kooperatifler Kanu
nunun 3 üncü maddesine paralel olarak; 

«Kooperatifler ve birlikler, noterce tasdikli ana-
sözleşmelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ona
yını müteakip, Ticaret Sicilinde tescil ve ilan ile tü
zelkişilik kazanırlar» şeklinde değiştirilmesini arz 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fenni Islimyeli Haydar Koyuncu 

Baliılkesliır Konya 
Rıfat Bayazıt Ertuğrul Gökgün 

Kahramanmaraş Aydın 
Ali Mazhar Haznedar Ali Ayhan Çetin 

Ordu Çorum 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELER 
(İçel) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka

tılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önergeyle, birlikte 3 üncü maddeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Örnek anasözleşmelerin hazırlanması 
MADDE 4. — Kooperatif ve birliklerin örnek 

anasözleşmeleri T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Zi
raat Odaları Birliğinin görüşü de alınarak Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar 
Kurulunca kabul edilir. 

Anasözleşmelerde yapılacak değişiklikler de aynı 
usule tabidir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

burada Bakanlar Kuruluna verilen yetki 1935'lerden 
gelen bir yetki. Bu yetki fiilen nasıl kullanılmaktadır? 

Her örnek anasözleşme için Bakanlar Kurulu karar
name mi çıkarmaktadır? Bunu öğrenmek istiyorum. 
Bu yetki niçin Bakanlar Kurulundadır? Bunu da açık
lasınlar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Efendim, anasözleşme-
ler bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlar Kuru
lunca onaylanıyor, kararname şeklinde açıklanıyor 
ve bu suretle birliklerin anasözleşmeleri teşekkül et
miş oluyor. Bu, bir defaya mahsus olmak üzere ol
maktadır ve gayet tabiî ki, hepsine şamil değildir. 

ÖMER KUŞHAN (K*rs) — Hiç duymadık Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hoparlöre yakın ola
rak bir daha tekrarlar mısınız? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Efendim, anasözleşme-
ler bir defaya mahsus olmak üzere hazırlanmaktadır 
ve Bakanlar Kurulundan geçmektedir. Bu, bir ben
zer örnek olarak diğerleri için de tatbik edilmekte
dir. Bunu sağladık. Eskiden beri de zaten bu madde 
mevcuttu. Sayın milletvekilimizin hangi noktaya 
takıldığını pek anlayamadık. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

bir sözcü kürsüden konuşurken, dün ve evvelki gün
kü Resmî Gazetelerde tip anasözleşmenin yayınlan
dığını söyledi. Şimdi bu kanun çıkınca, Bakanlar Ku
rulu oturup bu sözleşmeyi yeniden yayınlayacak 
mı? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Arz edeyim efendim. 

Kanun kuvvetindeki kararnamede 3 ay zarfında 
Bakanlar Kurulundan anasözleşmenin geçirilmesine 
ait anahüküm vardı. Bu sebepten dolayı Bakanlar 
Kurulundan bu anasözleşmeler geçti ve o sebepten 
dolayı iki gün evvel ilan edilmiş oldu; fakat bugün 
Yüce Heyetinizin kabul edeceği tasarıya göre, eğer 
değişiklikler varsa, anasözleşmede de o tadiller kesin
likle yapılacaktır. 

Bunu arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
4 üncü maddeyle ilgili olarak 2 önerge var, ayrı 

ayrı okutuyorum efendim : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tarım Satış Kooperatifleri 

ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sururi Baykal M. Seyfi Oktay 
Ankara Ankara 

Mehmet Kemali Gökçora öımıer Kuşhan 
Bursa Kars 

Onurat Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

«MADDE 4. — Kooperatif ve birliklerin anasöz-
leşmeleri en üst birlikçe hazırlanır ve bu sözleşme
lerde yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. 

GEREKÇE : 
Bu maddede önerilen yeni metindeki değişiklikler, 

kooperatiflerin kuruluş ve çalışmalarındaki ilkeler 
dikkate alınarak yapılmıştır 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi/ okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
«Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Ku

ruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı» nm 
4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının şifahen arz ede
ceğim sebeple; 

«Kooperatif ve birliklerin örnek anasözleşmeleri 
T.C. Ziraat Bankası ile Türkiye Ziraat Odaları Bir
liğinin görüşü de alınarak Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı tarafından hazırlanır ve Bakanlar Kurulunca ka
bul edilir» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Fenni tslimyeli Haydar Koyuncu 

Balıkesir Konya 
Rıfat Bayazıt Ertuğrul Gökgün 

Kahnaımanmaıraış Aydın 
Ali Mazhar Haznedar Ali Ayhan Çetin 

Ondu Çorum 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre 
tekrar okutuyorum efendim. 

MADDE 4. — Kooperatif ve birliklerin anasöz
leşmeleri en üst birlikçe hazırlanır ve bu sözleşme
lerde yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. 

Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökçora ve 
arkadaşları. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu önergeye 
katılıyor mu efendim? 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN 
(İçel) — Katılmıyoruz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılmadıklarını bildirdiler. 

önerge sahibi konuşmak ister mi efendim? 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
Süreniz 5 dakikadır efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Türki

ye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; gö
rüşmekte olduğumuz tasarının kooperatifçilik prensip
lerine ve dolayısıyla dünya kooperatifçiliğinin gelişme
sini sağlayıcı umdelere uygun bir şekle getirilmesi için, 
bundan sonraki maddeler üzerinde de verdiğimiz öner
gelerle ilgili açıklamalar yaparken birtakım bilgiler sun
maya çalışacağız. 

4 üncü maddenin değiştirilmesi için verdiğimiz 
önergede, özellikle bağımsız çalışması gereken; yani 
kendi sermayesiyle, kendi istekleriyle bir araya gel
mek suretiyle üretime katkıda bulunmak ve dolayısıy
la işbirliğiyle üretimi çoğaltmak maksadıyla özel kişi
lerin bir araya gelmesi suretiyle kurdukları kooperatif
lerin yönetmeliklerinin, anasözleşmelerinin doğrudan 
doğruya kendileri tarafından hazırlanmış olması çok 
demokratik ve dolayısıyla kooperatifçilik zihniyetine en 
uygun olan şeklidir. 

Siz öyle bir kooperatif teşekkül tarzını düşününüz 
ki, kooperatif 'bir araya gelecek; fakat anasözleşmeyi 
devlet hazırlayacak; yani hükümet hazırlayacak veya 
belirli makamlara, belirli noktalara hazırlatacak ve 
aynı zamanda da bakanlığın onayına tabi olacak, 
bakanlığın onayından geçtikten sonra geçerlilik kaza
nacak... 

Biz, kooperatifçilik zihniyetiyle bu teşekkül tarzı
nın 'birbirine uymayacağı prensip noktasından hare
ketle bu değişiklik önergesini verdik ve değiştirilmesi 
halinde kooperatifçilik zihniyetinin büyük boyutlarda 
güç kazanacağı düşüncesiyle de savunmamıza sonuna 
kadar devam edeceğiz. 

Oylarınızı bu yönde kullanmanız halinde Türk 
kooperatifçiliğine büyük katkıda bulunacağınız inan
cıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
önergeye hükümet ve komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
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2 nci önergeyi tekrar okutuyorum : 
«Kooperatif ve birliklerin örnek anasözleşmeleri 

T.C. Ziraat Bankası ile Türkiye Ziraat- Odaları Birliği
nin görüşü de alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından hazırlanır ve' Bakanlar Kurulunca kabul 
edilir.» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Milletvekili Fenni tslimyeli ve arkadaş
ları. 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve hükümet öner
geye katılıyorlar mı efendim?. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN 
(İçel) — Katılıyoruz efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Önerge ka'bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi, kabul edilen bu önergeyle birlik
te oylarınıza sunuyorum : (Kabul edenler... Etmeyen
ler... 4 üncü madde ka'bul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Çalışma konuları 
MADDE 5. — Kooperatif ve birlikler esas itiba

riyle, ' 
a) Ortakların ürünlerinin daha iyi şartlarla de

ğerlendirilmesine çalışmak, bu konuda gerekli her 
türlü tedbiri almak, 

b) Ortakların ve ortak olmayan üreticilerin ta
rımsal üretim faaliyeti ile ilgili ihtiyaçlarını karşıla
mak, 

c) Bakanlar Kurulu veya yetki vereceği Bakanlık 
ya da kurullarca görevlendirildiğinde, üreticilerden 
Devlet adına destekleme alımında bulunmak, 

Konularında çalışırlar, 
Kooperatif ve birlikler, ancak iştigal konularına 

giren ürünlerin nitelikleri gereği olarak ve hu ürünle
rin daha iyi muhafaza edilmesine, toptan veya pera
kende satış için piyasa alışkanlıklarına uygun hale 
getirilmesine yönelik depo ve ilk işleme hüviyetindeki 
işletmeler ile ambalajlama gibi tesisleri, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığından önceden izin almak kaydıyla 
kurabilirler. 

Bu kuruluşların diğer yatırımları ile ilgili projele
ri, iştirakleri ve gayrimenkul iktisaplarında, anasöz-
leşmelerinde gösterilen değerlerin üzerindekiler için, 
Bakanlar Kurulu veya yetki vereceği Kurul, Bakanlık 
veya teşkilatın karan gereklidir. 

Kooperatif ve birliklerin diğer çalışma konuları 
anasözleşmelerinde gösterilir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. 

FENNİ ISLİMYEÜ (Balıkesir) — Bir soru so
rabilir miyim Sayın Başkan?. 

'BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FENNİ ISLtMYEL'l (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

bu madde gereğince kooperatifler ortakların ürünleri
ni değerlendirecekler, üretim faaliyetlerine mahsus di
ğer ihtiyaçları karşılayacaklar, devlet talep ederse des
tekleme alımı yapacaklar. 

Burada kooperatiflerin yatırım yapabilmesi hali 
yalnız muhafazaya ve ilk işleme tahsis edilmiştir. Ya
ni ilk işlem daha ziyade piyasada satır hale getiril
meye matuf; fakat bir işlem, bir işletme bahis konusu 
değildir. Bunu yapabilmek için mutlaka 'Bakanlar Ku
rulunun karan öngörülmüştür. 

Spesifik olarak soruyorum : Tariş'e bağlı Zeytin
yağı Birliğinin bugünkü fonksiyonu ne olacaktır?. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aral. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL v(Ankara) — Efendim, biraz önce 
kürsüden de arz ettiğim gibi, birlikler, fabrika ve 
müesseseler sahibi olmuşlardır. Bir misal vermeyi 
de unuttum; Antbirlikin şu dakika 7 tane uçağıda 
var. Kooperatif karar vermiş, almışlar. 

Bu bakımdan biz, bu cins hareketler olmasın di
ye böyle bir müsaade müessesesini koymak mecbu
riyetindeyiz. Çünkü geriye dönüp baktığımızda bu iş
ler hep başımıza gelmiş. 

Biliyorsunuz Zeytinyağı Birliği zeytin ve zeytinya
ğı alır. Zeytinyağı üretmek için fabrika da kurmuş
tur. Aslında istihsalini değerlendirme yönünde hizmet 
etmesi lazımdı. Fakat, sayın milletvekilimizin temas 
ettiği bu misalde de, pamuk gibi değil, tabiatıyla spe
sifik olarak zeytinyağının mutlaka bir fabrikası veya 
zeytin salamura yapılıyorsa bir salamura zeytin am
balajlama sisteminin bulunması elbette gerekir. Ama 
bundan sonra yapacakları için, böyle aşırı ve yan
lış yollara sapmamak maksadıyla bu müsaade mües
sesesini getirmiş durumdayız. 

FENNİ İSLİMYELI (Balıkesir) — Teşekkür ede
rim. Ben zapta geçmesi bakımından belirtmiştim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aral. 
5 inci maddeyle ilgili 2 önerge var, ayrı ayrı oku

tacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuru

luşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 
inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Ömer Kuşhan 
Kars 

M. <Seyfi Oktay 
Ankara 

Sururi Baykal 
Ankara 

Çalışma konuları : 
MADDE 5. — Kooperatifler ve 'birlikler esas 

itibariyle^ 
a) Ortak ürünlerin değerlendirilmesi ve pazar-

lanmasi'ile ilgili faaliyetlerde bulunmak ve bu konu
larda her türlü teşebbüste bulunmak veya iştirak et
mek, gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, faaliyet 
alanına giren konularda ithalat ve ihracat yapmak, 
kredi İhtiyaçlarını karşılamak üzere banka ve sigor
ta şirketi kurmak veya bu gibi kuruluşlara iştirak et
mek, 

b) Ortakların üretim faaliyeti ile ilgili ihtiyaçla
rını, karşılama, 

Konularında çalışırlar. 
Gerekçe : 
Madde methinde çalışma konulan 'bundan önceki 

uygulamalar göz önüne alınarak daha 'geniş şekilde 
ele alınmış, kooperatif ve birliklerine ithalat ve ihra
cat yapma, banka ve sigorta şirketi kurma yetkileri 
verilmiştir. Destekleme alımları madde 271de yer al
dığı için 'bu maddeden çıkarılmıştır. 

'BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye 'Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte.olan Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Komisyondan gelen 5 inci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Çalışma konuları : ' 
MADDE 5. — Kooperatifler ve birlikler esas iti

bariyle; 
a) Ortak ürünlerinin değerlendirilmesi ile ilgili 

faaliyetlerde bulunmak ve bu konularda her türlü te
şebbüse girişmek veya iştirak etmek ve gerekli tesis
leri kurmak, faaliyet konularına giren hususlarda itha
lat, ihracat yapmak, kredi ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere 'banka ve sigorta şirketi kurmak veya bu gi'bi 
kuruluşlara iştirak etmek, 

b)* Ortakların üretim faaliyeti ile ilgili ihtiyaçlarını 
karşılamak. 

Fenni tslimyeli Vecihi Akın 
Balıkesir Kıonya 

Haydar Koyuncu Rıfat Bayazıt 
Konya Kahramanmaraş 

|M. Arif Atalay Ertuğrul Gökgün 
Adıyaman Aydın 

Ülkü Söylemezoğlu * Ali Ayhan Çetin 
Kahramanmıaıraş Çorum 

BAŞKAN — Her 2 önergede maddenin (a) ve 
((^bentlerinde aynı öneriyi (getirmektedir. Bu itibarla 
ikisini 'birlikte işlemş koyuyorum : 

Sayın komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
'SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN 
(tçel) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANİ HÜSEYİN CA

HİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor, 

[ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — önergemiz 
üzerinde söz istiyorum. 

'BAŞKAN — önerige üzerinde konuşmak üzere 
buyurun Sayın Gökgün. 

Süreniz 5 dakika efendim. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; biraz evvel kooperatif ilke
lerini arz etmiştim. 

Şimdi,, sayın 'bakanın izahları, güney illerinde gör
düğü aksaklıklar, burada kooperatiflerin malına mül
küne el konulmasını veya kooperatiflerin faaliyetleri
nin bakanlıkça disiplin altına alınmasını haklı göste
recek bir sebep değildir. Otobüs kaza yapıyor diye 
otobüse binmeyelim mi? Otobüsün kaza yapmaması
na çalışmamız gerekir. Eğer bir kooperatif yanlışlık yap
tıysa, politikanın etkisiyle yanlış yatırımlarda bulun
du, devletin kendisine yaptığı yardımları heder ettiyse, 
bunun suçlusu ve sorumlusu kooperatif olamaz ve bu 
tarzda da, bir daha belini doğrultamayacak müeyyide
lerle, kanun tasarılarıyla Meclisin huzuruna geline
mez. Ben bu konuda bu ağır müdahalenin kopera-
tif ilkelerini ve demokrasiyi çiğnediği inancındayım. O 
bakımdan üzgünüm. 

Sayın bakan burada, «Benim zamanımda hiçbir 
konuda politika hiçbir işleme girmedi» dedi. Ben şim-
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di buranın havasını bozmak istemiyorum. Yalnız, Ay-
dın'dan bir ımisal vereceğim : Aydın'da çok büyük bir 
haksızlığa ve bir politikaya kurban edilen bir müdür, 
onun yerine gelen suiistimalci bir müdür, halen görevi 
başında. Bunu burada açmak istemezdim; ama mec
bur kaldım. Sayın Bakanım, siz yapmayabilirsiniz; 
ama sizden sonrakiler yapabilir. Lütfen bunları ka
nun maddeleri arasına sokmayalım, çıkaralım. 

Sayın milletvekilleri, özür dilerim, bu konuda 
söylenecek çok söz var; ama bunu başka zamana bı
rakıyorum. 

Şimdi, tarım satış kooperatifleri içinde Tariş'in 
sanayie yönelmiş olmasını iftiharla karşılamak gere
kir. Köylü ve çiftçi 'bu kadar müdahaleler karşısında 
'bu kadar geniş ve büyük, Raeif Hessen kooperatifleri 
seviyesine ulaşacak kooperatifleri kurmuş, mallarını 
işletip, değerlendirecek tesisleri kurmuş; ama buraya 
politika girdiği zaman kan gövdeyi götürmüş, allak 
bullak olmuş, iplik fabrikasının 'bütün makineleri tah
rip edilmiş. Bunları gördük. Bunlar politika girdiği 
zaman olmuştur. O bakımdan bakanlık tarafından bir 
yönetici tayin edilirse, memurlar bakanlık tarafından 
tayin edilirse, buraya politikanın girmeyeceğini temin 
etmek mümkün değildir. Tariş'e politika girdiği za
manlar zarar etmiştir; ama politika Tariş'ten elini çek
tikten sonra Tariş şu şekilde kâra (geçmiştir : 

1980 ve 1982 yılları arasında; Üzüm Birliği 1 mil
yar 437 milyon lira, İncir Birliği 1 milyar 327 milyon 
lora, Zeytinyağı Birliği 481 milyon lira, Pamuk Birliği 
351 milyon lira olmak üzere, 3 milyar 596 milyon 
lira birlik lehine bir sonuç elde edilmiştir. 

1.8.1983 ilâ 28.2.1984 yılları 'arasında 2 milyar 
252 milyon lira net kâr elde etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, lütfen önerge üzerin
de konuşun efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Önerge 
üzerinde konuşuyorum efendim. 

BAŞKAN — Bunların önergeyle ilgisi yok. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Yani bu 

kooperatiflerin mallarına, mülklerine, faaliyetlerine 
müdahale etmenin hatalı ve sakıncalı olduğunu, de
mokrasinin de bu yüzden zedelendiğini ifade etmek 
istiyorum efendim. 

Saygılarımı sunarım. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
Bu 2 önergeye komisyon ve hükümet katılmı

yor. 
önergeleri oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Her 2 önerge de kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 5 inci maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edil-

! mistir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Sermaye 
MADDE 6. — Kooperatiflerin sermayeleri, ortak 

üreticilerin, birliklerin sermayeleri de ortak koopera
tiflerin ödeyecekleri sermaye paylarından oluşur. 

Ortak üreticilerin kooperatiflerine taahhüt ederek 
ödeyecekleri sermaye tutarı en çok 500 000 liradır. Bu 
miktar Bakanlar Kurulu kararı ile 10 katına kadar ̂ ar
tırılabilir. 

Ortak üreticilerin kooperatiflerine, kooperatiflenin 
de bağlı bulundukları birliğe taahhüt edecekleri ser
maye oran ve miktarları ile tahsiline ait usul ve esas
lar anasözleşmelerde gösterilir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mi? Yok. 

6 ncı maddeyle ilgili 2 önerge vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kurulu

şu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 
Mehmet Kemal Gökçora Ömer Kuşhan 

Bursa Kars 
Sururi Baykal Onural Şeref Bozkurt 

Ankara Çanakkale 
M. Seyfi Oktay 

Ankara 
MADDE 6. — Kooperatiflerin sermayeleri ortak

ların, birliklerin sermayeleri ortak kooperatiflerin, üst 
kuruluşların sermayeleri de birliklerin ödeyecekleri 
sermaye paylarından oluşur. Ortak üreticilerin koope
ratiflerine taahhüt ederek ödeyecekleri sermaye tu
tarı, kooperatife teslim ettikleri ürün miktarı ile sınır
lıdır. Ortak üreticilerin kooperatiflerine, kooperatif
lerin bağlı bulundukları birliklere, birliklerin üst ku
ruluşlara taahhüt edecekleri sermaye oranı ve miktar
ları ile tahsiline ait usul ve esaslar anasözleşmelerde 
belirtilir. 

Gerekçe : 
Bu maddede değişiklik yapmanın nedeni zamanla 

değişecek koşullara daha kolay intibak edilmesine im
kân vermek ve kooperatifçilik ilkelerine uygun ol
masını sağlamaktır. Bu nedenle; ortak üreticilerin ser
mayesinin belli bir miktarla sınırlanması yerine koo
peratiflere taahhüt ettikleri ürün miktarları ile sınır-

, lanması uygun görülmüştür. 
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BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kânun Hükmünde 
Kararnamenin komisyondan gelen 6 ncı maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
MADDE 6. — Kooperatiflerin sermayeleri ortak

ların, birliklerin sermayeleri ortak kooperatiflerin, üst 
kuruluşların sermayeleri de birliklerin ödeyecekleri ser
maye paylarından oluşur. 

Ortak üreticilerin kooperatiflerine taahhüt ederek 
ödeyecekleri sermaye tutarı, kooperatife teslim ettik
leri ürün miktarı ile sınırlıdır. Ortak üreticilerin koo
peratiflerine, kooperatiflerin bağlı bulundukları birlik
lere, birliklerin üst kuruluşlara taahhüt edecekleri ser
maye oranı ve miktarları ile tahsiline ait usul ve esas
lar tip sözleşmelerde gösterilir. 

Ertuğrul pökgün Ülkü Söylemezoğlu 
Aydın Kahramanmaraş 

Rıfat Bayazıt Ali Ayhan Çetin 
Kahramanmaraş Çorum 
Fenni Islimyeli Vecihi Akın 

Balıkesir * Konya 
Haydar Koyuncu M. Arif Atalay . 

Konya Adıyaman 

BAŞKAN— Her 2 önerge de aynı mahiyette gö
rülmektedir. 

1 inci önergeyi tekrar okutup birlikte işleme ko
yacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
MADDE 6. — Kooperatiflerin sermayeleri ortak

ların, birliklerin sermayeleri ortak kooperatiflerin, üst 
kuruluşların sermayeleri de birliklerin ödeyecekleri 
sermaye paylarından oluşur. Ortak üreticilerin koope
ratiflerine taahhüt ederek ödeyecekleri sermaye tutarı, 
kooperatife teslim ettikleri ürün miktarı ile sınırlıdır. 
Ortak üreticilerin kooperatiflerine, kooperatiflerin 
bağlı bulundukları birliklere, birliklerin üst kuruluş
larına taahhüt edecekleri sermaye oranı ve miktar
ları ile tahsiline ait usul ve esaslar anasözleşmelerde 
belirtilir. 

Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökçora ve ar
kadaşları 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet, birlikte işle
me koyduğumuz bu önergelere katılıyor mu? 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN 
(İçel) — Katılmıyoruz efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahipleri görüşmek ister mi 
efendim? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Gerekçede açıklık 
var Sayın Başkan; bu bakımdan ayrıca üzerinde gö
rüşmeye gerek yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Birlikte işleme konulan ve komisyon ve hüküme

tin katılmadığı 2 önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önergeler reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 6 ricı maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler.. 6 ncı madde kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Organlar 
MADDB 7. — Kooperatif ve birliklerin organları 

aşağıda gösterilmiştir. 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Denetim Kurulu. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. . 

7 a d maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Genel Kurul 
MADDE 8. — Kooperatif ve birliklerin en yet

kili organları, genel kurullarıdır. 
Genel kurullarda alınan kararlar, anasözleşmeler

de gösterilen süre içerisinde yetkili makamın onayı ile 
kesinleşıir. Süresi içerisinde onaylanmayan veya red
dedildiği bildirilmeyen kararlar tasdik edilmiş sayılır. 

Genel kurullarda, kanun, anasözleşme ve diğer 
mevzuat hükümlerine aykırı olarak alınan kararlar 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yönetim Kurulu 
MADDE 9. — Yönetim Kurulları; 
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a) Kooperatiflerde, genel kurula katılma hakkını 
haiz ortaklar arasından genel kurulca seçilecek dört 
üye ile, kooperatifin müdürü veya vekilinden teşekkül 
eder. 

b) Birliklerde, genel kurulca temsilciler arasından 
seçilecek dört üye ile, genel müdür veya vekilinden te
şekkül eder. 

Devlet adına destekleme alımları ile görevlendiri
lecek birliklerde, destekleme alım görevinin verildiği 
tarihten desteklenen ürünün satışının tamamen yapıl
dığı tarihe kadar görev yapmak ve destekleme alım
ları ile ilgili işleri yürütmek üzere, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile 
T.C. Ziraat Bankası da yönetim kurullarında kendi 
mensupları arasından birer temsilci görevlendirirler. 

Kooperatiflerde yönetim kurulu başkanı üyeler 
arasından seçilir. Birliklerde genel müdür yönetim ku
rullarına başkanlık eder. Ayrıca, seçimle gelenlerden 
birer üye de, seçimle gelen üyeler arasında yapılacak 
seçimle başkanvekili olurlar. 

Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin okur yazar, 
birliklerin yönetim kurullarında seçimle işbaşında bu
lunan üyelerin en az ilkokul, atama yoluyla gelen tem
silcilerin ise yüksek tahsilli olmaları şarttır. 

Kooperatif ve birlik yönetim kurulu üyelerine ve
rilecek ücret veya hakkı huzurun miktarı, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığınca tespit olunur. Kooperatif ve bir
likler yönetim kurulu üyeleri, ücret veya hakkı huzur
dan başka herhangi bir ücretten yararlanamayacak
ları gibi bu kuruluşları temsilen iştiraklerde de görev 
alamazlar. 

Yönetim Kurulu üyeleri ile kooperatifler tarafın
dan seçilecek temsilcilerin seçim esasları, temsilcilerin 
adedi, yönetim kurulları üyeleri ve kooperatifler tara
fından seçilecek temsilcilerde aranacak diğer nitelikler 
ile yönetim kurullarının görev ve çalışma esasları ana-
sözleşmelerde belli edilir. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Var Sayın Baş
kan. 

FENNİ ISLİMYELİ (Balıkesir) — Soru sormak 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, say

gıdeğer üyeler; 9 uncu madde kooperatif ve birlikler 
için bir yönetim modeli getirmektedir. Bu yönetim mo
deli aslında daha evvel KİT'lerde öngörülen modele 
benzemekte ve özellikle kararla icranın birbirine karış-
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tırılması ve kaynaştırılması modeli dediğimiz bir mo
deli sergilemektedir. Bu yönetimde birliklerde ata
mayla gelen bir genel müdür yönetim kurulu başkanı 
olacaktır. Tamamen hükmî şahsiyeti olan ve demok
ratik yönetim biçiminden büyük ölçüde ilham aldığı
nı söyleyen bir prensibin tam tersine vesayetçi bir 
yönetim modeli getirilmektedir. 

8 inci maddenin genel gerekçesinde şöyle denil
mektedir; «Genel kurulların en yetkili organ olduğu 
hükmüne yer verilerek, kooperatifçilik ilkelerinden 'de
mokratik yönetim' esası korunmuştur.» Demokratik 
yönetim de tırnak içine alınıyor. Yani denilmek iste
niyor ki, biz kooperatiflerde demokratik yönetim bi
çimini öngörmekteyiz. Bu ne perhiz, bu ne lahana tur
şusu?. Ortada, atamayla gelmiş olan bir genel müdü
rün yönetim kuruluna başkanlık etmesi kabul edili
yor. 

Bakıyorum gerekçeye, acaba bunun tartışması ya
pılmış mı diye; son derece sudan bir gerekçe gösteri
liyor. Dayanak şu; birliklerin, devletin kredi desteği 
ile faaliyet gösteren bir kuruluş olması... 

Değerli arkadaşlar, eğer devletin kredi desteği ile 
birtakım faaliyetlerin yürütülmesi kıstas olsaydı, maa
zallah, kredi desteğiyle yaşatılan özel teşebbüslere de 
genel müdür atamamız gerekirdi. Böyle mantık ol
maz. (HP sıralarından alkışlar) 

2 nci nokta; yönetim kurullarında 2 devlet kuru
luşu birer temsilci ile temsil edilmektedir. Yani bu
radaki ifadeye göre (9 uncu maddede); Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
ile TC Ziraat Bankası da kendi mensupları arasın
dan birer temsilci ile temsil edilecek. Tabiî benim en 
çok hassasiyet gösterdiğim nokta, bu temsil son dere
ce çekici ve. cazip bir ifade. Bunun da dayanağını 
arıyorum. Dayanak şu : Devlet adına destekleme alı
mı yapan birliklerin faaliyetlerini disiplin altına al
mak... 

Bu gerekçeyi eleştirmeden önce hemen belirteyim, 
bizde kamu kesiminde yönetimi yozlaştıran önemli et
kenlerden bir tanesi de birtakım vesayet müessesele
rinin kendi bünyelerinden çıkardıkları personeli diğer 
birtakım kuruluşlara göndermek suretiyle onları üc
retle taltif etmek. 

Üzülerek belirtiyorum ki, burada bu kimselere de 
ücret verilmesi öngörülüyor. Eğer bir KİT mensubu 
gönderilecekse, bilindiği gibi, KİT mensuplarının baş
ka iş ve görev yasağı var, onun bir istisnasını oluştu
racak. Zaten bu tür münferit, bireysel çözümlerle 
KİT'lerle ilgili olarak getirilmiş anailke de böylelik
le rafa kaldırılmış oluyor. Deniyor ki; «Kooperatif ve 
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birlik yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya 
hakkı huzurun miktarı...» Demek ki, bunların ücret 
ve hakkı huzur miktarı, üstelik bakanlıkça tespit edi
lecek. 

BAÇKAN — Sayın Tutum, süreniz doldu efen
dim; lütfen tamamlayınız. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Sayın Başkan, ta
mamlıyorum. 

Şimdi, en azından bir hakkı huzur ve ücret veri
lecekse bunun, kooperatif ve birlik yönetim kurulu
nun seçimle gelen üyeleri, demekte sayısız yarar var
dır. Bilmem komisyon bu konuda ne diyecek? 

Son değerlendirmem de şu : Bu şekilde temsilci 
gönderilmesinin gerekçesi olarak ileri sürülen, «Devlet 
adına destekleme alımı yapan birliklerin faaliyetlerinin 
disiplin altına alınması» keyfiyeti, bence, Sayın Baş
bakanın çok sık tekrarladığı bir sloganın rafa kaldı
rıldığını göstermektedir. Sayın Başbakan her vesileyle 
«Bizim prensibimizde güven asıldır» diyor. Burada ise, 
tam tersine güvensizlik izhar edilmektedir. 

Arz ederim efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. • 
Sayın Islimyeli, sualinizi sorunuz efendim, bu

yurunuz. 
FENNıl tSLIMYELÎ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

gerek kalmadı, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
9 uncu madde üzerinde bir önerge var, okutuyo

rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 282'sıra sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin 9 uncu maddesinin <b) bendi
nin 2 ve 5 inci fıkralarının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Kemal Gökeora Ömer Kuşhan 

Bursa Kars 
Onura! Şeref Bozkurt1 Sururi Saykal 

Çanakkale * Ankara 
M. Seyfi Oktay 

Ankara 
(b) bendi, «Devlet adına destekleme alıımları» 

ibaresi ile başlayan 2 nci fıkra : 
•Devlet adına destekleme alımlarıyla görevlendiri

lecek birliklerde, destekleme alım 'görevinin verildiği 
tarihten, desteklenen ürünün satışının tamamen ya
pıldığı tarihe kadar, destekleme alımıyla ilgili işleri 
kendi bakanlığı veya genel müdürlüğü adına yürüt
mek üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Zi-
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raat Bankası da yönetim kurullarında bulunmak üze
re, kendi mensuplarından birer temsilci görevlendi
rirler. 

ı(b) bendi, «Kooperatif ve birlik yönetim kurulu 
üyelerine» ibaresiyle başlayan 5inci fıkra : 

Kooperatif ve birlik yönetim kurulu üyelerine 
verilecek ücret ve hakkı huzurun miktarı, her yıl 
kooperatif ve birlik genel kurullarınca tespit olunur. 
Bu kuruıluşllan temsil iştiraklerde «Kooperatif ve bir
lik yönetim kurulunca kararlaştırmak kaydıyla» gö
rev alabilirler. Bu "görevler için ücret ödenip öden
memesi ve ödenecek ücretin miktarı da her yıl koo
peratif ve birlik genel kurulunca tespit olunur. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeve ka
tılıyor mu efendim? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ'RÜŞTÜ KÂZİM YÜCE
LEN (İçel) — Katılmıyoruz efendim. 

HANAYI VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİfT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞK'N— Katılmıyorsunuz. 
önerge sahiplerinden konuşmak isteyen var mı 

efendim? , 
ÖMER KUŞHN (Kars) — Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KÖŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, çok 

değerli üyeler; görüşmekte olduğumuz kanunun 9 un
cu maddesinin (b) bendinin, iki ve beşinci fıkrala
rına biraz önce Sayın Başkanlık Divanı üyesi arka
daşımın da okuduğu gibi, bazı değişiklikler getiril
mesini istiyoruz. 

Devlet adına destekleme alımları vapılacağı za
manda, hükümetin getirmiş olduğu teklifte ve ko
misyonun kabul ettiği şekliyle değil de, doğrudan 
doğruya destekleme alımlarının yapılacağı tarihten 
başlayıp, destekleme alımları bittikten ve dolayısıyla 
alınmış olan mallar elden çıkarıldıktan sonrava kadar 
görevlendirilmesi gereken elemanların, bakanlıklarca 
o süreler için görevlendirilmesini çok gerekli görüyor 
ve onun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. 

Ayrıca da, (b) bendinin beşinci fıkrasında, özel
likle vurgulamak istediğimiz ve üzerinde durduğu
muz değişikliğin yapılmasıyla büyük suiistimalleri 
önleyeceğine kanaat getirdiğimiz, kanaatini taşıdığı
mız özellikler var. 

Getirilmiş odan teklifte, bir kimse bir yerde gö
rev alacaktır, bir başka görevi alması mümkün ol
mayacaktır. Yani, birlikte görev almış olan bir kim-
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senin, birliğe bağlı kooperatiflerde görev alma im
kânı olmayacaktır. Biz bu konuya yaklaşırken, çok 
fazla yerlere, çok fazla kimseler getirilmek suretiyle, 
ileride eğer istenirse ıpolitize edilebileceği, politik is-
tirmarlara açık olabileceği ve tabirimizi mazur gö
rünüz, bir noktada yemlik haline getirileceği; geç
mişte gördüğümüz gibi, kooperatif yönetimlerinin 
ıbir nevi yemlik haline getirileceği, bazı kimseleri na
siplendirmek için belirli yerler olarak, istismar yer
leri olarak kullanılacağı endişesini taşıyoruz. O ba
kımdan da, görevlendirilecek olan kimselerin, üst yö
netimde görev aldıktan sonra, diğer yönetimlerde de 
görev alabilmesini öneriyoruz; birliklere bağlı koo
peratiflerde de görev alabilmeliler. 

Eğer, «her nimet bir külfet ve her külfet bir ni
met karşılığıdır» prensibinden.'hareket eder isek, o 
zaman da üst derecede kurularda görev alan kim
seye, kooperatiflerin yönetiminde de görev verdiği
miz, ait kuruluşlarda da görev verdiğimiz takdirde, 
yönetim kurallarına da, bunlara ayrıca bir ücretin 
ödenmesi yetkisinin verilmesini öneriyoruz. Elbette
ki bunlar kooperatifin menfaatleriyle özellikle çakışa
cak, onu destekleyecek şekilde olacaktır. 

Bu noktada özelikle şunu vurgulamak istiyorum : 
Sayın bakan, kanunun genelinde, üzerinde konuşma
lar yapıldıktan sonra açıklamalar yaparken, koope
ratiflerin artık büyümeye başladığı ve dolayısıyla bir 
nevi şirketler haline geldiğini özellikle vurguladılar 
ve kooperatif prensiplerine göre seçilen kimselerin 
çeşitli nedenlerle -ki, o nedenler üzerinde özellikle 
durmuyorum, o seçilen kimselerin özelliklerinden 
kaynaklanan nedenler diye açıklamışlardı- koopera
tiflerde büyük boyutlarda sermayenin kaybına sebep 
oldukları, kendilerine büyük ücretlerin ödendiği ve 
dolayısıyla hizmetin de aksadığı şeklinde konuya yak
laşmışlardı. 

Değerli milletvekilleri, «bugün biz konuya hüsnü
niyetle yaklaşıyor ve dolayısıyla politik açıdan bak
mayız» diyebiliriz; ama takdir edersiniz ki, bundan 
evvelki kanun görüşmelerinde de defalarca dile ge
tirdiğim gibi, elbetteki şu kanunu tadat etmekte, çı
karmakta olan Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin şu 
andaki üyeleri bizlerin, yarın tekrar bu görevin ba
şında olabileceğimiz hususunda hiçbir teminatımız 
yok. Dolayısıyla biz geçiciyiz; ama kanunlar kalıcı
dır. Müesseselerin yürüyebilmesi, büyüyebilmesi, ge
lişebilmesi için kanunlarda açık nokta bırakmamak 
iktiza eder. Biz, «iBugün bunu ıpolitize etmeyeceğiz» 
diyebiliriz; ama yarınlarda bunu politize etmeyecek

lerdir diye bir teminat vermemiz mümkün değildir. 
O bakımdan, kooperatif üst düzey yönetim kurul
larının mutlaka bu işte etkili olması gerektiği kanaa
tini taşıyoruz. 

Diğer taraftan, kooperatifçilik, doğrudan doğru
ya kişi sermayesiyle oluşan ve onların hür iradesiyle 
geliştirilmiş kuruluşlardır. Binaenaleyh, devlet buna 
elbetteki yol gösterici veya düzenleyici mahiyette mü-
hadale edebilir, etmesini de kesinlikle yadırgamıyo
ruz; ama ya «kooperatifçilik» demeyeceğiz bunun 
adına veya devletin ileri derecede müdahalesini mut
laka ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. 

'Bu prensipler içerisinde verdiğimiz bu önergenin 
kabulü, büyük boyutlarda kooperatifçilik prensiple
rine uygun bir kanun çıkarmamızı sağlayacaktır. 

(Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
•önergeye komisyon ve hükümet katılmıyor, öner

geyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 9 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Denetim Kurulu! 
IMADDE 10. — Denetim Kurulları : 
a) Kooperatiflerde, genel kurula katılma hak

imi haiz ortaklar arasından veya dışarıdan seçilecek 
iki üyeden teşekkül eder. 

b) Birliklerde, genel kurulca temsilciler arasın
dan veya dışarıdan seçilecek iki üye ile, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ve T. C. Ziraat Bankasının men
supları arasından görevlendireceği birer temsilciden 
teşekkül eder. 

Kooperatif denetim kurlu üyelerinin en az ilko
kul, birlik denetim kurulunda seçimle iş başında bu
lunan üyelerin en az ortaokul veya muadili okul, 
atama yoluyla gelen temsilcilerin ise yüksek tahsilli 
Olmaları şarttır. 

Kooperatif ve Birlik denetim kurulu üyelerine ve
rilecek ücret veya hakkı huzurun miktarı Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığınca tespit olunur. Kooperatif ve 
birlik denetim kurulu üyeleri, ücret ve hakkı huzur
dan başka herhangi bir ücretten yararlanamayacak
ları gibi bu kuruluşları temsilen iştiraklerde de görev 
alamazlar. 

Denetim kurulu üyelerinin seçim esasları ile bun
larda aranılacak diğer nitelikler anasözleşmelerde 
gösterilir. 
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ÛBAŞKAN — 10 uncu ımadde üzerinde söz iste
yen var mı efendim? 

FENNİ 1SLİ1MYEL1 (Balıkesir) — Soru soraca
ğım Sayın Başkan. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ben de soru so
racağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Islimyeli. 
FENNİ İSOMYELtt .(Balıkesir) — Sayın Baş

kan, esas itibariyle burada huzur hakkının veya üc
retlerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespiti şüp
hesiz antidemokratik bir hükümdür; ama biraz evvel 
bir önerge verdim, o nedenle bunun üzerinde dur
mak İstemiyorum. 

Asil üzerinde durmak istediğim nokta şu : Or
taklar 2 tane denetçi seçiyorlar, arkasından Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı ayrıca 1 denetçi seçiyor ve Zi
raat Bankası da ayrıca 1 denetçi gönderiyor; toplam 
4 denetçi. Ayrıca, yine bu kanun hükümleri gereğin
ce Ziraat Bankasının normal teftiş heyetleri, yine 
ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığının normal teftiş 
heyetleri bu birlikleri ve kooperatifleri teftiş yetki
siyle mücehhez. Normal olarak bir anonim şirket 
için düşünmediğimiz, bir banka için dahi düşünme
diğimiz; bir bankayı tasavvur ediyorum, daha geçen
lerde kanunu çıktı, onun için dahi düşünmediğimiz 
4 denetçiyi kooperatif birlikleri için düşünmekteyiz. 
Bu kadar miktar fazla değil mi? Bu 4 kişilik heyet, 
teftişlerini aynı zamanda yapmayacaklardır, çeşitli 
zamanlarda yapacaklardır, teker teker yapacaklardır; 
bu da kooperatifleri fevkalade işgal etmez mi? Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Islimyeli. 
Buyurunuz efendim. 
'SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Efendim, burada me
sele yalnız birliklere ait. Türkiye'de 14 tane birlik 
mevcuttur. Birliklere şamildir bu madde; yani gerek 
Ziraat Bankasından gerekse Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığından birer temsilci seçilmesi yalnız birliklere 
ait bir meseledir, kooperatiflere şamil değildir. Biraz 
önce arz ettiğim gibi, birliklerin de hotofog şeklinde 
olması dolayısıyla bunda bir zaruret duymaktayız. O 
yönden madde bu şekilde hazırlanmıştır. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aral. 
Buyurunuz Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

10 uncu maddede «Birlik denetim kurulu üyelerine 
verilecek ücret veya hakkı huzurun miktarı Sanayi 
ve icaret Bakanlığınca tespit olunur» denilmektedir. 

Bu tespitte kıstas nedir? özlük hakları daima belli 
kıstaslara göre savunulur ve düzenlenir. Burada ölçü 
olarak, kıstas olarak neyi alacak efendim? Bakanlar 
Kurulu dese, onların kıstasları var. Bakanlık hangi 
(kıstası alacaktır bu ücret tespitinde? Bunu açıklama
larını istiyorum; 1 incisi bu. 

ISayrn Başkan, 2 ncisi : «Atama yoluyla gelen tem
silcilerin yüksek tahsili olması şarttır» diyor. Bu 
yüksek tahsilin niteliği belMenmiyor; yalnız son cüm
lede, «Aranacak diğer nitelikler anasözleşmelerde gös
terilir» diyor. Acaba bundan kasıt, yüksek tahsilin 
niteliğinin de anasözleşmede gösterileceği midir? Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Saym Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Arz edeyim efendim. 
Efendim, murakıpların yüksek tahsilli olması mec

buriyeti vardır. Diğer nitelikâerde de, «Şöyle bir tec
rübe, şu kadar müddet filan yerde hizmet etmesi ve
ya kooperatif bünyesi içerisinde hizmet etmesi» gibi 
maddeler konmuştur, anasözleşmede onu biraz daha 
genişletmiş durumdadır. 

Ücret hususu ise; KlTlerin ücretleri esas alın
maktadır. Çünkü, KITlere bağlı olan müesseselerde 
de, anonim şirketlerde de murakıplara verilen ücret
ler mevcut, DBSlYAP'a bağlı olan müesseselerde 
de yine mevcut. Bunlarda ödemenin paralelliğini sağ
lamak maksadıyla bu madde konmuştur. Esas ola
rak KİT alınmaktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
10 uncu madde üzerinde 1 önerge var efendim, 

okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 282 Sıra Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (b) ben
dinin «Kooperatif ve Birlik Denetim Kurulu üyele
rine veriılecek ücret» ile başlayan üçüncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 
Mehmet Kemal Gökçora Ömer Kuşihan 

Bursa Kars 
Sururi Bayfcal Onural Şeref Bozkurt 

Ankara ^ Çanakkale 
Mehmet Seyfi Oktay İhsan Gürbüz 

Ankara Hatay 

Madde 10. — Fıkra 3. — 
Kooperatif ve Birlik Denetim Kurulu üyelerine 

verilecek ücret veya hakkı huzurun miktarı her yıl 
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kooperatif ve birlik genel kurullarınca tespit olunur. 
Kooperatif ve birlik denetim kurulu üyeleri, ücret 
ve hakkı huzurdan başka herhangi bir ödemeden 
yararlanamayanlar ancak bu kuruluşları temsilen ku
ruluşun iştiraklerinde de denetçi olarak görev ala
bilirler. 

Gerekçe : 
Çünkü denetçilerin ücretlerinin kendilerini bu gö

reve seçen genel kurullarının kararlarına bırakılması 
işin gereğine göre, siyasî tercihlere fırsat verilmeden 
tespit edilme imkânını sağlamış olacaktır. 

Ayrıca denetçi olarak tayin edilecek kimselere 
kooperatif ve birliklerin iştirakleri olan kuruluşları 
denetleme fırsatının verilmesi. hem atanan denetçiye 
reel ücret verme imkânını sağlayacak ve hem de bu 
müessesenin siyasî tercihlerle yozlaştırılmasını önle
yici olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ KÂZIM YÜCE
LEN (İçel) — Katılmıyoruz efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahipleri konuşmak ister 
mi efendim? 

Buyurunuz Sayın Gökçora. 
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Sayın 

Başkan, gayet açık seçik ve kısa olarak arz edeyim. 
'Bu yetki, kooperatiflerin en yüksek organı olan 

genel kurulundur. Burada bakanlık genel kurulun 
görevini yüklenmiş oluyor. Bunu biz antidemokratik 
buluyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçora. 
Önergeye komisyon ve "hükümet katılmıyor. Öner

geyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,. Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
•edenler... Kabul etmeyenler... 10 uncu madde kabul 
edilmiştin _ 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Müdürlük - Genel Müdürlük 
MADDE 11. — Kooperatif ve birliklerde işler, 

kanun anasözleşme, diğer mevzuat hükümleri ile Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının ve üst kuruluşun tali
matları, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına 
uygun olarak, kooperatiflerde müdürlük, birliklerde 
genel müdürlük tarafından yürütülür. 

Biriliklere bağlı kooperatiflerde müdür ve imzaya 
yetkili diğer personel genel müdürün teklifi ve birlik 
yönetim kurulunun kararı ve Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının onayı ile atanır. 

Birliklerde; genel müdür Sanayi ve Ticaret Baka
nının önerisi üzerine ortak kararname ile, genel mü
dür yardımcıları ve imzaya yetkili personel genel 
müdürün teklifi, yönetim kurulunun kararı ve Sana
yi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile atanır. 

Görevden alınmalarda, atamalardaki usul ve esas
lar uygulanır. 

Genel müdür ve yardımcılarının, yüksek öğrenim
li, ekonomi ve kooperatifçilik konularında yeterli 
tecrübeye sahip 'bulunmaları şarttır. 

Genel müdürün özlük hakları, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca kararlaştırılır. 

Kooperatif ve birliklerin genel müdür dışındaki 
persondi için tayin, nakil ve görevden çıkarılma gibi 
esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak 
yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte ayrıca gösteri
lir. 

'BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Söz isteyen yok. 

'Buyurunuz Sayın Islimyeli, soru sorabilirsiniz. 
* FENNİ 1SLÜMYEL1 (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
kurduğumuz 'biriliklerin görüşü de, talimatnameler, 
yönetmelikler 'hazırlanırken önemli olabilir. Acaba, 
komisyon ve sayın (hükümet şuraya, «Birliklerin gö
rüşü alınaralk» diye bir cümle ilave etmekte bir mah> 
zur mütalaa ederler mi? «Kooperatif ve birliklerin 
gendi müdür dışındaki personeli için tayin, nakil ve 
görevden çıkarılma gibi esaslar Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca hazırianarak, birliklerin görüşü alınmak 
suretiyle, yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle ay
rıca gösterilir.» Burada, birliğe itibar önemlidir. On
ların gıyabında müstakil bir şahsiyeti olan tüzelki
şilerin" gıyabında bir yönetmelik hazırlamak; perso
nel yönetmeliği hazırlamak: yerine, bizatihi ve biraz 
evvel de buyurdukları gibi, holdingleşmiş olan bir 
teşekkülün hiç olmazsa görüşünün alınmasında bü
yük ölçüde fayda vardır. 

'Bunu arz etmek istiyordum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Aral. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Efendim, bu zaten da
ha önce tüzükler hazırlanırken yapıldı. Onun için, 
mesele geçmiş durumdadır. Sayın milletvekilimizin 
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temennisini, daha evvel görüşlerini alarak yaptık biz 
tüzüğü hazırlarken. 

• Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

burada «Genel müdür ortak kararnameyle...» diyor. 
Bu, ortak mı, müşterek karar mı; onu tekrar soru
yorum? Çünkü, genel ve katma bütçeli kurumlara 
atama usulü tespit edilen yasada, «Müşterek karar» 
diyor. KİT'lerle ilgili çıkardan atama usulüne ilişkin 
yasada da «Müşterek karar» diyor. Şimdi burada, 
«Ortak kararname» diye bir şey söylüyorsunuz. Bu, 
tahmin ediyorum aynı şeydir her halde. 

Sorum şu ': Genel müdür yardımcıları, demin 
isimlerini zikrettiğim iki yasada, ortak kararname 
veya müşterek kararla atanmaktadır. Neden tefrik 
edilmiştir burada genel müdür yardımcıları? 1 inci 
sorum bu. 

2 nci sorum : Genel müdürün özlük hakları Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığınca kararlaştırılmıştır. Böy
le bir hukuk düzeni mümkün olamaz. «Genel müdü
rün özlük hakları Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
kararlaştırılır» diye bir ibare var. Bizim sistemimizde 
böyle bir hukukî düzenleme yapılamaz. Emaneten 
gönderdiği bir personel değildir o. «özlük hakları» 
ne demek? Böyle bir düzenleme olamaz efendim, ne
den kondu bu? 

Sorum 'budur efendim. 

•BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurunuz Sayın Aral. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Genel müdür yardımcı
larının müşterek kararnameyle atanması söz konusu 
değil sayın milletvekili. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Neden? 

(SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Yalnız genel müdürün. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Genel sistemden 
ayrıldınız Sayın Bakan; niçin? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Efendim, yönetim ku
rulu üyelerinin, biraz önce arz ettiğim gibi, 4 tanesi 
seçimle geliyor, 1 tanesi, yalnızca genel müdür üçlü 
kararnameyle geliyor; 5 ediyor. Binaenaleyh, diğer 
memur pozisyonunda olan genel müdür yardımcı
ları yönetim kurulu üyesi değildir. Bu bakımdan, 
onların atanması yönetim kurulunun kararına bağ' 
lıdır, ancak onayını bizden alırlar. Üçlü kararnamey

le işlemesi için bir gerekçe görmedik. Bunda bir za
ruret neden görüldüğünü anlayamadım efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İkinci soruma 
cevap verilmedi; genel müdürün özlük haklarına 
efendim... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Şimdi efendim, merkez 
birliğinde özlük haklarını sistem içerisinde bir dosya 
halinde tutmuyorlar. Yalnız bizde tutuluyor; o ba
kımdan konmuştur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ne diyeceğiz? 
'Bakanlık ne diyecek Sayın Bakan? Hangi özlük hak
ları, keyfi olarak... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Efendim, atadığı adam 
hakkında. Nihayet kim atıyor? Bakanlık atama ya
pıyor, bakanlık atadığına göre, bakanlık özlük hak
ları ile ilgili dosyayı elbette bulundurmak mecburi
yetindedir; bilmediği adamı nasıl atar veya ona ait 
bir tasarrufu nasıl yapar? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
özür dilerim, soru soruyu davet ediyor bu doğru bir 
şey değil, ama buradaki benim sorum anlaşılmıyor. 
Yani, «özlük hakları» çok geniş bir deyimdir, böyle 
ibare kullanılmaz efendim, özdük haklarından kasıt, 
acaba orada geçen süreleri Ticaret Bakanlığında geç
miş gibi mi değerlendirilecek? Bu, özel hüküm gerek
tirir. Nedir o özlük hakları? Onu soruyorum. Böyle 
bir hüküm konamaz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANİ HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Efendim, «özlük hak
ları» derken, tabiatıyla sigorta hakları var, izin hakkı 
mevcut, aynı zamanda eski kıdemi mevcut. Bütün 
bunlar kendi haklarını temsil eder. Bu da dosyasın
da bulunacaktır; bakanlık atadığına göre, bu da yine 
bakanlıkta bulunacaktır özlük hakları yönünden. Ya
ni bir tayin yapıyorsak; diyelim ki o şahıs başka bir 
bakanlıkta çalışıyordu bize intikal etti ve bizde genel 
müdürlük yapmaktadır; tabiatıyla o dosyasında bü
tün geçirdiği hayatın izleri bulunacak, ona göre bazı 

* haklan olacaktır. Onları kastediyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Anlaşıldı Sayın 

Tutum, «Tayin eden makam, onun özdük haklarını 
da beraberinde tespit eder» diyor efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Anlaşılmadı; tat
bikatta büyük sakıncalar çıkacak. Sayın Başkanım 
siz zabıtlara geçirttiğiniz için memnunum; ama bu 
tatbikatta büyük karışıklıklar yaratacak. Kararlaş
tırmaktan söz ediyor; hakların saklılığından falan 
söz etmiyor. 
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BAŞKAN — Tamam efendim, anlaşıldı konu. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın milletvekili, hali
hazırda bu tatbik ediliyor zaten; biz gelmeden önce 
de. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Efen
dim, karşılıklı konuşuluyor gibi geliyor bize, usulü 
müzakereye avdet edelim. 

BAŞKAN — 11 inci madde ile ilgili 2 önerge var 
efendim; önergeleri okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 282 Sıra Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 11 inci maddesinin aşağıdaki: 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Kemal Gökçora Sururi Baykal 

Bursa Ankara 
Onural Şeref Bözkurt Ömer Kuşhan-

Çanakkale Kars 
iMehmet Seyfi Oktay 

Ankara 

Yönetim: 
Madde 11. — Kooperatiflerde ve birliklerde işler; 

kanun, anasözleşme, diğer mevzuat hükümleri ve koo
peratif üst kuruluşlarının talimatlarına, genel kurul 
ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak müdür
lük, Bölge müdürlüğü ve genel müdürlük tarafından 
yürütülür.. 

Genel Müdür, genel müdür muavinleri ve bölge 
müdürleri ile diğer imzaya yetkili personel, en üst se
viyedeki bir yönetim kurulunca atanır. 

Bunların görevden alınmalarında atanmalarındaki 
usul ve esaslar uygulanır. 

Kooperatif ve birliklerin öteki personel ile ilgili 
yetki, tayin ve görevden çıkarılma gibi hususlar ana
sözleşmelerde gösterilir. 

Genel müdür ve yardımcıları ile bölge müdürle
rinin yüksek tahsilli olmaları şarttır. 

Genel müdür ve genel müdür yardımcılarında ara- < 
nacak diğer şartlar anasözleşmelerde gösterilir. 

Gerekçe: Madde metninde öngörülen değişiklikte 
genel müdür ve genel müdür muavinlerinin' ve bölge 
müdürlerinin birlik yönetim kurullarına atanması ve 
diğer şartların anasözleşmelerde belirlenmesi ile hem 
temel kooperatifçilik yararına uygunluk sağlanacak 
hem de keyfîlik ve adam kayırma gibi bazı iddiaların 
önü alınacaktır. Madde metni tasanda olduğu gibi 
kabul edilecek olursa demokratik yönetim ilkesinden 

uzaklaşılmış olacaktır ki, «bu durumu da kooperatifçi
lik ilkeleri açısından benimsemek mümkün değildir. 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Görüşülmekte olan (Tarım Satış Kooperatifleri ve 

Birliklerinin Kuruluş Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin komisyondan gelen 11 inci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla.. . 

Madde 11. — Kooperatiflerde ve birliklerde işler, 
kanun, anasözleşme, diğer mevzuat hükümleri ve koo
peratif üst kuruluşlarının tallimatlanna, genel kurul 
ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak müdür
lük, bölge müdürlüğü ve genel müdürlük tarafından 
yürütülür. 

Genel müdür, gerek müdür muavinleri ve gerekse 
bölge müdürleri ile diğer imzaya yetkili personel en 
üst seviyedeki birlik yönetim kurulunca atanır. 

Bunların görevden alınmalarında atamalarındaki 
usul ve esaslar uygulanır. 

Kooperatif ve birliklerin öteki personeli üe ilgili 
yetki, tayin ve görevden alınma gibi hususlar ana
sözleşmelerde gösterilir. 

Genel müdür ve yardımcıları ile bölge müdürleri
nin yüksek tahsili olmaları şarttır. 

Genel müdür ve genel müdür yardımcılarında 
aranacak diğer şartlar tip sözleşmelerde gösterilir. 

Ertuğrul Gökgün Ülkü Soylemezoğiu 
Aydın Kahramanmaraş 

Mehmet Arif Atalay Ali Ayhan Çetin 
Adıyaman Çorum 

Rıfat Bayazıt Haydar Koyuncu 
Kahramanmaraş Konya 

Vecihi Akın Fenni îslimyeli 
Konya Balıkesir 

BAŞKAN — Her 2 önerge de aynı mahiyettedir. 
1 inci önergeyi tekrar okutup, 2 nci ile birlikte İşleme 
koyacağım, 

Yönetim; 
Madde 11. — Kooperatiflerde ve birliklerde işler; 

kanun, anasözleşme, diğer mevzuat hükümleri ve koo
peratif üst organ kuruluşlarının talimatlarına, genel 
kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak 
müdürlük, bölge müdürlüğü ve genel müdürlük tara
fından yürütülür. 

Genel müdür, genel müdür muavinleri ve bölge 
müdürleri ile diğer imzaya yetkili personel, en üst 
seviyedeki birlik yönetim kurulunca atanır. 
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Bunların görevden, alınmalarında atamalarındaki 
usul ve esaslar uygulanır. 

(Kooperatif ve biriliklerin öteki personeli ile ilgili 
yetki, tayin ve görevden çıkarılma gibi hususlar ana-
sözleşmelerde gösterilir. 

Genel müdür ve yardımcıları ile bölge müdürleri
nin yüksek tahsilli olmaları şarttır. 

Genel müdür ve genel müdür yardımcılarında 
aranacak diğer şartlar anasözleşmelerde gösterilir.» 

Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökçora ve 
arkadaşları, 

BAŞKAN — Birlikte işleme koyacağımız bu 2 
önergeye komisyon katılıyor mu? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ İKAZIM YÜCE
LEN {İçel) — Katılmıyoruz efendim, 

iBAŞKAN — Hükümet?.. 

SANAYİ VE TİCARET IBAKANI (HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

iBAŞKAN — önerge sahipleri konuşmak isterler 
mi? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Gerekçede yeterince 
açıklık var Sayın Başkanım. 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayını Kuşjhan. 
önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önergeler kabul edilmemiştir. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 'Kabul 

edenler..., Kabul etmeyenler... 11 inci madde kabul 
edilmiştir. 

112 nci maddeyi okutuyorum: 
Malî sorumluluk, 
MADDE 12. — Kooperatif ve birliklerin yönetim 

ve denetim kurulu üyeleri ile her kademe ve görevdeki 
personeli, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan 
sorumludurlar, Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 
sorumlulukları hakkında, ilgili kooperatif veya birliğin 
genel kurulunda alınacak kararlara göre işlem yapı
lır. 
: Ancak Devlet zararının söz konusu olduğu hal
lerde, ayrıca genel kurul kararı aranılmadan, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının kararı ile ilgililerin malî so
rumluluklarına gidilir ve buna göre açılacak davalar
da Türk Ticaret Kanununun 341 inci maddesi uy
gulanmaz. 

Kooperatif ve birlik işlemlerinden dolayı zarara 
uğradıklarını ifade eden üçüncü şahısların açacakları 
davalar, ancak bu kuruluşlarım tüzelkişilikleri aleyhine 
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açılır ve üçüncü şahıslarla kooperatif veya birlikler 
arasında çıkacak uyuşmazlıklar ilgili kooperatif veya 
birliğin yönetim merkezinin bulunduğu yerdeki mah
kemelerde görülerek hükme bağlanır. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

12 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.., Kabul etmeyenler... 12 nci madde kabul 
edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Temsin 
ıMADDE 13, — Resmî dairelerle mahkemelere 

ve üçüncü şahıslara karşı kooperatifleri yönetim ku
rulu, 'birlikleri genel müdürleri temsil eder. Kooperatif 
yönetim kurulu hu yetkisini müdüre verebilir. 

Bu kuruluşları taahhüt altına koyabilmek için; 
kooperatiflerde müdür, birliklerde genel müdür veya 
vekilleri Üe yönetim kurulu üyelerinden birinin veya 
müdür, genel müdür ya 4a vekilleri ile kuruluş adına 
imzaya yetkili olanlardan (birinin müşterek imzaları; 
şarttın 

İBAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

Sayın tslimyeli, buyurunuz efendim. 
FENNİ tSLİMYELt ^Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli miletvekilleri; görüştüğümüz 13 üncü madde, 
kooperatiflerin ve birliklerin temsiline ve aynı zaman
da bu teşekküllerin taahhüt altına sokulmasına mü
teallik hükümleri İhtiva etmektedir. 

(Temsile müteallik olan hükümlerle mutabıkım. 
Yalnız, kooperatif birliklerini taahhüt altına sokacak 
hususlarla mutabık olmadığımı ifade etmek istiyorum. 

Cümleyi okuduğumuz zaman, kooperatif birlikleri 
taahhüt altına sokulan İşlemlerde 2 imza arıyor. 2 ih
timal var; ya genel müdür veya veküi ile müşterek 
yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi imza atacak - ki 
bu doğrudur, arionim şirketlerde de mevzu budur -
veya - şimdi geliyorum asıl kritik etmek istediğim 
noktaya - genel müdür veya kooperatif birliğinin im
zaya yetkili --bir memuruyla müştereken o birliği ta
ahhüt altına sokacak işlerin altına imza atacak. Fev
kalade sakıncalı bir hükmü burada ifade etmek isti
yorum. Bir kooperatif birliğini, bir Tariş'i tasavvur 
ediniz, seçilmemiş kimselerden müteşekkil 2 kişi çı
kıyor, yönetim kurulunun mütalaası dahi dikkate alın
madan, kooperatifi taahhüt aitma sokacak herhangi 
bir işleme imza atıyor; genel müdür üe imzaya yetkili 
bir memuru. İşte, asıl sayın bakanla ve sayın komis
yonla mutahık olmadığımız noktalar buradan başlıyor. 
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ıBakın muhterem arkadaşlarım; işte kooperatif hük
mü şahsiyeti burada zedeleniyor. Kooperatif hükmü 
şahsiyeti tüzelkişilik; seçimle gelen kimselerden müte
şekkil bir yönetim iken, işte burada, seçimle gelme
yen kimseler tarafından yönetilen bir teşekkül hali
ne geliveriyor. Hem de nasıl? Devamlı surette koo
peratif genel müdürü ile yönetim kurulu arasında çe
şitli ihtilaflara sahne olunması işten değil. Devamlı su
rette ihtilaflar bahis konusu olacaktır, «imzaya yetki
liydin veya değildin» diye. Bu itibarla, bu maddeyi 
fevkalade suiistimale müsait ve aynı zamanda koope
ratife devamlı ihtilaflara sebep olacak bir hüküm 
olarak görmekteyim. 

Sayın bakan 4 denetçinin ne lüzumu vardır; buna 
işaret ettiler. Bir kooperatif 'birliğinde 4 tane denet
çi... Ben de bu tatbikatlarda bulundum; isabetli ol
madığı kanaatini şu anda da taşıyorum. 4 denetçi; ya
zıktır, her gün 1 tane denetçi gelecek ve yönetim yal
nız buna hesap verecek; 'böyle bir şey olmaz. Arka
sından Zirat Bankası teftiş heyeti gelecek, arkasından 
Ticaret Bakanlığı teftiş heyetleri gelecek onlara da 
hesap verecekler. Bir de içinde ayrıca 4 tane denet
çiden müteşekkil bir kurul kuracaksınız!.. Bunlar ta
biî sakat hükümler, ama 'böyle takdir buyurulmuş, 
fazla üzerinde duracağım cihet yok, ama şu anda 
üzerinde durmak istediğim nokta şu : Siz, eğer su
iistimale mani olmak istiyorsanız, denetçilerin adedini 
değil, suiistimale sebep teşkil edecek imkânları ve va
satı ortadan kaldırınız. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Islimyeli. 

13 üncü madde ile ilgili 1 önerge var, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. Görüşülmekte olan Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin temsillikle ilgili 13 üncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

'Madde 13. — Kooperatif ve birlikleri yönetim ku
rulları temsil eder. 

Yönetim kurulları temsil yetkisini tip sözleşmede 
gösterilecek şekil ve şartlara göre devredebilir. 

(Bu kuruluşları taahhüt altına koyabilmek için ge
rekli imzaların anasözleşmelerde bir arada bulunması 
şarttır. 

Ertuğrul Gökgüö Ülkü Söylemezoğlu 
Aydın Kalhramanımaıraş 

Rıfat Bayazıt Ali Ayhan Çetin 
Kahramanmaraş Çorum 
Fenni îslimyeli Vecihi Akra 

Balıkesir Konya 
Haydar Koyuncu Ma Arif Atalay 

Konya Adıyaman 

(BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNÎŞ (Bursa) — 
Katılmıyoruz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi görüşmek ister mi? 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — önerge açık 

efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 13 üncü madde kabul 
edilmiştir.; 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile personelin 

görevlerine son verilmesi 
MADDE 14. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 

bu Bakanhk tarafından görevlendirilmesi halinde T.C. 
Ziraat Bankasının yaptıracağı soruşturma sonucuna 
göre, görevleri ile ilgili suç işledikleri veya kusurlu ok 
dukları anlaşılan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
görevden alınmaları uygun görülen kooperatif ve bir
liklerin yönetim ve denetim kurulları başkan ve üye
leri ile personelinin görevine son verilir. 

Göreve son verme işlemi, ortaklar arasından se
çilen kooperatif yönetim ve denetim kurulları başkan 
ve üyeleri için birlik, birlik veya birliği olmayan koo
peratiflerin yönetim ve denetim kurulları başkan ve 
üyeleri için Sanayi ve Ticaret 'Bakanlığı tarafından ye
rine getirilir. 

Personelin görevden alınmasında aıtanmalarradalci 
usul ve esaslara uyulur.) 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, birliklerin yöne
tim ve denetim kurullarına atanan temsilcilerin görev
lerine bu Bakanlık tarafından, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ile T.C. Ziraat 'Bankasının temsilcilerinin 
görevlerine de Sanayi ve Ticaret Bakanlığının birinci 
fıkradaki hallere dayalı gerekçeli talebi üzerine ilgili 
idarece son verilir. 

Seçimle iş başına gelen ve göreve son verilme, 
çekilme veya diğer herhangi bir sebeple yönetim ve 
denetim kurulları üyelikleri sona erenlerin yerlerine, 
yenileri seçilip işe başlayıncaya kadar ıgörev yapmak 
üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca geçici yönetim 
ve denetim kurulları üyeleri atanır. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

14 üncü madde ile ilgili 1 önerge var, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Göriişüîmekte olan 282 Sıra Sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin 14 üncü maddesinin tasarıdan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Kemal Gökçora Ömer Kuşhan 

Bursa Kars 
Sururi Baykal Onural Şeref Bozkurt 

Ankara Çanakkale 
M. Seyfi Oktay 

Ankara 

Gerekçe : 
«Yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle persone

lin «görevlerine son verilmesi» başlığını taşıyan 14 ün
cü madde metinden çıkarılmıştır. Çünkü 11 inci mad
de ile bu hususları anasözleşmelerde belirlenecektir. 

'BAŞKAN'— Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu efendim?. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL {Ankara) — Katılmıyoruz^ 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ KAZIM YÜCE
LEN ı(îçel) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önerge sahibi konuşmak ister mi efendim? 
ÖMER KUŞHAN {Kars) — Yeterince açık Sayın 

'Başkan, gerekçede var. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeye komisyon ve hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : 14 Üncü 
maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler.!. 14 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum... 
FERİT MELEN ı(Van) — Sayın Başkan, kabul 

nisabı 101 oydur Anayasaya göre, 15 oyla, göz göre 
göre-kabul ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, açık oylama, usulüne uy
gun olarak istendiği zaman yapılır, bu daima tekerrür 
ediyor efendim. 

FERİT MELEN (Van) — Zapta geçsin diye söy
lüyorum; herkesin gözü önünde, 

'BAŞKAN — Var efendim, ekseriyetimiz var. 
15 inci maddeyi okutuyorum efendim : 
Talimatlara uyma mecburiyeti! 
MADDE 15. — Kooperatif ve birlikler Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığının, kooperatifler ayrıca bağlı bu-
lunduğufcları birliklerin verecekleri talimatlara uygun 
hareket etmeye mecbur olup, aksine davranışlar so
rumluluğu gerektirir. Sorumluluk derecesi anasözleş
melerde belli edilir. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

15 inci madde ile ilgili bir önerge var, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 282 Sıra Sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin 15 inci maddesinin tasarı met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Kemal Gökçora Ömer Kuşhan 

Bursa Kars 
Sururi Baykal Onural Şeref Bozkurt 

Ankara Çanakkale 
M. Seyfi Oktay 

Ankara 

Gerekçe : 
OBu maddede yer alan hususlar 1163 sayılı Koo

peratifler Kanununda ve anasözleşmede belirlenece
ğinden madde metninin tasarıdan çıkarılması uygun 
olacaktır., 

IBAŞKAN — Hükümet ve komisyon Önergeye ka
tılıyor mu efendini? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN 
(İçel) — Katılmıyoruz efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
OASHfT ARAL (Ankara) — Katılmıyorum efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahibi konuşmak ister mi efendim? 
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MEHMET KEMAL GöKÇORA (Bursa) — Ye
terince açıktır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

15 indi maddeyi oylarınıza sunuyorum : 15 inci 
maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 15 inci 
madde ka'bul edilmiştir. 

116 ncı maddeyi okutuyorum : 
Teftiş ve denetim 

MADDE. 16. — Kooperatif Ve birlikler ile bun
ların en az % 51 hissesine sahip oldukları kuruluş
lar Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teftiş ve deneti
mine tabidir. Bu Bakanlık T.C. Ziraat Bankasını tef
tiş ve denetimle görevlendirebilir. 

Birlikler de bağlı kooperatiflerinin teft!iş ve de
netim görev ve yetkisini taşırlar. 

Kooperatif ve birlikler Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının yapacağı veya T.C. Ziraat Bankasına yaptı
racağı teftiş ve denetimler sonucu vereceği talimatla
ra uymak zorundadırlar. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

16 ncı madde ile ilgili bir önerge var, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tarım Satış Kooperatifleri ve 

Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin komisyondan gelen 16 ncı maddesinin 
•aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

(Saygılarımızla^ 

«IMaJdde 16. — Teftiş ve Denettim. 
Kooperatifler ve birlikleri Ticaret ve Sanayi Ba

kanlığının teftiş ve denetimine tabidir. 
Bu bakanlık teftiş ve denetim işleri için bölge bir

liklerini, merkez birliklerini veya kurulacak denet
leme kurullarını görevlendirebilir.» 

Ertuğrul Gökgün Ülkü Söylemezoğlü 
Aydın Kahramanmaraş 

Ali Ayhan Çetin Fenni İtslimyeli 
Çorum ' Balıkesir 

Vecihi Akın Haydar Koyuncu 
Konya Konya 

Mehmet Arif Atalay Rıfat Bayazıt 
Adıyaman Kahramanmaraş 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN 
<lçel) — Katılmıyoruz efendim., 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz. 

IBAŞKAN — Önerge sahibi görüşmek ister mi 
efendim? 

ERTUĞRUL GÖKÖÜN (Aydın) — Evet efen
dim, 

BAŞKAN — Buyurunuz; süreniz 5 dakika efen
dim, 

ERTUĞRUL GÖKÖÜN (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; burada sanki bir şirketin 
konularını müzakere ediyoruz. Yüzde 51 hisseden söz 
ediliyor; halbuki kooperatiflerde herkes katılım nis
petinde bir oya sahiptir. Bunun dışında yüzde 51 his
seyle katılandan söz ötmek, yine kooperatif ilkeleri
ne aykırıdır. 

Liberal ekonomiyi benimsemiş, demokratik düzen 
'içerisinde serbest seçimlerle yöne'tim'i kabullenmiş bir 
ortamda böyle, devletin ağır müdahalesiyle devletçi
liği teşvik edecek tarzda bir kanun müzakeresinin ya
pılması derin üzüntümüzü mucip olmaktadır. Derhal', 
bu konuda alınması gereken tedbir, bundan sonra 
Anayasa Mahkemesine başrvurmaktır, başka da çare 
yoktur, inşallah oradan bu kanunun, kooperatiflere 
a!it bir kanun olduğu, sanki devlet dairesi gibi koo
peratiflerin mütalaa edilmesinin mahzurları o zaman 
ortaya konacaktır, inşallah bu tahakkuk eder. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Gökigün. 
önergeye komisyon ve hükümet * katılmadılar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Önergeyi kabul 
edenler... Etaeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci mldadeyi okutuyorum! : 
Finansman 
(MADDE 17. — Kooperatiflerle birliklerin fcredî 

jbJtiyaçları esas itibariyle TC Ziraat Bankası tarafın
dan karşılanır. Lüzum ve ihtiyaç halinde diğer ban-, 
ikalarla da çalışabilmesi, Sanayi ve' Ticaret Bakanlı
ğının iznine tabidir. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 
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17 inci maddeyle iılgil'i biiır önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 282 Sıra Sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin 17 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Kemali GÖkçoral Ömer Kuşhan 

Bursa Kars 
ISururi Baykal Onural Şeref Bozkurt 

Ankara Çanakkale 
M. Seyfi Oktay 

Anlkara 

Finansman 
MADDE 17. — Kooperatif ve birliklerin kred'i 

ihtiyaçları devletin tahsis edeceği kaynaklardan ve 
T.C. Ziraat Bankası ile diğer bankalar kaynakların
dan sağlanır. Ayrıca dış kredi kaynaklarından istifa
de edilebilir. Hükümet banka kaynaklarından yarar
lanmada kooperatif ve birliklere yardımcı olur. 

GEREKÇE : Kooperatif ve birliklerin kredi kay
naklarına, bu maddede yapılan değişikliklerle dana 
geniş finans olanakları sağlanmış bulunmaktadır. • 

(BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN 
(İçel) — Katılmıyoruz efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz. 

IBAŞKAN — önerge sahibi konuşmak ister mi? 
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Ge

rekçe açılk efendüm. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
117 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
18 'inci maddeyi okutuyorum : 
Muhasebe usulü ve kanunî defterler 
MADDE 18. — Kooperatif ve birlikler ile bunlara 

bağlı işyerlerinde uygulanacak muhasebe sistemi ve 
tutulacak defterler, birlikler tarafından hazırlanarak 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak bir yö
netmelikte {gösterilir, 

Yönetmelikte belirtilen defterler Türk Ticaret 
Kanununun 66 nci maddesinde yazılı defterlerin ye
rine ıgecer. 

•BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Gelir - gider îarkları 
MADDE 19. — Kooperatif ve birliklerin ortak 

içi ve ortak dışı faaliyetlerinden elde olunacak gelir -
gider farklarının hesaplanması ve dağıtımı, karşılık 
ve fonların tesisi,- kullanılma şökli ile-ilgili hususlar 
ana'sözleşmelerde gösterilir. 

Ortak içi ve ortak dışı faaliyetlerden dolayı do
ğan gelir - gider menfi faikları, bilançonun genel 
'kurulda görüşülmesi ve tutanakların onaylanmasını 
müteakip, yedek akçe ile ortak ve bağlı kooperatifler
den istenecek ödemelerle kapatılır. 

IBu şekilde kapatılmayan zararlar ilk ürün teslima
tı döneminde başlanılarak en geç üç ürün teslimatı 
döneminde tasfiye edilmek üzere, kooperatiflere ver
dikleri ürün miktarları dikkate alınarak ortak üretici
lerden yapılacak tahsilat ile kapatılır. 

Zararların kapatılması için bağış ve yardımlar ile 
ortak üreticilere açılacak kredilerden veya ürün bedel
lerinden yapılacak kesintilerden oluşmuş fonlardan 
yararlanılması mümkündür. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok-

19 uncu maddeyle ilgili 1 önerge vardır, okutu
yorum.: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Şifahen arz edeceğim sebeplerle «Tarım Satış Ko

operatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanun Tasarısı'nın 19 uncu maddesinin so
nuna} 

«Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan destekleme 
alımlarıyla ilgili zararların kapatılması esasları Ba
kanlar Kurulu tarafından belli edilir» şeklinde bir 
fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla, 
Fenni Islimyeli Haydar Koyuncu 

Balıkesir Konya 
Rıfat ©ayazı*. Ertuğrul Gökgün 

Kahramanmaraş Aydın 
Ali Mazhar Haznedar AH Ayhan Çetin 

Ordu Çorum 

İBAŞKİAN — Okunan önergeye k'orriJsyon ve hü
kümet katılıyor mu efendim? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Efendim bir izahatta bu
lunmak Miiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Bu teklif edilen husus, 
anasözleşmede aynı şekilde metin halinde yazılıdır. 
Sayın mffletövekîüerfrnitein görüşlü orada teibellür et-
rn'işltir. Burada yoktur, lüzum da yoktur; bu bakımdan 
katılmıyoruz ©fendim. 

(BAŞKAN — Konuşmak ister misiniz Sayın is-
flimyeft? 

FENNÎ tSUMYEUt (Balıkesir) — Lütfederseniz 
efendim. 

'BAŞKAN — Buyurun. 

FENNÎ ISLİMYELt (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli m'illettvdkilleri; gerçekte önergeme zannediyo
rum sayın hükümet ve aynı zamanda komisyon karşı 
değiller. Yalnız, «Anasözleşmede bu hüküm mevcut 
olduğu için kanunda yer almasında isabet yoktur» di
yorlar; d'ikkalt buyurulursa önemli olan, kanunda yer 
almasıdır. Büyük Millet Meclisi önemli bir kanunu 
tiddvin etmektedir. O kanuna müstenit bir anasözleşme 
(hükmü yapılalhilir, anasözleşme kanuna dayanır; ama 
(bir kanun anasözleşmieye dayanmaz. 

Anasözleşmelerin nasıl değiş'firileceği bellidir; ama 
'bizatihi kanun yapan kuvvetin bir istikamet vermesi 
ıhal'inde anasözleşmeler ona göre değişiklik gösterir
ler. Bu itibarla, komisyon ve hükümet lütfetsinler, 
gerçekte anasözleşmeyle bir tedvin yerine, kanunla 
'bir tedvin yapılmasını tercih etsinler, 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Isllmyen. 
önergeye komisyon ve hükümet katılmıyorlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Eftimeyenler... Kabul edilmemiştir, 
,19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
İMutlak rehin hakkı 
(MADDE 20. — Ortakların, kendilerine açılacak 

kredi ve verilecek avanslara mesnet olarak gösterdik
leri ürünleri, hayvanları ve üretimleri ile ilgili her tür
lü makine ve araçları üzerinde, ortağı bulundukları 
(kooperatiflerin mutlak rehin halkkı vardır. 

IBunlar, borçlu ortaklara yediemin sıfatıyla teslim 
edilmiş sayılırlar ve üçüncü şahıslar tarafından hiçbir 
surette haczedilemezler. 

/BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ddnrriiştır, 
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l21 inci maddeyi okutuyorum : 
ISenetler 
MADDE 21. — Kooperatiflerin kredi ile ilgili se

netleri, kâğıtları ve her türlü taahhütname ve sözleş
meleri, ortağın oturduğu veya kooperatifin bulundu
ğu köy veya mahalle ihtiyar heyetleri tarafından pa
rasız olarak tasdik olunur. Bu suretle tasdik olunan 
seflet ve belgeler, icra ve iflas Kanununun 38 inci 
maddecinde yazılı belgeler hükmündedir. Müracaat 
vukuunda, bu tasdik muameleleri, noterler tarafından 
da yapılır. 

(Kooperatiflerin ortaklarından alacakları senetler, 
vadelerinde protestoya talb'i tutulmaz. 

IBAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok, 

21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul' 
edenler... Etmeyenler.,. Kabul editfm'iş'tir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sayın 
'Başkan, bitimi saati yaklaşıyor, bu kanunu çıkaralım. 

IBAIŞKAN — Daha vak'ilt var efendim; teşekkür 
ederini, 

2'2 -nci maddeyi okutuyoırum : 
İpotek tesMi ve fcaldırılma'si1 

IMADDE 22. — Kooperatifler lehine tesis edile
cek ipotek işlemleri, köy iht'iyar heyetleri veya noter
ler tarafından tasdik edilen taahhütoameye istinaden 
ve kooperatiflerin yazılı isteği üzerine gösterilecek de
ğere göre tapu dairelerince takrir alınmadan yapılır. 
ipoteğin kal'dıolmasiinda da aynı usul uygulanır. 

IBAŞKİAN — 212 nci madde üzerinde siöz isteyen 
var mı? Yok. 

22 nci maddeyi oylari'nıza sunuyorum : Kalbul' 
edenler... Etmeyenler... Kabul edlni'iştir. 

123 üncü maddeyi okutuyorum : 
Alacak sebebiyle mülk edinme 
IMADDE 23. — Kooperatifler alacaklarının taMÜ 

için, kendi talepleri üzerine satışa çıkarılan ortaklara 
ait taşınmaz malları üzerlerine alabilirler. Bu şekilde 
edindikleri taşınmaz malları üç yıil içinde başkalarıma 
satamazlar, bunları ya bizzat veya icar yoluyla de
ğerlendirebilirler. Bu işlemden elde ed'illen gelirlerden, 
masraf düşüldükten sonra % 10'u kooperatif hizmet 
karşılığı olarak ayrılır. Geriye kalan, borçlunun bor
cuna mahsup edilir. Kooperatiflerin alacağı, bu süre 
içinde faiz ve masraflariı ile birlikte Ödenir veya yu
karıdaki yolla karşıllaınnrsa, taşınmaz mallar sahipile-
rina geri verilir. 

IBAŞKAN — 23 üncü' madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 
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23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'24 üncü maddeyi okutuyorum : 
lİihtilaflar 
IMİAIDDE 24. — Bu Kanunun ve analsözleşmelerin 

uygulanması sırasında, 
a) Ortaklar ile kooperatifleri, 
b) Kooperatifler ile bağlı oldukları birilikler, 
c) Yönetim kurulları ile müdürlük ve genel mü

dürlük, 
Arasında ortaya çı'kacak ihtilaflar, Sanayi ve Tica

ret Bakanlığının hakemliği ve talimatına göre çözü
lür. Bu durum, ortak kooperatif, birl'ik ve üçüncü 
şalhiıs ile kuruluşların, hukukî yollara 'başvurma hak
larımı ortadan kaldırmaz. 

(BAŞKAN — 24 ündü madde üzerinde söz iste
yen var (mı? Yok. 

124 ündü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul1 ediita^tir. 

2)5 intü maddeyi okutuyorum : 

Birleşme ve ayrılma 
IMIADDE 25. — Kooperatif ve birliklerin zarar 

edenlerinden uygun görülenlerin, idarî zaruretler ile 
hizmetin gerekliliği esals alınarak birleştirilmeleri, 
ayrıllmalan, çalışıma alanlarının gien'işletiflmesi veya 
daraiİtnİması ve merkezleririin başka yere nakli 'husus
larında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tal'imatına gö-
ra işlem yapılır. 

İBAŞIKIAN — 25 inci madde üzerinde söz üsteyen 
var mı? 

ONURIAL ŞEREF BÖZKURT Çanakkale) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan., 

©AŞKAN — 'Buyurun, 

IONİUR1AL ŞEREF 'BÖZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, yüce 'Meclisin Saygıdeğer Üyeleri; fco-
operatlifiler ve birilikleri tüzelkişiliği haiz 'kuruluşlardır. 
Tüzelkişiliği haiz kuruluşların birieştirtflmeleri, onla
rın kendi iradelerinin ortaya çıkması, bu istikamette 
ötmaisı halinde ancak 'hukuken mümkün ve muteber
dir. Kendi tüzdkişMİklerinin başka ıtüzelkişil'iklerie bir
leştirilmeleri 'konusunda idarenin bu yolda vereceği1 

talimata 'kayıtsız şartsız bağlı olmaları keyfiyeti anti
demokratiktir. 'Bu nedenle bu maddenin kabulü mü!m-
'kün değildir, 

Saygıyla yüce Meclislin takdirine arz ederim efen
dim, 

(BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Bözkurt. 
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1 önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tarım Satış 'Kooperatifleri ve 

IBirliklerinin (Kuruluşu Hakkında (Kanun Hükmünde* 
Kararnamenin 25 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değİş'tiritaöslini arz ve teklif ederiz.. 
Mehmet Kemail Gökçora Ömer Kuşhan 

Bursa Kars 
iSururi Baykal Onura! Şeref 'Bözkurt 

Anlkara Çanakkale 
M. Seyfi Oktay 

Ankara 
(Birleşme ve Ayrılma 
(Madde 25. — Kooperatif ve (birliklerin ekonomik, 

idarî zaruretler ile (hizmetin gerekliliği esas alınarak 
birleştirilmeleri, ayrılmaları, çalışma alanlarının ge-
n'işletilmösi veya daraltılması ve merkezlerinin başka 
yere nakli 'hususlarına yönetim kurullarının teklifi 
üzerine en üist 'düzey genel kurulları karar vermeye 
yetkilidir. 

Gerekçie : 
Kooperatif ve birliklerin' çalışma alanlarının ge

nişletilmesi veya daraltılması konusunu kapsayan maki
de metninde yapılacak değişiklik ile kooperatifçilik 
'ilkelerine uygun olarak genişletme ve daraltma yetki
si de genel kurula verilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu önergeye 
katılıyor mu efendim? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN 
(İçel) — Katılmıyoruz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 

IBAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak Mer mi? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet Sayın Başkan, 

(BAŞKAN — flir dakikanızı rica edeceğim Sayın 
Kuşhan. 

Tasarının tamamlanmasına çok az madde kalmış
tır. Taisanmn tümü bitirilinceye kadar müzakerelere 
devamı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Tasarının görüşülme'sinin tamamlan-. 

: masına kadar isüreriin uzatılması kabul edilmiştir. 
'Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye 'Büyük Millet Meclisinin -çok değerli üyeleri; gö
rüşmekte olduğumuz kanunun 1 inci maddesinden 
itibaren devamlı surette kooperatifçilik ilkelerinin 
hangi boyutlarda ihlal edildiği hususunda birçok 
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önergeler vermek suretiyle, özellikle üzerinde dur
duk. 

Şimdi, şu noktaya özellikle dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum. Kooperatif veya birlikleri, doğrudan doğ
ruya şahısların katkılarıyla, sermayeleri şahıslar tara
fından konulmak (suretiyle 'kurulmuş kuruluşlar, (te
şekküllerdir. IB'iz bunların, bu Ikendi hür iradeleriyle 
demokratik sistem İçerisinde kurulmuş kooperatifle
rin veya birliklerin'in b'ir yerden 'bir 'başka yere nak
ledilmesi, kapatılması, hizmet sahasının genişletilmesi 
veya emsali kooperatiflerle 'birleştirilmesini önerme 
veya kabul etme veya emretme ydtkfeini doğrudan 
doğruya hükümete veriyoruz; eğer bu kanunu kabul 
edersek. Bu, kooperatifçilik ilkesine doğrudan doğ
ruya ters gelen ve kooperatifçilik ilkesini katleden bir 
davranıştan başka bir şey değildir. Bunun 'izahı çok-
zor. Aslında, üzerinde söylenmesi gereken pek fazla 
şeyler var; ama mademki yetki elde, istendiği za
man istenen şey yapılıyor, Anayasaya uygunluğu, 
prensiplere uygunluğu, halkka, adalete uygunluğu ma
demki aranmıyor, o zaman 'kooperatifler, çıkarriacak 
bir kanunla doğrudan doğruya devletin malı edilir ve
ya şirket haline -getirilir; hiç olmazsa kooperatifçilik 
prensibi zedelenmemiş olur. Yanı bu maddeyi kabul 
etmemiz halinde; özell'ikle kooperatif üyelerinin ser-
mayeleriyle kurulmuş olan bu demokratik kuruluşla
rın doğrudan doğruya kendi iradeleri dışında bakan
lığın vereceği talimatla, bakanlığın yetkisiyle saha
ları genişletilecek, yerleri nakledilecek, başkalarıyla 
birleşmeleri sağlanacak, bunlara zorlanacak; yani ken
dilerinin hür iradelerini izhar etmeleri hiçbir zaman 
için 'kendilerine imkân dahilinde bırakılmayacaktır. 
'Bunu, hangi düşünceyle veya hangi demokratik an
layışla bağdaştırmak, izah etmek mümkündür; bunu 
söylemek çok zor. 

iO bakımdan, bu maddenin yüzde 100 karşısında
yız ve bu maddeler, özelikle böyle geçtikten sonra 
da elbetteki kanunun tümüne de müspet oy kullan
mamız mümkün değildir; ama hiç olmazsa bu madde
de basiretin bir parçacık ele alınması ve kooperatifçi
lik ilkellerine ve o ideale bu derece ters düşen hüküm
lere oy kullanılmaması gerekir. 

|Bunu arz ediyorum, hepinizi saygı ile selamlarım. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşlhan. 
Komisyon ve hükümetin katılmadığı önergeyi oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 . 3 â 1985 O i î 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Dağılma 
MADDE 26. — Kooperatif ve birlikler, 
a) Genel Kurul kararı 'ile, 
Ib) İflasın açılması ile, 
c) Kanunlarda öngörülen diğer hallerde Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığınca mahkemeden fesih karan 
alınması ile, 

d) 'Bu Kanunun 25 inci maddesinde yazılı sebep
lerle, 

Dağılırlar, 
.Dağılmanın esasları ile dağılma sırasında yapıla

cak işlemler anasözleşımelerde gösterilir. 

ıBAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen 
vai' mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

27 nci maddeyi okutuyorum. : 
Destekleme alımları 
MADDE 27. — Kooperatif ve birliklere, Bakan

lar Kurulu veya yeftki vereceği bakanlık ya da kurul 
tarafından, ortak ve ortak olmayan üreticilerden dev
let adına ürün satın alınması görevi verilebilir. 

Alımla 'görevlendirilen kuruluşlara, 'bu hizmetleri
ne karşılık olmak üzere, miktarı ve Ödeme şekli Ba
lkanlar Kurulu veya yetki vereceği bakanlık ya da ku
rul tarafından belirlenecek «(Hizmet Komisyonu» 
ödenir. 

Sanayi ve Ticaret 'Bakanlığı, bu Kanuna 'göre çı
karılacak örnek anasözleşmelerin yürürlüğe girmesi
ni takilbeden 6 ay içerisinde, devlet destekleme alım
ları ile ilgili faaliyetleri ve bu faaliyetlere bağlı iş
lemleri düzenleyen bir yönetmelik - (hazırlar ve yürür
lüğe koyar. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Madde ile ilgili 1 önerge'var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tarım Satış Kooperatifleri ve 

Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 27 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Kemal Gökçora Ömer Kuşhan 

Bursa Kars 
M. Seyfi Oktay Onural Şeref Bozkurt 

Ankara Çanakkale 
Sururi Baykal 

Ankara 
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Destekleme alımları 
Madde 27. — Kooperatif ve birliklere Bakanlar 

Kurulu veya yetki vereceği bakanlık ya da kurul ta
rafından ortak veya ortak olmayan üreticilerden dev
let adına ürün satın alınması görevi verilebilir. 

Verilen bu görev kooperatif ve birliklerin nor
mal kooperatifçilik faaliyetlerini aksatmayacak şekil
de yürütülür. 

Devlet adına alımla görevlendirilen kuruluşlara, bu 
hizmetlerine karşılık olmak üzere miktarı ve ödeme 
şekli Bakanlar Kurulu veya yetki vereceği bakanlık 
ya da kurul tarafından belirlenecek «Hizmet Komis
yonu» ödenir. 

Destekleme alımlarıyla görevlendirilen birliklerde 
bu görevin verildiği tarihten alınan mil stoklarının 
bitimine kadar görev yapmak ve sadece destekleme 
alımlarıyla ilgili işleri yürütmek üzere, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve 
TC Ziraat'Bankasınca gönderilecek temsilciler ile bir
lik yönetim kurulu kararına istinaden yönetim kurulu 
başkanı ile bir üye ve genel müdürden oluşan bir ko
mite kurulur. Bu komitenin çalışma usullerini tespit 
etmek üzere birlik ve ilgili kuruluşlarca müştereken 
bir yönetmelik hazırlanır. 

Gerekçe : 
Tasarının 27 nci maddesinde öne sürülen görüşle

re katılmakla beraber, yapılan değişiklikle madde met
ni daha geniş şekilde kaleme alınmıştır. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet katı
lıyor mu? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TtCARET KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN 
(İçel) —Katılmıyoruz efendim, 9 uncu maddede zaten 
istekler büyük ölçüde yerine getirildi. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz isteyen var 
mı? Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Uygulanacak hükümler 
MADDE 28 — Bu Kanun ve anasözleşmelerde 

açıklık bulunmayan hususlar için sırasıyla, 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanunu ve 6762 sayılı Türk Ticaret Ka
nununun anonim şirketlerle ilgili hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Uygulanmayacak hükümler 
MADDE 29. — Kooperatif ve birliklerde; 
a) Yönetim ve denetim kurulları üyeleri için 233 

•ayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 uncu mad
desi ile, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 87 ve 175 inci maddeleri, 

b) ödünç Para Verme İşleri Hakkında 30.9.1983 
tarih ve 90 saydı Kanun Hükmünde Kararname hü
kümleri, 

c) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrası ile 45 inci maddesinin üçün
cü fıkrası, 

Uygulanmaz. 
BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 30. — 2834 sayılı Tarım Satış Koopera

tifleri ve Birlikleri Kanununun 8, 11, 13 ve 21 inci 
maddeleri hariç diğer hükümleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı ta

rihinde 2834 saydı Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
likleri Hakkında Kanuna göre kurulu bulunan tarım 
satış kooperatifleri ve birlikleri bu Kanuna göre ku
rulmuş sayılırlar. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Sanayi ve Ticaret Bakan

lığı, kooperatif ve birliklere ait örnek anasözleşme-
leri, bu Kanun hükümlerine göre ve en geç üç ay içe
risinde hazırlayarak Bakanlar Kurulunun onayına su
nar. 
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ğının, özel hükmî şahsiyete ait bir fabrikayı, koope
ratifin elindeki özel mülkiyetini' alıp da, anonim bir 
şirkete devretmeye ne hakkı var, bu hakkı nereden 
almaktadır? Mademki bunu yapabiliyor, o halde Ha
san Ağanın, Veli Ağanın kurmuş olduğu holding fab
rikalarına da aynı muameleyi yapması gerekir. Bura
da ezilen köylü ve çiftçi olmaktadır. Konuyu başın-
dan beri izliyorum, maalesef gene zararı gören bizim 
köylü- ve çiftçi vatandaşlarımızdır. Tarımın duvarın
dan önemli ve büyük bir taş daha düşmektedir. Bu 
çok üzüntü vericidir; demokrasinin de ciğerine bir 
hançer saplanmaktadır. Bunu, Milliyetçi Demokrasi 
Partili bir milletvekili olarak protesto ediyorum, red
dediyorum. 

Saygılarımla. 

Yeni anasözleşmeler Bakanlar Kurulunca kabul 
edilerek yürürlüğe girinceye kadar mevcut anasözleş-
melerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz is
teyen var mı? Yok. 

Madde üzerinde 1 önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tarım Satış Kooperatifleri ve 

Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kemal Gökçora Ömer Kuşhan 
Bursa Kars 

Sururi Baykal Onural Şeref Bozkurt 
Ankara Çanakkale 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Ek fıkra : Birlik genel kurulları anasözleşmenin 
tanzimini müteakip en geç 6 ay içinde toplanır.» 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu? 

S A N A Y I V E T E K N O L O J I V E T I C A R E T K O 
M I S Y O N U SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN 
(İçel) — Katılmıyoruz efendim. Anasözleşmelerde ay--
nı husus var. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden görüşmek iste
yen var mı? Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Geçici 2* nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Sanayi ve Ticaret Ba

kanlığı, Tarım Satış Kooperatifleri ile birliklerine ait 
işletme ve fabrikalardan, ayrı birer ortaklık haline ge
tirilmesinde yarar gördüklerini tespit ederek, ortakla
rın hakları her halükârda korunmak kaydıyla birer 
anonim şirket haline dönüştürülmesi için gerekli dü
zenlemeyi en geç bir yıl içerisinde yapar. 

Bu.süre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının lüzum gör
mesi halinde bir yıl daha uzar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? 

Buyurunuz Sayın Gökgün. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlı-

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
Geçici madde 3 ile ilgili 2 önerge var, okutuyo

rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin geçici 3 üncü maddesinin madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Kemal Gökçora Ömer Kuşhan 

Bursa Kars 
Sururi Baykal Onural Şeref Bozkurt 

Ankara Çanakkale 
M. Seyfi Oktay 

Ankara 

Gerekçe : 
Bütün dünyada tarım kesiminde faaliyet gösteren 

kooperatifler ortaklarına daha kaliteli hizmet götü
rebilmek için piyasayı ortakları lehine dengeleyebil
mek için tarımsal sahada geniş çapta sanayi yatırım
larına girişmişlerdir. Bunu bizatihi kooperatif hükmî 
şahsiyeti adına yapmış oldukları gibi, kurulmuş olan
lara iştirak veya özel ve kamu kesimiyle müşterek 
kuruluşlar halinde tahakkuk ettirmektedirler. Nite
kim, Almanya, İsviçre, Avusturya tarım kesiminde çok 
büyük ağırlığı olan Raifeisen kooperatiflerinin ve İs
kandinav ülkeleriyle italya, Kanada, Birleşik Amerika' 
daki tatbikatlar bu yoldadır ve oradaki kooperatifler 
tarımda büyük ağırlık taşımaktadırlar. Nitekim, Al
manya'da Raifeisen kooperatifleri bu sayede süt ve 
mamullerinde yüzde 80'e varan, gübre tedarikinde 
yüzde 60'ı bulan, hayvan yemi ve gereçlerinde yüzde 
30'u bulan ağırlığa sahip bulunmaktadırlar. Danimar
ka'da bu oran daha yüksek seviyelere ulaşmıştır. 
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Bizde de, dünyadaki bu ülkeler dikkate alınarak, 
ortak ürünlerin mamul hale getirilmek suretiyle, iç 
ve dış piyasaya sürülmesi ve dolayısıyla ortaklarına 
daha çok fayda aktarılması yollarına gidilmiştir. 

Bu yatırımları, krediler hariç tamamiyle ortakla
rından temin ettikleri kaynaklardan meydana getir
mişlerdir. Bu sebeple teşekküllerin hüviyetini değiştir
mek üzere devlete yetki verilmesini anlamak mümkün 
değildir. Zira, bu tasarruftan kasıt yatırımların piya
sa koşullarına göre işlemesini temin ise, buna mani bir 
hal de mevcut değildir. Antidemokratik ve ekonomik 
bir gerekçeden uzak bulunan bu maddenin tasarıdan 
çıkarılmasını gerekli buluyoruz. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi de okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 35 inci maddesinde açıklıkla belirti

len mülkiyet hakkına aykırı olması itibariyle geçici 3 
üncü maddenin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Fenni Islimyeli Haydar Koyuncu 
Balıkesir Konya 

Rıfat Bayazıt Ertuğrul Gökgün 
Kahramanmaraş Aydın 

Ali Mazhar Haznedar Ali Ayhan Çetin 
Ordu Çorum 

BAŞKAN — Her 2 önerge de aynı mahiyettedir. 
Komisyon ve hükümet önergelere katılıyor mu efen
dim? 

S A N A Y I V E T E K N O L O J I V E T I C A R E T K O 
M I S Y O N U SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN 
(içel) — Katılmıyoruz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Ben bir izahatta buluna
bilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Hayır efendim; katılıp katılmadığı
nızı söyler, mucip sebebini gösterebilirsiniz; çok kısa 
olarak buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz; fakat ge
rekçesini söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Evet çok kısa efendim, buyurun. 
SANAYİ VE TICARE BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Efendim, biraz önce kür
süden de yüce Meclise izah ettiğim gibi, bugün tarım 
satış kooperatiflerinin 3-4 sene zarfındaki devlete 
olan maliyetleri 100 milyarın üzerindedir. Bu çok bü
yük bir rakamdır, bu da çalıştırdıkları müesseselerin 
normal bir anonim şirket gibi kâr ve zarar hesapla
rını esaslı şekilde nazarı itibare almadan işletilmesi 

neticesinde devamlı olarak görev zararı yapmaktadır
lar, borçları konsolide edilmiştir,. yine de borçlarını 
bütçeden karşılamamız gerekiyor. Bu bakımdan, bu 
meseleyi halledebilmek için normal olarak işletmele
rin dünyanın her yerinde tatbik edildiği tarzda bizde 
de çalışmaları zarureti vardır. Bunu sağlamak maksa
dıyla anonim şirkete dönülmesini bir formül olarak 
kabul ettik; ama bu yapılırken kooperatif üyelerinin 
mülkiyet haklarına halel gelmeyecek tarzda hallet
mek zarureti vardır. Aksi halde daha evvelki kanun 
kuvvetindeki kararnamede bir hatamız olmuştu, bu
rada komisyondan geçen şekliyle bu hata ortadan kal
dırılmıştır. Binaenaleyh, kooperatif üyelerinin hakları
na halel gelmeden anonim şirkete dönülmesi sağlana
caktır. Yoksa, zaten hukuk devleti olmaktan uzak bir 
tasarruf olur. Böyle bir şeyi düşünmüyoruz. O ba
kımdan sayın milletvekillerinin endişe etmemeleri ge
rekir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
önerge sahiplerinden görüşmek isteyen var mı? 

Yok. 
Her 2 önerge de aynı mahiyette olduğundan bir

likte işleme tabi tutacağım. 
Önergeleri oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... önergeler kabul edilmemiştir. 
Geçici madde 3'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yayımı tari

hinde görevde bulunan Bakanlık murakıpları ile bu 
Kanunda öngörülen nitelikleri taşımayan birlik genel 
müdürleri ve yardımcılarından durumları ile mütena
sip diğer görevlerde çalışmak istemeyenlerin ihbar ve 
kıdem tazminatları ödenerek çalıştıkları birlik ile iliş
kileri kesilir. 

Ayrıca, kooperatif ve birliklerden halen görevde 
bulunup, durumları bu Kanunda gösterilen nitelik
lere uymayan yönetim ve denetim kurulları üyeleri
nin görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona 
erer. 

Bu şekilde görevleri sona erenlerin yerlerine, ilk 
Genel Kurula kadar görev yapmak üzere, gerekli ni
telikleri taşıyanlar arasından Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca atama yapılır. 

BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Geçici madde 4'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Geçici madde 4 kabul edil
miştir. 
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Madde 31'i okutuyorum : 
MADDE 11. — .Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 31 inci madde hakkında söz iste

yen?.. Yok. 
31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 31 inci madde kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 32. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar-

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 32 nci madde kabul edilmiştir. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN 

, (içel) — Sayın Başkanım, içtüzüğün 86 nci madde
sine göre 26 nci maddede redaksiyonla ilgili bir dü
zeltme talebimiz var. 

26 nci maddenin, (a), (b), (c) ve (d) fıkralarının 
sonuna «ile» bağlacının eklenmesini arz ederiz efen
dim. 

BAŞKAN — 26 nci maddedeki (a), (b), (c), (d) 
fıkralarının sonuna bağlantı sağlamak için «ile» keli
mesinin ilave «dilmesini komisyon içtüzüğün 86 nci 
maddesine göre talep etmektedir. 

26 nci maddeyi komisyonun yaptığı bu değişik
likle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... 26 nci madde düzeltilmiş şekliyle kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır; ancak lehte ve aleyhte konuşmak üzere 2 üye
ye söz verilebilir, 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mület Meclisinin saygı
değer üyeleri; üzerinde fazla durmayacağım ama, bir 
hususu belirtmek istiyorum. 

Geçenlerde öğretmen sandıklarıyla ilgili bir kanun 
tasarısı görüşülürken de aynı konudaki düşüncelerimi
zi, tereddütlerimizi ifade etmiştim. Hükümete araz 
olan sakıncalı bir yöntem vardır; hükümet, her şeyin 
yönetimine sahiplenmek telaşı ve çabası içindedir. Bu 

- telaş ve çabaya hükümeti sevk eden nedenler bizce 
malumdur. Bizce malumdur ama, bu telaş ve çaba
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nın ortaya koyduğu somut sonuçlar da maalesef de
mokrasimiz açısından sakıncalar ihtiva etmektedir. 

Geçenlerde öğretmen sandıkları konusunu da Millî 
Eğitim Bakanlığının tümüyle yönetimi altına devretti 
bu Meclis bir kanun tasarısını kabul etmekle. 

Şimdi tüzelkişiliği haiz olan tarım satış kooperatif
lerine de aynı yol uygulanmaktadır. Tüzelkişilik kav
ramı, Anayasaya göre, hukuka göre, tıpkı gerçek ki
şilik gibi hukuken kabul edilmiş, hukukun izafe etti
ği bir kişiliktir. Bu kişilik, şimdiye kadar derneklerde 
olduğu gibi, meslek kuruluşlarında olduğu gibi, sen
dikalarda olduğu gibi, hatta diğer piyasada faaliyet 
gösteren şirketlerde olduğu gibi, kendi kendine karar 
alır. Yasanın belirlemiş olduğu genel sınırlamalar dı
şında, o tüzelkişilerin kendi amaçları doğrultusunda 
hareket etmelerini kayıtlamak mümkün değildir. 

öğretmen sandıkları için yapılan uygulamanın, ta
rım satış kooperatifleri-için yapılan uygulamanın kor
karım yarın, mesela sendikalar için de yapılması muh
temeldir. Yarın tutup sendikaları da birbirleriyle bir
leşme konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının talimatına bağlarsanız, bu. sizin alışkanlık 
haline getirdiğiniz davranış karşısında şaşırmamak ge
rekir. ~ 

KÂMlL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Abartı
yorsun. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Tü
zelkişilik demek kendisine saygı gösterilmesi gereken 
kişilik demektir. Burada tarım satış kooperatifleri bir
likleri ve kooperatiflerin alt kuruluşları, alt kooperatif
ler, genel müdür tayininden tutun da kendisinin ala
cağı kredilere kadar, onun ötesinde ayrılmaları, infi
sah etmeleri, bir başka kuruluşla birleştirilmeleri ko
nularına kadar bütünüyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
nın talimatına bağlı tutulmaktadır. Bu tüzelkişiliği hi
çe saymak demektir. Bu tüzelkişiliği hiçe saymak ol
duğu kadar demokrasiyi hiçe saymak demektir. Yanlış 
yoldasınız, 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Manisa) — Aha... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — O 
«Aha» çeken arkadaşıma ifade ediyorum, yanlış yol
dasınız. Antidemokratik olmaktan dolayı «Aha» çeki
lecek olan asıl bu yasa tasarısına «Evet» diyecek olan
lardır. Bunu böylece bilesiniz. (HP şuralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
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Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler,.. Tasarı kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. Hayırlı olmasını dilerim. . 

Çalışma türemiz dolmuştur. Sözlü sorularla gün
demde bulunan ve gündeme girecek olan kanun tasa-

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İzmir Milletvekili Hayrullah Olca'nın, Sel

çuk İlçesi Zeytin Köyü yoluna ilişkin sorusu ve Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakam H. Hüsnü Doğan'ın 
yazılı cevabı (7/462) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanımızca yazılı olarak cevaplandırılmasına 
tavassutunuzu saygı ile arz ederim. 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Küçük Menderes Havzası Selçuk İlçesine bağlı 
Zeytin Köyünün yolu bu turistik yöremize yakışma
yacak durumdadır. 

1. Kışın çamurdan, yazın ise tozdan geçilmez 
durumda olan 12 Km. lik bu yolun asfaltlanması 1985 
yılı programına alınmış mıdır? 

2, Bu yolun yapımı programa alınmadıysa, tu
rizm mevsiminin de yaklaşması göz önünde tutula
rak en kısa zamanda tamamlanması için ne gibi ted
birler almayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 30.4.1985 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM - 2 -198 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Gen. Sek, K. ve K. Dai. Bşk. lığının 27.3.1985 
tarih ve 7/462-3059/12255 sayılı yazıları. 

İzmir Milletvekili Hayrullah Olca tarafından Ba
kanlığımıza yöneltilen «Selçuk İlçesi Zeytin Köyü yo
lu» hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakam 

rılarını sırasıyla görüşmek için 1 Mayıs 1985 Çarşam
ba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 19.22 

İzmir Milletvekili Sayın Hayrullah Olca'nın 
Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

Küçük Menderes Havzası Selçuk İlçesine bağlı 
Zeytin Köyünün yolu bu turistik yörerrize yakışma
yacak durumdadır. 

Soru : 1. Kışın çamurdan, yazın ise tozdan ge
çilmez durumda olan 12 Km. lik bu yolun asfaltlan
ması 1985 yılı programına alınmış mıdır? 

Cevap : 1. Konu yerinde tetkik ettirilmiş olup, 
bahis konusu olan yolun 1985 yılı programlarımızda 
yer almadığı görülmüştür. Bu yolun asfalt yapılması; 
altyapısı müsait olmaması sebebiyle şimdilik mümkün 
görülmemektedir. 19.4.1985 gün ve Y 7. Y. 138 Gn/ 
3546 sayılı genelgemiz ile, asfalt kaplama yapılacak 
yolların standart 8 m. genişliğinde ve tüm altyapı hiz
metlerinin tamamlanarak asfalt kaplama yapılması ve 
bu standartlara uymayan yolların programda olsa da
hi yapılmaması öngörülmüştür. 

Soru : 2. Bu, yolun yapımı programa alınmadıy
sa, turizm mevsiminin de yaklaşması göz önünde tu
tularak en kısa zamanda tamamlanması için ne gibi 
tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Cevap : 2. Bahis konusu olan yolun bulunduğu 
arazi, bataklık olması sebebiyle yol güzergâhının de
ğiştirilmesi gerekmektedir. Ancak bu çalışmalar ta
mamlandıktan son», yolun istenen Özelliğe kavuşması 
mümkün olabilecektir. 

Arz ederim. 

Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakam 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalb ant oğlu'nun, 
Basın - İlan Kurumunun resmî ilan dağıtımına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yıl-
maz'm yazılı cevabı (7/471) 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Basın - ilan Kurumunun resmî ilan da
ğıtım koşullarım gözden geçirmeyi uygun bulur musu
nuz? 

Soru 2. Bu koşullar ülkemizde basın haysiyetine 
yaraşır gazeteleri yaşatır şekilde düzeltilemez mi? 

Soru 3. Basın - İlan Kurumunun uygulamalarını; 
«Sarı basın kartı» enflasyonunu önleyici, kâğıt kara
borsasını önleyici ve kâğıt gibi değerli millî servetin 
ziyanını önleyici, resmî ilan sömürüsünü önleyen ko
şulları sağlayıcı buluyor musunuz? Bu konu koşul
larını sağlayıcı ne gibi önlemler alınmalıdır? Bunları 
sağlayıcı önlemleri alır mısınız? 

Soru 4. 195 sayılı Kanunun öngördüğü gibi ba
sının dağıtımı, satışının takip ve kontrolü ve gazetele
rin kaliteli baskı yapabilmesi için bir yan kuruluş 
kurulmasını uygun bulur musunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 30.4.1985 

Sayı : 04-012-1/01949 

Konu : Hilmi Nal'bantoğlu'nun yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın 1.4.1985 gün, K.K. Gn. Md. 
18/106-755/03511 sayılı yazısı. 

ilgi yazı ekinde alınan ve Sayın Başbakan adına 
tarafımdan cevaplandırılması-istenen yazslı soru öner
gesine cevap metni ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Devlet Bakanı 
1. Resmî ilanların dağıtımındaki esaslar, 2.1.1961 

tarih ve 195 sayılı Basın ilan Kurumu Teşkiline Dair 
Kanunun 32 nci maddesinde gösterilmiştir. Bu mad
deye göre; «Resmî ilanlar, fikir ve içtihat farkı aran
maksızın, 34 üncü madde mucibince vasıfları tespit 
edilecek olan mevkutelere Basın - ilan Kurumu Genel 
Kurulunun tespit edeceği esaslar dairesinde dağıtılır.» 

Aynı Kanunun 34 üncü maddesinde ise, resmî 
ilan verilecek mevkutelerin vasıfları tespit edilirken, 
muayyen ölçüler ve tarifler gösterilmeden, «bu va
sıflar, gazetelerin münderecat, sayfa, sayı ve ölçüsü, 
kadro, fiilî satış, en az yayın hayatı süresi bakımla

rından ve uygun görülecek diğer yönlerden Basın - ilan 
Kurumu Genel Kurulunca tespit olunur», denilmek 
suretiyle, yasakoyucu tarafından, kesin hükümler va
zedilmeden anailkeler objektif olarak belirlenmiş ve 
gerekli şartları tespit görevi Genel Kurula bırakılmış
tır. 

Hiç şüphe yok ki amaç Devletin, Anayasamızda 
yer almış bulunan basın hürriyetini koruma görevi
nin, resmî ilan yolu ile gazeteler arasında tefrik ve 
himaye söylentileri ile gölgelenmesini önlemektir. 

Bu nedenle de Basın - Han Kurumu Genel Kurulu 
195 sayılı Kanunun 3022 sayılı Kanunla değişik 5 
inci maddesi gereğince, gazeteciler, Hükümet ve ta
rafsız kesimden oluşan dengeli bir organ olarak te
şekkül ettirilmiştir. 

Bu organ resmî ilan dağıtım şartlarını, günün ve 
gazetelerin ihtiyaçlarına ve resmî .ilanın gayesine uy
gun bir biçimde tespit etmekte, konu ile ilgili toplum
sal ve ekonomik gelişmeler ile, uygulama aksaklıkları 
da dikkate alınarak resmî ilan yayınlamak isteyen mev
kuteyi daha ileriye götürmeye matuf karar ve tedbir
ler bu Genel Kurulca tespit edilmektedir. 

Nitekim Basın - Han Kurumunun kuruluşundan bu 
güne kadar, zaman zaman büyük çapta yapılan de
ğişikliklerin sayısı 90'ı bulmuştur. Son defa bu konu
da, 21 Şubat 1985 tarih ve 90 sayılı Karar 1.3.1985 
tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe gir
miştir. 

Resmî ilan yayını ve dağıtımı ile ilgili olarak alı
nan ilk Genel Kurul kararından sonra 24 yıl içinde 
90 kez değişiklik yapılmış olması, yetkili organca ge
rekli gözden geçirmenin yapıldığını ve bundan sonra 
da yapılabileceğini göstermektedir. 

2. Bilindiği üzere Basın - ilan Kurumunun anagö-
revi resmî ilanların mevkutelerde yayınlanmasında ara
cı olmaktır. 

Bu itibarla resmî ilan varolduğu için gazete çık
ması bahse konu olmayıp, çıkmakta olan bir gazete
nin resmî ilan alıp almaması sözkonusudur. Bunun 
için de resmî ilanın gayesine uygun bir şekilde yayı
lıp duyurulması için, resmî ilan dağıtımının şartları 
tespit edilmekte, yayınlanmakta olan bir gazete bu 
şartlara sahip jse, resmî ilan verilmektedir. Konuya bu 
açıdan bakıldığı takdirde görülür ki, resmî ilan dağı
tım şartları gazeteleri yaşatmak için tespit edilmemek
tedir. Nitekim gazetelerin özel ilan tarifeleri karşısın
da resmî ilan tarifesinin ne kadar düşük olduğu dü
şünülürse, bir gazetenin resmî ilan ile yaşamını idame 
ettirmesinin mümkün olmadığı hemen anlaşılır. 
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3. a) «Sarı Basın Kartı» dağıtımı, Bakanlar Ku
rulu kararıyla yürürlüğe konmuş olan «Basın Kart
ları Yönetmeliği» hükümlerine göre icra edilmektedir. 
12.7.1984 gün ve 18456 sayılı Resmî Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe giren Basın Kartları Yönetmeliğinin 
özellikle «Basın kartlarının hangi şartlar altında ve 
kimlere verilebileceğine» ilişkin maddeleri üzerinde bir 
anlamda «sınırlayıcı yönde» değişikliklere gidileceğini 
1984 yılı Ağustos ayında Kütahya'da «Anadolu Bası
nı Bölge Toplantısında» yaptığım konuşmamda açık 
olarak ifade etmiştim. Böyle bir değişikliği düşünmek 
ve uygulama alanına intikal ettirmeye hazırlanmamız-
daki amaç basın mesleğine ve bu mesleğin onuruna 
verdiğimiz yüksek değerden kaynaklanmaktadır. 

b) Basın - İlan Kurumu uygulamalarının kâğıt ka
raborsası ile de bir ilişkisi yoktur. 

Esasen bugün bir kâğıt karaborsası bahse konu de
ğildir. Gazeteler istedikleri kadar kâğıdı eşit şartlarla 
sağlamaktadırlar. Bir süre önce Hükümetçe uygulan
mış bulunan indirimli kâğıt tahsisi bugün mevcut ol
madığı cihetle, indirimli kâğıdın gazetede kullanıl-
mayarak, piyasada satılması da bahse konu olamaz. 

Diğer taraftan gazeteler resmî ilan aldıkları için 
kâğıt almaya hak kazanmamaktadır. Her gazete Ana
yasa gereği hiçbir kayda tabi olmaksızın yayınlanır 
ve kâğıdını alır. 

Resmî ilan dağıtım şartlarında, kurumun 67 sayılı 
Genel Kurul kararının 30 uncu maddesinde kâğıtla 
ilgili olarak, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de ya
yınlanan gazeteler için SEKA Genel Müdürlüğünden 
veya ona bağlı kuruluşlardan veya usulüne uygun ola
rak ithal edecekleri yerlerden aldıkları kâğıtları kul
lanmak mecburiyeti getirilmiştir. Bu da, gazetelerin 
fiilî satışlarının kontrolünün yapılabilmesinde resmî 
kayıtların vereceği güvence sebebiyle kabul, edilmiş-
olup, kâğıt karaborsasına sebebiyet verecek bir husus 
değildir. 

c) Resmî ilan sömürücülüğü diye bir husus bahse 
konu değildir. 

Şöyle ki : Yukarıda işaret edildiği üzere bir gaze
te var olduğu ve belli şartlara uyduğu için resmî ilan 
almaktadır. 

Diğer taraftan özel ilan tarifesinin altında bulu
nan resmî ilan tarifesi bir gazeteyi yaşatmaktan çok 
uzak olup, ancak cari masraflarına bir miktar katkı
da bulunabilir. 

Esasen her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edi
len ihalelerle ilgili resmî ilanların yayın yerlerine dair 
parasal sınırların yükseltilmesi, ayrıca 1983 yılında 
2886 saydı Kanunla değiştirilen 2490 sayılı Artırma, 

Eksiltme ve İhale Kanununun 17 nci maddesi ile, tah
min edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tes
pit edilecek parasal sınırı aşan ihalelerle ilgili ilan ya
yın yerlerinin ikiden bire indirilmiş ve parasal sınırın 
da çok yükseltilmiş olması karşısında, ayrıca miktar 
itibariyle de resmî ilanın azalması gerçeği varken, bir 
sömürüden bahsetmek mümkün olamaz. 

d) Bu konuda gerekli kararların alınması husu
su ise yukarıda açıklandığı üzere, görevli bulunan Ba
sın - Üan Kurumu Genel Kurulunca yerine getirilmek
te ve ihtiyaç halinde her zaman yeni kararlar alın
ması da mümkün bulunmaktadır. 

4. Basının dağıtımı, satışının takip ve kontrolü, 
kaliteli gazete baskısı yapacak yan kuruluşların tesi
si, açık ve kesin olarak Basın - ilan Kurumuna gö
rev olarak verilmemiş olmakla beraber, 195 sayılı 
Kanunun 2 nci. maddesinin son bendinin yorumu ile, 
bu hizmetlerin ifasının yasal olarak mümkün olduğu 
düşünülebilir. 

Ancak görüleceği üzere yurt çapında hizmet gö
ren bir dağıtım şebekesinin kurulması, mütemadiyen 
gelişen ve büyüyen baskı tekniklerine uygun tesisle
rin kurulması, her şeyden evvel büyük bir sermaye 
ve işletmeyi gerektirir. 

Bilindiği üzere Basın - İlan Kurumu Devletten yar
dım almadan, sadece yayınına aracı olduğu resmî ilan 
ve reklamlardan aldığı komisyonlar ve (195 sayılı Ka
nun Md. : 17) 120-130 kişilik kadrosu yardımıyla ya
sa ile verilen görevlerini ancak yerine getirebilmekte
dir. 

3. — Erzincan Milletvekili Veysel VaroYun, Er
zincan İline bağlı bazı ilçe ve köylerin yol, su ve elekt
rik sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı 
(71495) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Tarım Onman ve 'Köyişleri 

/Bakanı tarafından yazdı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve .rica ederim. 

Saygularumlla. 
Veysel Varol 

Erzincan 
Soru 1. Erzincan İli Tercan İlçesi Altunkaya 

ve Başbudak köylerinin yotlu ıtamaımlanmiamış oldu
ğundan köylüler yararlanamamaktadırlar. Bu köy yo
lunun esaslı surette yaptırılıp kullanılması 1985 yılın
da yapılmaz mı? 

Soru 2. Aynı köylerin elektriği de yoktur. Yıl
lardan beri yapılacak diye oyalanan bu elektrik işi 
ne zaman yapılacaktır? 
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Soru 3. Erzincan illi Kemah İlçesi Çiğdemli Kö
yünün içme suyu, elektriği ve yolu ne zaman yapıla
caktır.? 

Soru 4. Tercan ilçesi çınar (köyünün elektrik di-
ıreklepi 1979 yıllında dikildiği faalde hâlâ elektrik veri
lememiştir. 

,Bu köyün elektriği ne zaman verilecektir? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 30 . 4 . 1985 

Bıakanılığı 
özel (Kalem Müdürlüğü 

iSayı : ÖKM - 2-243 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. K. veKa. -Da. Bşk.lığının 12.4.1985 

tarih ve 7/495-3294/13028 sayılı yazıları. 
Erzincan Milletvekili Sayın Veysel Varol (tarafın

dan 'bakanlığımıza yöneltilen Erzincan iline bağlı 
bazı ilçe ve köylerin yol, su ve elektrik problemleri» 
hakkındaki yazılı soru önergesinan cevabı ektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarıım Orman ve Köyişleri İBafcanı 
Erzincan Milletvekilli Sayın Veysel Vaırol'un Ya

zılı Soru önergesinin Cevabı 
Soru 1. Erzincan İlli Tercan İlçesi Altunkaya 

ve Başbudak köylerinin yolu tamamlanımamış olduğun
dan köylüler yararianamamaktadırlar. Bu köy yolu
nun esaslı surette yaptırılıp kullanılması 1985 yılın
da yapılamazımı.? 

Cevap 2. Altunkaya köyü yolunun tesviyesi ya
pılmış olup, ilerifci yıllarda bütçe imkânları ölçüsün
de sanat yapılarıyla, stabilize kaplamasının yatırımı 
programlarına alınmasına çalışılacaktır. 

Başbudak köyü yolunun ise tesviyesi ve sanat ya
pılan yapılmış olup, 1985 yılı yatırım programında 
köprü yaklaşım imlaları yapılarak, stabilize çalışma
larınla geçilmesine gayret sarfediimefctedir. 

Soru 2. Aynı köylerin elektriği de yoktur, yıl
lardan 'beri yapılacak diye oyalaman bu elektrik işi 
ne zaman yapılacaktır? 

Cevap 2. Bu köylerin elektrik problemlerinin çö
zümü .Bakanlığıımıa 'bağlı kuruluşların görev alanı dı
şında bulunmaktadır. Bu konu ile Türkiye Elektrik 
Kurumu ilgilerumekıtedir. 

Soru 3. Erzincan İli Kemah İlçesi Çiğdemli 
Köyünün içme suyu, elektriği ve yolu ne zaman ya
pılacaktır? 

Cevap 3. Yapılan tetkiklerde köyde Q=100 
İt/sn. verimli eski bir çeşme mevcut olduğu anlaşıl-

ımıştır. Köyün sıhhî ve yeterli içme suyuna kavuştu-
rutobilmesi için bütçe imkânları ölçüsünde, Jleriki yıllar 
yatırım programına alınmasına çalışılacaktır. 

Soru 4. Tercan İlçesi Çınar Köyünün elektrik 
direkleri 1979 yılında dikildiği halde hâlâ elektrik ve
rilememiştir. Bu Köyün elektriği ne zaman verilecek-
ftîr? 

Cevap 4. IBu sorunun oevabı ikinci sorunun ce
vabı -ile aynıdır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Onman ve Köyişleri Bakanı 
4. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Ter

can'ın baraj gölü sahasında kalması nedeniyle Sosyal 
konutlara yerleştirilen bazı ailelerin okul ihtiyaçlarına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı M. Vehbi Dinçerler'în yazılı cevabı (4/496) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor ©akanı tarafından yazılı olarak yanıtlannııasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Veysel Varol 

Erzincan Milletvekili 
1. Erzincan İlli Tercan İlçesi Çalkışla Köyü hal

kından 77 hane çiftçi ailesi, Tercan Barajı nedeniyle, 
baraj göl sahasında kalmaları nedeniyle, Tercan Ya
tılı Bölge Okulu yanındaki sosyal konutlara taşındık
larından (yerleştiri'lidiklerinden), bu ailelerin ilkokul 
ve ortaokul çağındaki çocukları 2,5 Km yol yürüye
rek Tercan'daki okullara gitmekte olduklarından tra
fik kazasına maruz kalmaktadırlar. Bu öğrenciler Ter
can Yatılı Bölge Okulunda neden okuıtuHmamakta-
dırlar? 

2. Bu aile çocuklarının Tercan Yatılı Bölge 'Oku
lunda okuyan öğrencilerle ne ayrıcalığı vardır? 

3. Bu ayrıcalığı yapanların milletin bütünlüğünü 
bozucu gayretlerini tasvip ediyor musunuz? 

T. C. 
Milli Eğitim Gençlik ve 25 . 4 . 1985 

Spor Bakanlığı 
İlköğretim Genel Müdürlüğü 

Sayı : Personel 2 Şb. Md. 
Konu : Tercan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre

terliği Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 12.4.1985 
gün ve 7/496-3295/13029 sayılı yazısı. 

Tercan Barajı yapımı sebebiyle Tercan Yatılı İlk
öğretim Bölge Okulu yanındaki Sosyal Konutlara 
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yerleştirilen ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki 
çocuklarının Tercan Yatılı İlköğretim Bölge Oku
lluna neden alınmadıkları konulu Erzincan Milletvekili 
Sayın Veysel Varol'un yazılı soru önergesi incelen-
ımiştif. 

Tercan Yatılı (İlköğretim Bölge Okulunun kapasi-
ten 520 öğrenciliktir. lfl.'l 1.1983 tarihinde meydana 
gelen deprem sonucu Erzincan Merkez Yaıtılı tlköğ-
ıretim Bölge Okulunun kapatılması sebebiyle bu oku
lun öğrencilerinin bir kısmı da Tercan Yaıtılı 'İlköğre
tim (Bölge Okuluna nakledildiğinden, okul kapasite
sinin üsıtünde öğrenci sayısıyla eğitim - öğretim yap
maktadır. Halen bu okulda okuyan öğrenciler okul
suz köylerimizin çocuklarıdır. 

1985 - 1986 öğretim yılı 'başında Erzincan Mer
kez Yaıtılı İlköğretim Bölge Okulunun yapım çalış-
malan bittiğinde bu okulun öğrencileri kendi, okulla
rına iade edileceklerinden Tercan Yatılı İlköğretim 
İBölge Okuluna da yeni öğrenci kayıtları yapılırken 
«özü edilen Sosyal konutlarda oturan ailelerin çocuk
larının durumu da dikkate alınacaktır. 

"Ayrıca, Sosyal Konutlarda oturan ailelerin çocuk
ları için, bu mahallede bir derslikli anasınıfı yapımı 
çalışmalarına başlanılmış olup, inşaat bittiğinde ana
sınıfı da faaliyete geçecektir. 

Arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

5. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İline bağlı bazı köylerin ulastm sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğah'm yazılı cevabı (7/498) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygı ile arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 

1. Refahiye İlçesi Çıragedik köyü ile madenlere 
köyü orası beş kilometrelik yol halen yapimadığın-
dari 1983 yılında gönderilen dozer, kış mevsimi baş
ladığından faaliyetini sürdürememiş ve bir daha ya
pım cihetine gidilememiştir. IBu bakımdan, bu yo
lun 1985 programında ikmal edilmesi düşünülmekte 
imidir? 

2. Çıragedik Köyü önündeki çay üzerinde köp
rü olmadığından senenin 7-8 ayında köy (motorları 
köye kadar girememektedir. Çok önemli olan bu 
köprünün yapılması mümkün müdür? 

3. Erzincan merkez köylerinden Balıbeyi ve Ka-
radiğin köylerini birbirinden ayıran Fırat nehri üze
rinde bir beton veya asma köprünün yapılmasına 
mutlak bir zaruret vardır. 'Bunun için bir statünüz 
mevcut mudur, yok ise karşılıklı arazileri olan bu iki 
köy üzerinde bir müsait köprünün yap/iması müm
kün müdür? 

T. C, 
Tarım Orman ve Köyişleri 30 . 4 . 1985 

Bakanlığı 
•Özel Kalem. Müdürlüğü 
Sayı : ökm-2-245 7/498 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sök. K. ve Kar. Dai. Bşk. lığının 

12.4.1985 .tarih ve 7/498-3297/13031 sayılı yazınız. 
Erzincan Milletvekili Sayın Veysel Varol tarafın

dan Bakanlığımıza yöneltilen «Erzincan iline bağlı 
bazı köylerin ulaşım problemleri» hakkındaki yazılı 
soru önergesinin cevabı ektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

Erzincan Milletvekili Sayın Veysel Varol'un Ya
zılı Soru Önergesinin Cevabı 

Soru 1. Refahiye İlçesi Çıragediği Köyü ile 
Madendere Köyü arası beş kilometrelik yol halen 
yapılmadığından 1983 yılında gönderilen dozer, kış 
mevsimi başladığından faaliyetini sürdürememiş ve 
bir daha yapım cihetine gidilememiştir. Bu bakım
dan, bu yolun 1985 programında ikmal edilmesi dü
şünülmektedir.? 

Cevap 1. Konu yerinde tetkik ettirilmiş olup, 
Refahiye İlçesi Çıragediği Köyü ile Madendere Köy
lerinin ulaşıma elverişli yollarının ayrı güzergâhlar
dan olduğu, yapımı istenilen Çıragediği - Madendere 
yolunun bağlanması için Çıragediği ile Yağmurtepe 
Köylerinin bağlanması gerektiği ve 1985 yılı program
larında bulunmadığından ancak yapımı ileriki yıllar
da mümkün olabilecektir. 

Soru 2. Çıragediği köyü önündeki çay üzerinde 
köprü olmadığından senenin 7-8 ayında köy motor
ları köye kadar girememektedir. Çok önemli olan bu 
köprünün yapılması mümkün müdür? 

Cevap 2. Bu köye yapılması istenilen köprü 
büyük açıklıkta olmayıp, menfez yapımını gerektir
mektedir. Sözkonusu menfezin 1986 yılı programına 
alınarak yapımının gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. 

Soru 3. Erzincan merkez köylerinden Ballıbe
yi ve Karadiğin köylerini birbirinden ayıran Fırat 
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Nehri üzeninde bir beton veya asıma köprünün ya
pılmasına mutlak bir zaruret vardır. Bunun için 'bir 
etüdünüz mevcut mudur? Yok ise karşılıklı arazileri 
olan bu iki köy üzerinde ihir müsait köprünün yapıl
ması mümkün müdür? 

Cevap 3. Bu iki köy arasında yapımı istenen 
köprü ile ilgili olarak ımahalinde yapılan tetkikte, 
yapım maliyetinin çok yüksek olacağı tespit editoiş-
tir. Bu günkü bütçe limkânUarı muvacehesinde böyle 
bir köprünün yapılması mümkün görülememişitir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
6. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 

Siverek İlçesindeki hayvancılık ve hayvan ürünleri
ne dayalı sanayi tesislerine ilişkin sorusu ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakam H. Hüsnü Doğan'ın ya
zılı cevabı (7/503) 

Türkiye Büyük Mülllet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım ve (Köyişleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
«aygı ile arz edertim. 

Veoihi Ataklı 
Şanlıurfa Milletvekili 

Siverek İlçesi hayvancılığın ülkemizde önemli 
'bir geçim kaynağı olan yörelerimizden bir tanesidir. 
Hayvancılığın ve hayvan ürünleri ile ilgili tesislerin 
geliştirilmesi büyük önem kazanmaktadır. 

1. Bu İlçemizde hayvancılık ve bununla ilgili 
ürünlerin geliştirilmesi için Bakanlıkça alınan tedbir
ler nelerdir? 

2. 1970'li yıllarda bu amaca yönelik bu ilçede 
kurulan süt ve tereyağı fabrikası halen atıl durumda 
bulunmaktadır. Bu fabrikanın bugünün şartlarına 
göre modernize edilerek faaliyete geçirilmesi düşü
nülmekte midir ve ne zaman bu gerçekleşecektir? 

3. 1985 yılı programında ve Beş Yıllık Planda 
Siverek İlçesinde hayvancılık ve hayvan ürünlerine 
dayalı sanayiî için alınan tedbirler ve uygulamalar 
nelerdir? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 30 . 4 . 1985 

Bakanlığı 
Sayı : ökm-2-244 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. K. ve K. Dai. Bşk. lığının 

12.4.1985 tarih ve 7/503-3302/13043 sayılı yazıları. 
Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı tarafından 

Bakanlığımıza yöneltilen «Siverek İlçesindeki hayvan

cılık ve hayvan ürünlerine dayalı sanayii tesisleri» 
hakkında yazılı soru önergesinin cevabı ekte takdim 
edilmektedir. 

Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Vecihi Ataklı'nın Ya
zılı Soru önergesinin Cevabı 

Siverek İlçesi hayvancılığın ülkemizde önemli bir 
seçim kaynağı olan yörelerimizden bir tanesidir. 
Havvancılığın ve hayvan ürünleri ile ilgili tesislerin 
geliştirilmesi büyük önem kazanmaktadır. 

Soru 1. Bu ilçemizde havvancılık ve 'bununla il-
sıili ürünlerin geliştirilmesi için Bakanlıkça alınan 
tedbirler nelerdir? 

Cevap : 1. Bu konuda alınan tedbirleri, Ülke
mizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi için alınan ted
birler içinde mütalaa etmek gerekir. Bu tedbirler; 

a) Esmer ırkın ıslahı için yapılan suni ve tabiî 
tohumlama faaliyetlerine devam edilecektir. 

b) 1986 yılında tamamlanacak bir proje ile Şan
lıurfa'da 3500 - 4000 kapasiteli, senede 5 devir yapa
bilen 100 adet köv kümesi, 1 adet et işleme merkezi 
kurularak, şirketleştirilmesi düşünülmektedir. 

c) 1 Mavıs 1984 tarihinde Başbakanlık Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kanalı ile Şanlıurfa ili ve 
tüm ilçelerinin V. Hayvancılık proiesine dahil edil
mesi Dünva Bankasına teklif edilmiştir. Teklife 
müspet cevap geldiği takdirde Şanlıurfa İlimiz ve 
ilçelerinde de Dünva Bankası kredilerinden fayda
lanarak süt hayvancılığı ve besicilik yapmak müm
kün olabilecektir. 

d) «Günevdoğu Anadolu sığırcılığını Araştırma 
- Geliştirme Projesi» adı altında mevcut yerli kara 
ve Güney Anadolu Kırmızısı ırkının ıslahı projesi 
hazırlanmaktadır. 

Soru : 2. 1970'li yıllarda bu amaca yönelik bu 
ilçede kurulan süt ve tereyağı fabrikası halen atıl 
durumda bulunmaktadır. Bu fabrikanın 'bugünün 
şartlarına göre modernize edilerek faaliyete geçiril-
me'si düşünülmekte midir? Ve ne zaman bu gerçek
leşecektir? 

Cevap : 2. 13.10.1976 yılında işletmeye açılan 
bu fabrikanın kurulu kapasitesi 6 000 ton/yıl çiğ süt
tür. Siverek peynir tereyağı fabrikasının son üç yıl-
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lık süt alımı, kapasite kullanım oranı ile kâr-zarar 
durumu şöyledir. 

Kapasite 
Süt alım kullanım Kâr-zarar 

Yıllar miktar (Lt) oranı (%) (1000 TL.) 

1982 275 960 4.74 — 21 893 
1983 179 709 3.10 — 25 607 
1984 62 417 1.07 — 35 331 

Tabloda görüldüğü veçhile işletme, çok düşük 
kapasite ile çalışmakta ve zararı yıldan yıla artmak
tadır. İşletmenin bulunduğu yörede kültür ırkı süt 
hayvancılığının hemen hemen olmaması, mevcut hay
van populasyonunun süt verilerinin düşük olması 
ve laktasyon dönemleri kısa olan yerli ırklardan mü
teşekkil olması gibi sebepler, söz konusu fabrikanın 
daha uzun yıllar atıl kapasite ile çalışmasına neden 
olabilecektir. Ayrıca yörede pastörize süt, kutu yo
ğurt tüketiminin yaygın olmaması sebebiyle, fabri
kaya yeni ünitelerin eklenmesi veya modernize edil
mesi düşünülmektedir. 

Soru : 3. 1985 yılı programında ve 5 yıllık plan
da Siverek ilçesinde hayvancılık ve hayvan ürünle
rine dayalı sanayi için alınan tedbirler ve uygulama
lar nelerdir? 

Cevap : 3. Çeşitli tarihlerde uygulamaya girmiş 
olan Hayvancılık ile ilgili projeler ve t>u projelerden 
1985 yılı için Siverek İlçesine tahsis edilen miktar
ları şöyle sıralamak mümkündür. 

1. Türkiye Paraziter Hastalıklarla Mücadele Pro
jesi için 140 000 TL. 

2. Türkiye Şap Hastalığı ile Mücadele Projesi 
için 400 000 TL-

3. Türkiye Burucellosis Hastalığı ile Mücadele 
Projesi için 5 000 TL. 

4. Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırmalar 
Projesi için 6 150 000 TL. 

5. Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri Üretimini Ge
liştirme Projesi için 100 000 TL. 

Ayrıca İlçe Veteriner Sağlık Merkezi Projesi çer
çevesinde sağlık merkezi inşaası için 6 000 000 TL. 
olmak üzere toplam 12 795 000 TL. tahsis edilmiş
tir. 

Arz ederim. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile insan hakları 
konusunda görüşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz' 
in yazılı cevabı (7/506) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla afz ederim. 

D. Fikri Sağlar 
İçel Milletvekili 

1. ABD seyahatiniz sırasında, ABD Başkanı 
Reagan ve öteki yetkililer ile insan hakları ve işken
ce konusunda bir görüşme yaptınız mı? 

2. iBöyle bir görüşme yapmış iseniz Başkan Rea
gan ve diğer yetkililere verdiğiniz cevapları TBMM 
ve Türk halkına açıklar mısınız? 

3. ABD yetkililerine bu konularda verdiğiniz bil
gileri ne şekilde kanıtladınız ve ne teminatta bulun
dunuz? 

Böyle bir görüşme talebi sizden imi (geldi? 

TC 
Devlet Baikanlığı 30 . 4 . 1985 

Sayı ; 04-012-1/01946 
Konu : Durmuş Pideni Sağlar'ın 

yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın 25.4.1985 gün, K.K.Gn.Md. 
18/106-881/03920 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve Sayın Başbakan adına 
tarafımdan cevaplandırılması istenen yazılı soru öner
gesine cevabımız aşağıda sunulmuştur : 

(1 - 2 - 3) Böyle bir görüşme olmamıştır. 
Arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Devlet Balkanı 

8. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İli Çayırlı İlçesine bağlı Doluca Köyü içme 
suyu deposuna ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazdı cevabı 
(7/507) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyiş

leri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Veysel Varol 

Erzincan Milletvekili 
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1. Erzincan Çayırlı İlçesine bağlı Doluca Köyü
nün içme suyu deposunun etütleri yapıldığı, taşı ve 
çimentoları getirildiği, hafriyatı da yapıldığı halde; 
dökülen kum, taş ve çimentonun mahallinden alına
rak başka bir yere sevk edildiği biliniyor mu? 

!2. Bu deponun inşasından neden vazgeçilmiş
tir? 

3. Bu deponun yapılması mutlak bir ihtiyacı kar
şılayacağından, yeniden yapılması düşünülmekte mi
dir?1 

TC 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 30 , 4 . 1985 
Sayı: ÖKM - 2-264 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. K. ve Ka. Dai. Bşk. lığının 

18.4.1985 tarih ve 7/507-3345/13215 sayılı yazılan. 
Erzincan Milletvekili Sayın Veysel Varol tarafın

dan Bakanlığımıza yöneltilen «Erzincan İli Çayırlı İl
çesine bağlı Doluca Köyü içme suyu deposu» hakkın
daki yazılı soru önergesinin cevalbı ektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Baklan 
Erzincan Milletvekili Sayın Veysel Varol'un Yazık 

Soru önergesinin Cevalbı 
Soru 1. Erzincan Çayırlı İlçesine bağlı Doluca 

Köyünün içme suyu deposunun etütleri yapıldığı hal
de; dökülen kum, taş ve çimentonun mahallinden alı
narak 'başka bir yere sevk edildiği biliniyor mu? 

30 . A t 1985 0 : 1 

Cevap 1. Erzincan İli Çayırlı İlçesine bağlı Do
luca Köyüne, Cüceoğlu membası diye adlandırılan 
birbirine yakın iki membanın köye isalesi için 30.5.1973 
tasdik tarihli içme suyu projesi düzenlenmiştir. Pro
je gereği iki mem'badaki mevcut su tek bir isale hattı 
ile getirilerek okul, yukarı mahalle ve aşağı mahal
leye birer adet çeşme yapılması planlanmıştır. An
cak 1975 yılında inşaata başlanması sırasında aşağı 
mahalleye çeşme yapılması köylülerce engellenmiştir. 
İnşaat sırasında ihtilaf çıkartılmayan Cüceoğlu 2 ncl 
kaynağı ise bir adet kaptaj ve okul ile yukarı mahal
leye deposuz çeşme yapılmak suretiyle köye su akı
tılmıştır. 

(Soru 2. Bu deponun inşasından neden vaz geçil
miştir? 

Cevap 2. Köye herhangi bir depo yeri kazılma
mış olup, inşasından vazgeçilmesi gibi bir durum söz 
konusu değildir. 

Soru 3. Bu deponun yapılması mutlak bir ihti
yacı karşılayacağından, yeniden yapılması düşünül-
mektemidir? 

Cevap 3. Bu konuda Bakanlığıma bağlı ilgili ku
ruluşlardan köyün içme suyu durumu ile ilgili her
hangi bir talepte bulunulmamıştır. 

Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Bakan 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

92 NCt BİRLEŞİM 

3 0 . 4 , 1 9 8 5 Sah 

Saat : 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMÖLER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, İs
tanbul - Taşkışla'nın turistik otel yapımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) (X) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

3. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm, Buca'nın 
ilçe yapılmasına ilişkin Barbakandan sözlü soru 
önergesi ((6/302) 

4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Anka
ra Belediyesi evlendirme memurlarından bazılarının 
laıMk ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

5. — Istan'bul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türk - tş'in Hükümete sunduğu önerilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/307) 

6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışına ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

(X) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarma ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, mil-
letvekilleririin Meclis çalışmalarındaki sözlerini ya
yımlayanlar hakkında açılan davalara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/316) 

10. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç,' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

11. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma
latya Alinin 'bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) 

12. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, şeker 
pancarı alımlarına ilişkin »Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/322) 

13. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, tasfiye 
halindeki bazı 'bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

14. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

15. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

16. — tçel Milletvekili Edip özgenç'in, narenci
ye üreticisine ilişkin Tarım Orman ve KÖyişleri 'Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/329) 

17. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

(Devamı arkada) 



18. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökço-
ra'nın, zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/334) 

19. — Konya Milletvekili »Salim Ererin, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin 
Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru '(1/531) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi : 
24.4.1985) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (6. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

3. — Cemal İKaçar'a Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık 'Bağlanması Ha'kkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/678) (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi : 15.4.1985) 

X 4. — 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu 
Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/659) 
(S. .Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 16.4.1985) 

5. — 2.3.1984 Tari'hli ve 2985 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/603) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma ta
rihi : 24.4.1985) 

6. — İsparta Milletvekili İbrahim Fevzi Yaman 
ve 13 Arkadaşının; Eğridir İlçesi Adının Eğirdir Ola
rak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 284) (Da
ğıtma tarihi : 24.4.1985) 

7. — Kalkınmada öncelikli Yörelerde Sözleşmeli 
Hazine Avukatı Çalıştırılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/545) 
(S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 24.4.1985) 

8. — Erzuruni Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/176) (S. Sayısı : 
288) (Dağıtma tarihi : 26.4.1985) 

9. — 10 Haziran 1949 Tari'hli ve 5435 Sayılı Ka
nunun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/671) 
(6. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 26.4.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 17 Yasama Yılı: 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (S. Sayısı : 282) 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 

Komisyonu Raporu (1 /531) 

T, c 
Başbakanlık 18 . 6 . 1984 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K K. T. D. 18/101 -
1/219/04790 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü 
Resmî Gazetede yayımlanmış ye Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR
NAMENİN GENEL GEREKÇESİ 

2680 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkililerinin Düzenlenmesi ile ilgili Yetki 
Kanununda; Tarım Satış Kooperatifleri ile bunların birliklerinin kuruluşu, organlarının teşkili, görev ve yet
kileri ile işleyişleri gibi hususların yeniden düzenlenmesi ve bu düzenleme sırasında, hizmetin gerekliliği, ülke 
ekonomisine yararlılık ve verimlilik esaslarının dikkate alınması da hükme bağlanmıştır. 

Bu Kanun uyarınca düzenlenmesi öngörülen Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri 1935 tarihli ve 2634 
sayılı Kanuna göre kurulmuş olup halen faaliyet göstermektedir. 

2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun temel amacı, tarımsal işletme bazında pa
zarlama güçlüğü çekilen ürünleri ve tek elden pazarlayıp değerlendirmektedir. Ayrıca Kanun Devlet adına 
ürün mubayaa faaliyetlerini düzenlememiş, Birlikler bu faaliyetlerini Kanunlarındaki hükümlerle ve destekleme 
alımları için çıkarılan Kararnamelerdeki esaslarla yürütme durumunda kalmışlardır. 

Müstakil karar ve icra organlarına sahip bulunan birlikler, uygun olmayan yapıları dolayısıyla, ekonomi
ye yük getiren birer kuruluş haline gelmişlerdir. 

Bu duruma sebep olan başlıca noktalar şu şekilde sıralanabilir : 
Birliklerdeki yönetim kadroları için, belirli nitelikler ortaya konulmamış, dolayısıyla yönetim üretici ortak

lar arasından seçimle gelen kimselerin idaresinde geçmiş olup, Devlet adına faaliyetler sonucu gelişen ve 
mahiyet değiştiren işler için, yönetim kadroları, tahsil ve tecrübe yönünden yetersiz kalmıştır. 

Birlik ve kooperatiflerin sermayeleri yalnızca ortaklardan tahsil olunan paylardan oluştuğundan ve destek
leme alımları tatbikatı boyunca öz sermayenin arttırılması da planlanmadığından, faaliyetler için gerekli fi
nansman tamamen dış kaynaklardan sağlanmış, bu husus Hazinenin yükünün devamına yol açmıştır. 

Birlikler, geçmiş dönemlerin idarî ve siyasî tercihleri ile büyük yatırımlara girişmişler, Kooperatifçilik
ten ziyade sanayi ile meşgul olur hale gelmişlerdir. 
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Tarım Satış Kooperatiflerinin Devlet adına destekleme alım faaliyetleri ne şekilde yürütüleceği ve Birlik
ler - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası - Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasındaki münasebetler esasa bağlanmamıştır,' 

Bu Kanun Hükmünde Kararnamede yukarıda belirtilen aksaklıkların giderilmesi hedef alınmıştır. 
Fabrika ve yatırımların yapılması şartlara bağlanmış, ortakların sermaye katkısı arttırılmış, destekleme 

alımı yapan birliklerde yönetim kurulunun teşkil tarzı değiştirilmiş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından birer temsilcinin de bulunması sağlan
mıştır. 

Ayrıca, ortak üreticiler arasında yönetim kadrolarına seçilen üyeler için de belirli tahsil dereceleri aran
mıştır. 

Yine bu Kanun Hükmündeki Kararnamede Destekleme alımları ayrı bir başlık halinde düzenlenerek, uy
gulamanın belirli esaslara göre yürütülmesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca, Talimatlara uyulmaması hali cezaî takibatı gerektiren bir husus olarak kabul edilmiş, Denetim 
İşleri ıslah olunarak, suç duyurusunun Müfettişlerce doğrudan değil, Bakanlık görüşü ile birlikte Cumhuriyet 
Savcılığına yapılması esası getirilmiştir. 

Ekonomik ve idarî zaruretler ile hizmetin gerekleri dikkate alınarak kooperatif ve Bakanlıkların birleşti
rilmeleri, ayrılmaları, çalışma alanlarının genişletilmesi ve daraltılması işlemleri Bakanlığın yetkisine bırakıl
mıştır. 

Yöneticilerin Devlet zararına sebebiyet vermeleri halinde; haklarında takibat yapılabilmesi için ayrıca 
genel kurul kararı aranmaması kaydı getirilmiştir. 

Zararların kapatılması esasları kesin çizgilerle belirlenerek Devlet alacağının karşılıksız kalması önlenmiş
tir. 

öte yandan, mevcut anasözleşmelerde, geçici 2 nci madde uyarınca yapılacak değişikliklerin Kanun Hük
mündeki Kararnamenin bütünü ile ve amaca uygun olarak işlerlik kazanması sağlanmıştır. 

TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜK
MÜNDE KARARNAMENİN MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Üreticilerin elde ettikleri tarımsal ürünleri pazarlamada karşılaştıkları güçlüklerin, karşılıklı 
dayanışma ve kefalet esasına göre kurulacak ve faaliyet gösterecek kooperatifler eliyle yürütülmesi bir çok 
ülkede olduğu gibi ülkemizde de başarılı sonuçlar vermiştir. 

Üreticilerin biraraya gelerek kuracakları kooperatiflere sağlanacak Devlet desteği, kaynakların daha verim
li olarak kullanılmasına da imkân tanıyacaktır. 

Kooperatiflerin, ekonomik bakımdan asgarî bir rantabiliteye ve iş hacmine sahip olması amacıyla en az 
on ortakla kurulabilmesi uygun görülmüştür. Yine aynı düşünce ile, bir birliğin kurulabilmesi için de en az 
üç kooperatifin bir araya gelmesi esası getirilmiştir. 

Ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına kuruluşa izin vermeden önce ekonomik ihtiyaç ve verimlilik bakı
mından inceleme yapma görevi verilerek, Hazine ve ortak üretici yararlarının korunması amaçlanmıştır. 

Maddede, kooperatiflere ortak olamayacaklar da belirtilmek suretiyle, gerçek üreticilerin yararlarının ko
runmasına özen gösterilmiştir. 

Madde 2. — Maddede, Kanun Hükmünde Kararnamede geçecek bazı kısaltılmış ifadelerin ne anlamda 
kullanıldığı açıklanmıştır. 

Madde 3. — Aynı zamanda bir ticarî işletme hüviyetinde çalışacak olan kooperatif ve birliklerin, ne şe
kilde tüzelkişilik kazanmış olacakları (kurulmuş sayılacakları) önem taşımaktadır. Bu husus ayrı bir madde 
olarak düzenlenerek, kooperatif ve birliklerin noterce tasdikli anasözleşmelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğınca onayını takiben Ticaret Siciline tescil ile tüzelkişilik kazanacakları esası getirilmiştir. 

Madde 4. — Maddede, Kanun Hükmünde Kararnameye paralel olarak hazırlanacak Örnek anasözleşme-
lerin ne şekilde yürürlüğe konulacağı belirtilmiştir. 
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Bu arada, kooperatif ve birliklerin denetimi görevini de üstlenen Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
bilgisinden yararlanılması uygun görülmüştür. 

Madde 5. — Maddede kooperatif ve birliklerin esas itibariyle uğraşacakları çalışma konuları gösterilmiş, 
çalışma konuları arasına Destekleme alımları da alınmış, kurulacak fabrika ve işletmeler için ölçek sınırla
ması getirilmiştir. 

Madde 6. — Birliklerin sermayeleri, ortak kooperatiflerin ödeyecekleri ortaklık paylarından; kooperatif
lerin sermayeleri ise ortak üreticilerin sermaye paylarından meydana gelmektedir. Bu sebeple, sermaye mikta
rına tesir eden en önemli faktör ortak üreticilerin ödeyecekleri paylardır. 

Bu miktar, 1163 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci paragrafı uyarınca 30 000,— TL." ile sınırlı 
bulunmakta, bu ise kooperatif ve birliklerin yeterli sermayeye sahip olamamaları sonucunu doğurmaktadır. 

Maddede, sermaye üst sınır ortaklar için 500 000,— TL. ya çıkarıldığı gibi, sermaye oran ve miktarları ile 
tahsiline ait usul ve esaslar da anasözleşmelere bırakılarak, bu konuda zamanla değişecek şartlara daha ko
lay intibak edilmesine imkân tanınmıştır. 

Madde 7. —Kooperatif ve birliklerin organları gösterilmiştir. 
Madde 8. — Genel kurulların en yetkili organ olduğu hükmüne yer verilerek, Kooperatifçilik ilkelerinden 

«demokratik yönetim» esası korunmuştur. Ayrıca kararların tasdik ve muteberlik şartlan gösterilmiştir. 
Madde 9. — Kooperatiflerin ve birliklerin yönetiminden birinci derecede sorumlu bulunan yönetim kuru

lu üyelerinin, görevlerini gereğince yerine getirebilecek nitelikleri taşımalarına önem verilmiş ve üyelerin koo
peratiflerde en az ilkokul, birliklerde ise ortaokul mezunu olmaları kaydı getirilmiştir. 

Ayrıca, Devletin kredi desteği ile faaliyet gösteren ve bu sayede hizmet sağlayan kooperatif ve birlikler
de, aynı zamanda yönetim kurulunda bulunacak olan müdür ve genel müdürlerin yönetim kurulu başkanlı
ğı görevini de yürütmesi uygun görülmüştür. 

öte yandan, Devlet adına destekleme alımı yapan birliklerin faaliyetlerinin disiplin altına alınması ve 
Hazine yararlarının korunabilmesi amacıyla, yönetim kurulunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının birer temsilcisinin bulunması sağlan
mıştır. 

Madde 10. — Kooperatifler ve birliklerde, işlem ve faaliyetleri kontrol etmek üzere denetim kurullarının 
bulunması sisteminin gereği olmaktadır. 

Kooperatiflerde ortaklar arasından veya dışarıdan seçilecek en az ortaokul mezunu iki üye kontrol kuru
lunu meydana getirecektir. 

Birliklerde ise, ortaklar arasından veya dışarıdan seçilecek lise mezunu iki üye yanında, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından da yüksek tahsilli birer temsilcinin kurula katılması 
sağlanarak, otokontrol müessesinin etkili şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır. 

Madde 11. — Kooperatiflerde müdürlük, birliklerde ise genel müdürlük yürütme organı olarak görev
lendirilmişlerdir. Bu organlar, genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile Kanun, anasözleşme ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı talimatlarına göre işleri yürütmekle yükümlü tutulmuşlardır. 

Birlik genel müdürleri ortak kararname ile, imzaya yetkili, diğer personel ise genel müdürün teklifi, yö
netim kurulunun kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile atanıp, görevden alınabileceklerdir. 

Ayrıca, personel işlerinin düzenle yürütülebilmesini teminen, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir Personel 
Yönetmeliği hazırlanarak yürürlüğe konulması mecburi kılınmıştır. 

Madde 12. — Kuruluşların zararına yol açan yönetici ve personel, bu zararlardan sorumlu tutulmuşlar
dır. 

Devlet zararları için, ayrıca Genel Kurul Kararı aranılmadan ilgililerin sorumluluğuna gidilebilecektir. 
Madde 13. — Maddede kooperatifleri müdürlerin, birlikleri genel müdürlerin temsil edecekleri hükmüne 

yer verilmiş, ancak kuruluşları taahhüt altına sokacak işlemlerde iki yetkili imzasının gerekli olacağı belir
tilmiştir. 

Madde 14. — Maddede yapılan denetimler sonucu, görevleri ile ilgili suç işledikleri veya kusurlu oldukla
rı anlaşılan personelin görevlerine son verilmesine dair esaslar yer almaktadır. 
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Madde 15. — Kooperatif ve birlikler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bağlı bulundukları üst kuruluşun ve 
teftiş ve inceleme sonucuna göre Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının vereceği talimatlara uygun hareket 
etmeye mecbur tutularak, disiplin altına alınmalarına çalışılmıştır. 

Bu suretle, faaliyetlerinin genel idarî ve ekonomik prensipler dahilinde yürütülmesi de temin edilmiş ola
caktır. 

Madde 16. — Kooperatif ve birliklerin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına denetim bakımından bağlılıkları ve denetim sonucunda verilecek talimatlara uyma zorunlulukları hük
me bağlanmıştır. 

Madde 17. — Kooperatif ve birlikler için esas finansman kaynağının Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sı olduğu kabul edilmekle birlikte, diğer bankalarla da iş yapılabilmesi imkânı yaratılmıştır. 

Madde 18. — Kooperatif ve birliklerin tutacakları defterler ile muhasebe usulünün belli esaslara bağlan
ması amaçlanmıştır. 

Madde -19. — Kooperatif ve birliklerde gelir gider farkları için yapılacak işlemlerin anaesasları belirlen
miş, bu arada zararların belli bir dönem içerisinde tasfiyesi kaydı getirilmiştir. 

Madde 20. — Ortaklara açılacak kredi veya verilecek avanslara mesned olarak gösterecekleri ürünleri, 
hayvanları ve üretimleri ile ilgili her türlü makine ve araçları üzerinde kooperatiflere mutlak rehin hakkı ta
nınarak, ekonomik politikalar icabı tahsis olunacak Hazine kaynağının geri dönüş imkânları sağlanmıştır. 

Madde 21. — Maddede, ortaklara ve kooperatiflere ait senet, taahhütname, sözleşme ve kâğıtların muh
tarlar vasıtasıyla da tasdik olunabileceği esası getirilerek, ortakların lüzumsuz masraf ve zaman kaybına uğ
ramalarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 22. — Kooperatifler lehine tesis edilecek ipotek işlemleri için formalite azaltılmıştır. 
Madde 23. — Kooperatiflerin, ortaklardan olan alacaklarına teminat teşkil eden gayrimenkuller üzerleri

ne alabilmeleri imkânı getirilmiş ve bunların geliri ile üretici borcunun tasfiyesi ve üretici yararlarının ko
runması amaçlanmıştır. 

Madde 24. — îçiçe girmiş ortak - kooperatif - birlik ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çoğu kere so
nuca bağlanılmayarak muallakta bırakıldığı ve çözümün mahkemelerde arandığı müşahade edilmektedir. 

Madde hükmü ile mahkemelere müracaat hakkı önlenilmemekte, ancak sorunlar için Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının kararına göre ve mahkeme sonucuna kadar işlem yapılması imkân dahiline sokulmaktadır. 

Madde 25. — Bugün mevcut Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin bazılarının ekonomik şartlar yeri
ne toplum talebi ve siyasî tercihler göz önüne alınarak kurulduğu müşahade edilmektedir. 

Madde ile verilen yetki uyarınca, verimsiz ve ekonomik olmayan kooperatif ve birlikler birleştirilebile
cek, ayrılabilecek, çalışma alanları daraltılıp genişletilebilecektir. 

Madde 26. — Maddede, kooperatif ve birliklerin hangi hallerde dağılacakları belli edilmiştir. 
Madde 27. — 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Devlet adına destekleme 

alımları ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Bu husus alımları hukukî bakımdan tartışılır hale getirmiş
tir. 

Madde ile bu sakınca kaldırılmış ve destekleme alımlarının temel esaslarının belirlenmesine imkân tanın
mıştır. 

Madde 28. — Kanun Hükmünde Kararnamede açıklık bulunmayan hallerde hangi hukukî esasların uy
gulanacağı belli edilerek, uygulamadaki aksaklıkların önüne geçilmesine çalışılmıştır. 

Madde 29. — Madde ile, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından ve kamu dairelerinden yönetim ve 
denetim kurullarında görev alacaklara ek görev yasağı ve ücret konularında imkân tanınmış, ödünç para ver
me işleri kanununun senelik beyanname verilmesi mecburiyeti kaldırılarak formalitenin önüne geçilmiş, 1163 
sayılı Kanunun Genel Kurul toplantılarının belirli süre önce ilgili yerlere bildirilmesi yolundaki hükmünün 
anasözleşmede değiştirilmesi düşünüldüğünden bu hükmün kooperatif ve birlikler için uygulanmaması gerek
li görülmüştür. 

Ayrıca, kooperatiflerin birliklere ödeyecekleri sermaye payının azamî haddinin de anasözleşmelerde tespit 
olunması sağlanmıştır. 
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Madde 30. — Maddedeki hüküm ile, Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmesi hukuken mümkün 
bulunmayan ve 2834 sayılı Kanunda yer alıp uygulanması gerekli görülen hususların yürürlükte kalması sağ
lanmış, 2834 sayılı Kanunun diğer maddeleri ise yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1. — Mevcut Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin bu Kanun Hükmünde Kararna
meye göre kurulmuş sayılacakları hükmü getirilerek, halen faaliyette bulunan kooperatif ve birlikler için ay
rıca bir formaliteye gerek kalmaksızın yeni Kanun Hükmünde Kararnameye göre çalışmaları ortamı yaratıl
mıştır. 

Geçici Madde 2. — Kooperatif ve Birliklerin anasözleşmeleri, üç ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı tarafından hazırlanacak, bu süre içerisinde mevcut anasözleşmelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye 
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilerek hizmetin aksamasının önüne geçilecektir. 

Geçici Madde 3. — Bugün birliklerin sahip oldukları fabrika ve işletmeler, gerek yatırım tutarı ve gerek
se kapasite ile istihdam yönünden büyük önem taşımakta, ayrıca ekonomik bakımdan da etkili bulunmakta
dırlar. 

Buna mukabil, yönetim kadroları sanayi işletmeciliği bakımından yeterli olmadığından, fabrika ve işletme
lerin en verimli şekilde ekonomiye katkıda bulunmaları sağlanamamaktadır. 

Bu itibarla, işletmecilik faaliyetlerinin kooperatifçilik faaliyetlerinden ayrı tutulması ve işletmelerin idare 
sorumluluğunun yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kimselere ve kurumlara devri yararlı görülmüştür. 

Devir işlemi sırasında, öncelikle ortakların ve halkın iştiraki esas alınacak, böylece mülkiyet hakkının 
korunması sağlanacaktır. 

Geçici Madde 4. — Uygulamada istenilen yararı sağlamadığı anlaşılan Bakanlık Murakıplıklarının, yeni 
düzenlemede kaldırılması gerekli görülmüştür. 

Halen görevde bulunan Bakanlık Murakıpları ile, durumları Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen 
niteliklere uymayan Genel Müdür ve yardımcılarına, bundan böyle durumları ile mütenasip diğer bir görev
de çalışmaları imkânı getirilmiş, ancak bunu kabul etmeyenlerin yasal tazminatlarının ödenerek çalıştıkları 
birlik ile ilişkilerinin kesilmesi uygun ve zarurî bulunmuştur. 

Madde hükmü ile, durumları Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen niteliklere uyan Genel Müdür ve 
yardımcılarının bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre atanmış sayılacakları kabul edilerek, göreve de
vam etmeleri sağlanmıştır. 

Diğer yandan, durumları bu Kanun Hükmünde Kararnamede gösterilen niteliklere uymayan yönetim ve 
denetim kurulu üyelerinin görevleri yayım tarihinde sona erecek ve yerlerine gerekli nitelikleri taşıyanlardan 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca atama yapılacaktır. 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 16.4.1985 

Komisyonu 
Esas No. : 1/531 
Karar No. : 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun 
2.12.1983 tarihli ve 2967 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Ku
rulunca 8.6.1984 tarihinde çıkarılan 238 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Komisyonumuzun 11.4.1985 
tarihinde yaptığı toplantıda Sanayi ve Ticaret Bakanı ve ilgili bakanlık temsilcilerinin de katılmasıyla ince
lenip görüşüldü. 

Komisyonumuz kararnamenin gerekçesini uygun görerek maddelere geçilmesini karar altına almıştır. Mad
delere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

1. Kararnamenin 2, 24, 26, 27, 28 geçici madde 1, Geçici madde 2, Geçici madde 3, Geçici madde 4, 
31 ve 32 nci maddelerindeki düzenlemelerin kanunla gerçekleştirilebilmesi sebebi ile Kanun Hükmünde Ka
rarnameye yapılan atıf, 'kanuna atıf biçiminde düzeltilmiştir. 

2. Kararnamenin 1 inci maddesinin 1 inci paragrafı, Tarım Satış Kooperatiflerinin kuruluş ve amacı 
ile ilgili olduğundan paragrafın son satırındaki «Birliklerini» tabirinin metinden çıkarılması uygun görülmüş
tür. 

3. Kararnamenin örnek Anasözleşmelerin Hazırlanması ile ilgili 4 üncü maddede, mezkûr anasözleşme-
lerin hazırlanması, safhasında Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin de görüşünün alınması uygun mütalaa edi
lerek bu husus 'madde metnine ilave edilmiştir. 

4. Kararnamenin Kooperatiflerin sermayeleri ile ilgili 6 nci maddedeki 500 000 TL.lı'k miktarın zaman 
içinde yetersiz kalabileceği görüşüyle 'bu miktarın Bakanlar Kurulu Kararı ile 10 katına kadar artırılabile
ceği hükmü madde metnine ilave edilmiştir. 

5. Kararnamenin Kooperatif ve Birliklerin Organları ile ilgili 7 nci maddesinin (d) Fıkrası; Müdürlük, 
Genel Müdürlük a, b, c fıkralarında zikredilen tipte 'bîr organ olmadığı cihetle ve esasen bu Fıkra ile ilgili 
husus ilgili maddeleri ile de düzenlendiğinden madde metninden çıkarılmıştır. 

6. Kararnamenin a) Yönetim 'kurullarına kimlerin 'başkanlık edeceği ile ilgili 9 uncu maddesinin 4 üncü 
paragrafında; kooperatifler için yönetim kurulu başkanının yönetim kurulu üyelerince seçilmesinin koo
peratifçilik bakımından daha uygun olacağı görüşüyle buna uygun değişiklik yapılmıştır. 

b) Aynı maddenin yönetim 'kurulu üyelerinin tahsil durumları ile ilgili 5 inci paragrafında; gerek tat
bikatta ortaya çıkan aksamaların önlenebilmesi gerekse görev almak için talebin daha da yaygınlaştırılaibil-
mesini teminen, tadilat yapılarak kooperatif yönetim kuruluna girebilmek için metindeki «en az ilkokul» 
şartı «okur yazar» olarak, Birlik Yönetim Kurullarına girebilmek için ise metindeki «en az ortaokul» şartı 
«en az ilkokul» olarak tadil edilmiştir. 

c) Yine bu maddenin 'birlik yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzurla ilgili 6 nci 
paragrafındaki hükmün, kooperatif yönetim kurulu üyeleri içinde geçerli olmasını temin için madde.met
nine «'kooperatif ve» tabiri ilave edilmiştir. 

7. Kararnamenin a) Denetim kurulları üyelerinin tahsil durumları ile ilgili 10 uncu maddesinin 3 üncü 
paragrafında da yönetim kurulu üyelerinin tahsil şartında yapılan değişikliğe paralel olarak; kooperatif De
netim Kurulu üyeleri için «en az ortakul» şartı «en az ilkokul» olarak Birlik Denetim Kurulu üyeleri için ise 
«en az lise veya muadili okul» şartı «en az ortaokul veya muadili okul» olaraık tadil edilmiştir. 

b) Aynı maddenin Birlik Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzurla ilgili sondan 2 
nci paragrafındaki hükmün kooperatif Denetim Kurulu üyeleri içinde geçerli olması uygun görülerek 'bunu 
temin için madde metnine «kooperatif ve» tabiri ilave edilmiştir. 
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8. Kararnamenin a) Malî Sorumlulukla ilgili; 12 nci maddesinin birinci paragrafında Türk Ticaret Ka
nununun 341 inci maddesi sadece yönetim ve denetim kurullarının üyeleri ile ilgili olduğundan paragraf-
ıtiakıi «Bunfl&riin» tabiri kaldırılarak, yerine «Yönetim ve denetim kurulları üyelerinin» tabiri konulmuştur. 

b) Yine aynı maddenin son paragrafında ise, üçüncü şahıslarla kooperatif veya 'birliklerin arasında çıka
cak uyuşmazlıkların hangi mahal mahkemesinde görüşüleceğinin kati olarak tesbitini teminen, paragraf 
sonuna gerekli lave yapılmıştır. 

9. Kararnamenin Temsil ile ilgili 13 üncü maddesinin 'birinci paragrafındaki, 3 üncü şahıslara karşı koo
peratiflerin müdürlerinoe temsil edileceği hükmü, bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin 9 uncu madde
sinin 4 üncü paragrafında yapılan değişiklik uyarınca; «Kooperatifleri Müdürleri» tabiri «Kooperatifleri yö
netim kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu yetkisini müdüre verebilir» olarak tadil edilmiştir. 

10. Kararnamenin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Personelin Görevlerine Son Verilmesi; ile 
ilgili 14 üncü maddenin, birinci paragrafındaki, T. C. Ziraat 'Bankasının doğrudan doğruya yapabilmesi hük
mü, sevkü idaredeki vahdetin temini gayesiyle, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca görevlendirilme şartına bağ
lanmış ve maddede eksik bulunan göreve son verme işleminin ne şekilde yapılacağı madde metnine ikinci 
paragraf olarak ilave edilmiştir. 

11. Kararnamenin Talimatlara Uyma Mecburiyeti ile ilgili 15 inci maddesinin 1 inci paragrafında, T. C. 
Ziraat Bankası Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinde bu banka ile ilgili olarak yapılan 
değişikliğe paralel olarak, madde metninden çıkarılarak madde yeniden tanzim edilmiştir. 

12. Kararnamenin Teftiş ve Denetimle ilgili 16 ncı maddesi yine bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 
14 üncü maddesinde yapılan değişikliğe parelel olarak yeniden düzenlenmiştir. 

13. Kararnamenin Muhasebe Usulü ve Kanunî Defterler ile ilgili 18 inci maddesinde, Sanayi ve Tica
ret Bakanlığınca onaylanacak yönetmeliğin önce Birlikler tarafından hazırlanması ve 1163 Sayılı Koopera
tifler Kanununa paraleMrik sağlanmasını teminen de maddede Vergi Usul Kanununa yapılan atfın kaldırıl
ması hususları uygun görülerek madde 'buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

14. Kararnamenin Birleşme ve Ayrılma ile ilgili 25 inci maddesindeki «ekonomik» tabirine açıklık 
getirilmesi uygun görülerek madde metnindeki «ekonomik ve» tabiri yerine «zarar edenlerinden uygun görü-* 
lenlerin» hükmü getirilmiştir. 

15. Kararnamenin •Destekleme Alımları ile ilgili 27 nci maddesinin son paragrafındaki Sanayi ve Tica
ret Bakanlığınca düzenlenecek yönetmelikle ilgili 3 aylık sürenin başlangıcının; çıkarılacak yönetmelik, gerek 
bu kanunla gerekse bu kanun gereği çıkarılacak Ana sözleşmelerle ilgili olduğundan Anasözleşmelerin çıkışı
na bağlanması ve ayrıca 3 aylık sürede az 'bulunduğun dan sürenin 3 aydan 6 aya çıkarılması uygun görülmüş 
ve ilgili hüküm «Bu Kanuna göre çıkarılacak Anasözleşmelerin çıkışından itibaren 6 ay içerisinde» olarak 
değiştirilmiştir. 

16. Kararnamenin Uygulanmayacak Hükümlerle ilgili 29 uncu maddesinin (b) Fıkrasındaki 2279 Sayılı 
Kanuna yapılan atıf, 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mezkûr kanun yürürlükten kaldırıldığın
dan bu fıkra yeniden tanzim edilmiştir. 

17. Kararnamenin Geçici 3 üncü maddesinin 1 inci paragrafındaki «bunların öncelikle ortaklara ve hal
ka açık olmak üzere» kaydı, ortak haklarının korunmasında herhangi bir tereddüte yol açmayacak şekilde 
«Ortakların hakları her halükârda korunmak kaydıyla» şeklinde tadil ediknıiştir. 

18. Kararnamenin 3, 5, 8, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23 ve 30 uncu maddeleri komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 282) 
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tşbu raporumuz Genel Kurulun olurlarına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Fahir Sabuniş 

Bursa 

IKâtip 
Gürbüz Şakranlı 

Manisa 

Üye 
Kemal İğrek 

Bursa ' 

Üye 
Abdurrahman Necati Kara'a 

Kütahya 
(Madde 25 ve Geçici Madde 3 

Hakkında Muhalefet Şerhim 
Eklidir) 

Başkanvekili 
Cevdet Karakurt 

Diyarbakır 

Üye 
Kâzım İpek 

Amasya 

Üye 
İsmet Oktay 

Eskişehir 

Üye 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Cemal Özdemir 

Tokat 
(Tümüne Muhalifim) 

Sözcü 
Rüştü Kâzım Yücelen 

îçöl 

Üye 
Turgut Yasar Gülez 

(Bolu 

Üye 
Mehmet Kafkaslıgil 

îstanbul 

üye 
Faruk Dirik 

Nevşehir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 282) 
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MUHALEFET $ERHİ 

238 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri'nin 'kuruluşu hakkında kanun faükmüride kararname'nin 25 
inci maddesi ve geçid 3 üncü maddesü. Ortakların hür ira'desinl hliçe sayar mahiyette, ilgili bakanlığa yetiküer 
vermekte ve hele özellikle geçici 3 üncü madde kooperatif ortaklarının müktesep haklarını tamamen ihlâl 
eder mahiyettedir. Ayrıca kooperatifin veya fabrikaların Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın takdiri ile anonim şir
kete dönüştürülmesi ile bu anonim şirket sermaye piyasası kanununa talbi olacaktır. Böylece ilik tezyidi serma
yede eski ortaklar rüçhan haklarını kullanamazlar ise (ki uygulamada yaygın olarak görölmektedir) fabrika
mın 3 üncü şahıs eline geçmesi mümkün olacaktır. 

Yen'i ortakların 20 - 30 sene önce para yatırmış eski 'kooperatif ortaklarının tesislerin yaptığı primden ya
rarlanamaması gibi bir önemli haklarını kaybetmeleri sonucunu doğurur 'ki, bu kanaatimce hukuka aykırıdır. 
Hatta özellifcle geçici 3 üncü madderiin Anayasamıza da aykırı olduğu kanaatindeyim. Küşiriin kazanılmış hak
ları kanunla elinden alınamaz. 

Bütün bu sebeplerle Kararname'nin özellikle bu iki ma'ddesme karşı olduğumu saygı ile arz ederim. 

Abdurrahman N. Kara'a 
Kütahya Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 282) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎF ETTİĞİ METİN 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

KHK/238 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin yeniden düzenılenmesiî 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun 
2.12.1983 tarihılıi ve 2967 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kuru
lunca 8.6.1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kuruluş ve amaç 

MADDE 1. — Üreticiler; karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle meslekî faaliyetleri ile liligili 
ihtiyaçlarım sağlamak, ürünlerini daha iyi şartlarla değerlendirmek ve ekonomik menfaatlerini korumak ama
cıyla, aralarında sınırlı sorumlu, değişir sayıda ortaklı ve değişir sermayeli, tüzelkişiliği haiz Tarım Satış Koo
peratifleri Birliklerini kurabilirler. 

Bir Tarım Satış Kooperatifinin kurulabilmesi için en az on üreticinin, bir Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğinin kurulabilmesi için en az üç Tarım Satış Kooperatifinin bir araya gelmesi şartır. 

Kooperatif ve (Birlikler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ekonomik ihtiyaç ve verimlilik bakımımdan yapacağı 
inceleme sonucunda ve bu Bakanlığın yazılı izni l e kurulur, 

Üretici olmayan veya kooperatiflerin çalıştığı ortak ürünleri üzerinde ticaret ve komisyonculuk yapanlar 
ile faizle para veya mal olarak kredi verenler, kooperatiflere ortak olamazlar. 

Kuruluş, ortaklığa girme ve çıkma ile ortaklarla hesaplaşma şekil ve şartları anasözleşmelerde gösterilir. 

Tarifler 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen; 
a) Ortak deyimi, bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre kurulan Tarım Satış Kooperatifleri ortaklarım, 
b) Kooperatif deyimi, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren Tarım Satış Kooperatiflerini, 
c) Birlik deyimi, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren Tarım Satış Kooperatifleri Birlik

lerini, 
d) Üst kuruluş deyimi, Tarım Satış Kooperatiflerinin bağlı bulundukları Tarım Satış Kooperatifler Birlik

lerini, 
İfade eder. 

Tüzelkişiliğin kazanılması 

MADDE 3. — Kooperatif ve birlikler, noterce tasdikli anasözleşmelerin Sanayii ve Ticaret Bakanlığınca 
onayım müteakip, Ticaret Siciline tescil ile tüzelkişilik kazanırlar, 

örnek anasözleşmelerin hazırlanması 

MADDE 4. — Kooperatif ve birliklerin örnek ana sözleşmeleri TC. Ziraat Bankasının görüşü de alınarak 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca kabul edilir. 

Anasözleşmelerde yapılacak değişiklikler de aym usule tabidir. 

Çalışma konulan 

MADDE 5. — Kooperatif ve birlikler esas itibariyle, 

a) Ortakların ürünlerinin daha iyi şartlarla değerlendirilmesine çalışmak, bu konuda gerekli her türlü 
tedbiri almak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 282) 



SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİSYONUNUN KABUL ETTlöt METİN 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

Kuruluş ve amaç 

MADDE 1. — Üreticiler; karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle meslekî faaliyetleri ile ilgili 
ihtiyaçlarını sağlamak, ürünlerini daha iyi şartlarla değerlendirmek ve ekonomik menfaatlerini korumak ama
cıyla, aralarında sınırlı sorumlu, değişir sayıda ortaklı ve değişir sermayeli, tüzelkişiliği haiz tarım satış 

. kooperatifleri kurabilirler. 
Bir tarım satış kooperatifinin kurulabilmesi için en az on üreticinin, bir tarım satış kooperatifleri birliği

nin kurulabilmesi için en az üç tarım satış kooperatifinin bir araya gelmesi şarttır. 
Kooperatif ve birlikler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ekonomik ihtiyaç ve verimlilik bakımından yapa

cağı inceleme sonucunda ve bu Bakanlığın yazılı izni ile kurulur. 
Üretici olmayan veya kooperatiflerin çalıştığı ortak ürünleri üzerinde ticaret ve komisyonculuk yapanlar 

ile faizle para veya mal olarak kredi verenler, kooperatiflere ortak olamazlar. 
Kuruluş, ortaklığa girme ve çıkma ile ortaklarla hesaplaşma şekil ve şartları anasözleşmelerde gösterilir. 

Tarifler 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen; 
a) Ortak deyimi, bu Kanuna göre kurulan tarım satış kooperatifleri ortaklarını, 
b) Kooperatif deyimi, bu Kanun kapsamına giren tarım satış kooperatiflerini, 
c) Birlik deyimi, bu Kanun kapsamına giren tarım satış kooperatifleri birliklerini, 
d) Üst kuruluş deyimi, tarım satış kooperatiflerinin bağlı bulundukları tarım satış kooperatifleri birliklerini 
İfade eder. 

Tüzelkişiliğin kazanılması 

MADDE 3. — Kararnamenin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

örnek anasözleşmelerin hazırlanması 

MADDE 4. — Kooperatif ve birliklerin örnek anasözleşmeleri T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Ziraat 
Odalan Birliğinin görüşü de alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulun
ca kabul edilir. 

Anasözleşmelerde yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. 

Çalışma konuları 

MADDE 5. — Kararnamenin 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 282) 



- 1 2 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

b) Ortakların ve ortak olmayan üreticilerin tarımsal üretim faaliyeti ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak, 
c) Bakanlar Kurulu veya yetki vereceği Bakanlık ya da kurullarca görevlendirildiğinde, üreticilerden Dev

let adına destekleme alımında bulunmak, 
Konularında çalışırlar, 
Kooperatif ve birlikler, ancak lişıtigal konularına giren ürünlerin nitelikleri gereği olarak ve bu ürünlerin 

daha iyi muhafaza edilmesine, toptan veya perakende satış için piyasa alışkanlıklarına uygun hale getirilmesi
ne yönelik depo ve ilk işleme hüviyetindeki işletmeler ile ambalajlama gibi tesisleri, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığından önceden izin almak kaydıyla kurabilirler.-

(Bu kuruluşların diğer yatırımları ile ilgili projeleri, iştirakleri ve gayrimenkul iktisaplarında, anasözleşme-
lerinde gösteriden değerlenin üzerindekiler için, Bakanlar Kurulu veya yetki vereceği Kurul, Bakanlık veya 
teşkilatın kararı gereklidir. 

Kooperatif ve birliklerin diğer çalışma konuları ana sözleşmelerinde gösterilir. 

Sermaye 

MADDE 6, — Kooperatiflerin sermayeleri, ortak üreticilerin, 'birliklerin sermayeleri de ortak kooperatif
lerin ödeyecekleri sermaye paylarından oluşur. 

Ortak üreticilerin kooperatifilerine taahhüt ederek ödeyecekleri sermaye tutarı en çok 500.000 liradır. 
Ortak üreticilerin kooperatiflerine, kooperatiflerin de bağlı bulundukları birliğe taahhüt edecekleri sermaye 

oran ve miktarları ile tahsiline ait usul ve esaslar ana sözleşmelerde gösterilir. 

Organlar 

MADDE 7. — Kooperatif ve birliklerin organları aşağıda gösterilmiştir, 
a) Genel Kurul1, 
;b) Yönetim Kurulu, 
c) Denetim Kurulu, 
d) Müdürlük - Genel Müdürlük, 

Genel Kurul 

'MADDE 8. — Kooperatif ve birliklerin en yetkili organları, genel kurullarıdır. 
Genel kurullarda alınan kararlaır, anasözleşmelerde gösterilen süre içerisinde yetkili makamın onayı ile ke

sinlesin Süresi içerisinde onaylanmayan veya reddedildiği bildirilmeyen kararlar tasdik edilmiş sayılır. 
Genel kurularda, kanun, anasözleşme ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olarak alınan (kararlar uygulan

maz. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9. — Yönetim kurulları; 
a) Kooperatiflerde, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından genel kurulca seçilecek dört 

üye ile, kooperatifin müdürü veya vekilinden teşekkül eder. 
b) Birliklerde, genel kurulca temsilciler arasından seçilecek dört üye ile, genel müdür veya vekilinden 

teşekkül eder. 
Devlet adına destekleme alımları ile görevlendirilecek birliklerde, destekleme alım görevinin verildiği ta

rihten desteklenen ürünün satışının tamamen yapıldığı tarihe kadar görev yapmak ve destekleme alımları ile 
ilgili işleri yürütmek üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile TC Ziraat 
Bankası da yönetim kurullarında kendi mensupları arasından birer temsilci görevlendirirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 282) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

Sermaye 

MADDE 6. — Kooperatiflerin sermayeleri, ortak üreticilerin, birliklerin sermayeleri de ortak kooperatif
lerin ödeyecekleri sermaye paylarından oluşur. 

Ortak üreticilerin kooperatiflerine taahhüt ederek ödeyecekleri sermaye tutarı en çok 500 000 liradır. Bu 
miktar Bakanlar Kurulu kararı ile 10 katına kadar artırılabilir. 

Ortak üreticilerin kooperatiflerine, kooperatiflerin de bağlı bulundukları birliğe taahhüt edecekleri serma
ye oran ve miktarları ile tahsiline ait usul ve esaslar anasözleşmelerde gösterilir. 

Organlar 

MADDE 7. — Kooperatif ve birliklerin organları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Denetim Kurulu. 

Genel Kurul 

MADDE 8. — Kararnamenin 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9. — Yönetim Kurulları; 
a) Kooperatiferde, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından genel kurulca seçilecek dört 

üye ile, kooperatifin müdürü veya vekilinden teşekkül eder. 

b) Birliklerde, genel kurulca temsilciler arasından seçilecek dört üye ile, genel müdür veya vekilinden te
şekkül eder. 

Devlet adına destekleme alımları ile görevlendirilecek birliklerde, destekleme alım görevinin verildiği ta
rihten desteklenen ürünün satışının tamamen yapıldığı tarihe kadar görev yapmak ve destekleme alımları ile 
ilgili işleri yürütmek üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile T. C. Ziraat 
Bankası da yönetim kurullarında kendi mensupları arasından birer temsilci görevlendirirler. 
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Kooperatiflerde müdür, birliklerde genel müdür, yönetim kurullarına başkanlık ederler. Ayrıca, seçimle 
gelenlerden birer üye de, seçimle gelen üyeler arasında yapılacak seçimle başkanvekili olurlar. 

Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin en az ilkokul, birliklerin yönetim kurullarında seçimle işbaşında bu
lunan üyelerin en az ortaokul, atama yoluyla gelen temsilcilerin ise yüksek tahsilli olmaları şarttır. 

Birlik yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzurun miktarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığın
ca tespit olunur. Kooperatif ve birlikler yönetim kurulu üyeleri, ücret veya hakkı huzurdan başka herhangi 
bir ücretten yararlanamayacakları gibi, bu kuruluşları temsilen iştiraklerde de görev alamazlar. 

Yönetim kurulu üyeleri ile, kooperatifler tarafından seçilecek temsilcilerin seçim esasları, temsilcilerin 
adedi, yönetim kurulları üyeleri ve kooperatifler tarafından seçilecek temsilcilerde aranacak diğer nitelikler 
ile yönetim kurullarının görev ve çalışma esasları anasözleşmelerde belli edilir. 

Denetim Kurulu 

MADDE 10. — Denetim kurulları; 
a) Kooperatiflerde, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından veya dışarıdan seçilecek iki üye

den teşekkül eder. 
b) Birliklerde, genel kurulca temsilciler arasından veya dışarıdan seçilecek iki üye ile, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı ve TC Ziraat Bankasının mensupları arasından görevlendireceği birer temsilciden teşekkül eder. 
Kooperatif denetim kurulu üyelerinin en az ortaokul, birlik denetim kurulunda seçimle işbaşında bu

lunan üyelerin en az lise veya muadili okul, atama yoluyla gelen temsilcilerin ise yüksek tahsilli olmaları 
şarttır. 

Birlik denetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzurun miktarı Sanayi ve Ticaret Bakanlığın
ca tespit olunur. Kooperatif ve birlik denetim kurulu üyeleri, ücret ve hakkı huzurdan başka herhangi bir 
ücretten yararlanamayacakları gibi bu kuruluşları temsilen iştiraklerde de görev alamazlar. 

Denetim kurulu üyelerinin seçim esasları ile bunlarda aranılacak diğer nitelikler anasözleşmelerde gös
terilir. 

Müdürlük - Genel Müdürlük 

MADDE 11. — Kooperatif ve birliklerde işler, kanun, anasözleşme, diğer mevzuat hükümleri ile Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının ve üst kuruluşun talimatları, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun ola
rak, kooperatiflerde müdürlük, birliklerde genel müdürlük tarafından yürütülür. 

Birliklere bağlı kooperatiflerde müdür ve imzaya yetkili diğer personel genel müdürün teklifi ve birlik 
yönetim kurulunun kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile atanır. 

Birliklerde; genel müdür Sanayi ve Ticaret Bakanının önerisi üzerine ortak kararname ile, genel mü
dür yardımcıları ve imzaya yetkili personel genel müdürün teklifi, yönetim kurulunun kararı ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının onayı ile atanır. 

Görevden alınmalarda, atamalardaki usul ve esaslar uygulanır. 

Genel müdür ve yardımcılarının, yüksek öğrenimli, ekonomi ve kooperatifçilik konularında yeterli tecrü
beye sahip bulunmaları şarttır. 

Genel müdürün özlük hakları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kararlaştırılır. 

Kooperatif ve birliklerin genel müdür dışındaki personeli için tayin, nakil ve görevden çıkarılma gibi esas
lar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte ayrıca gösterilir. 
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Kooperatiflerde yönetim kurulu başkanı üyeler arasından seçilir. Birliklerde genel müdür yönetim kurul
larına başkanlık eder. Ayrıca, seçimle gelenlerden birer üye de, seçimle gelen üyeler arasında yapılacak seçim
le başkanvekili olurlar. 

Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin okur yazar, birliklerin yönetim kurularında seçimle işbaşında bulu
nan üyelerin en az ilkokul, atama yoluyla gelen temsilcilerin ise yüksek tahsilli olmaları şarttır. 

Kooperatif ve birlik yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzurun miktarı, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığınca tespit olunur. Kooperatif ve birlikler yönetim kurulu üyeleri, ücret veya hakkı huzurdan 
başka herhangi bir ücretten yararlanamayacakları gibi bu kuruluşları temsilen iştiraklerde de görev alamazlar. 

Yönetim Kurulu üyeleri ile kooperatifler tarafından seçilecek temsilcilerin seçim esasları, temsilcilerin ade
di, yönetim kurulları üyeleri ve kooperatifler tarafından seçilecek temsilcilerde aranacak diğer nitelikler ile 
yönetim kurullarının görev ve çalışma esasları anasözleşmelerde belli edilir. 

Denetim Kurulu 

MADDE 10. — Denetim Kurulları : 
a) Kooperatiflerde, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından veya dışarıdan seçilecek iki 

üyeden teşekkül eder. 
b) Birliklerde, ıgenel kurulca temsilciler arasından veya dışarıdan seçilecek iki üye ile, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı ve T.C. Ziraat Bankasının mensupları arasından görevlendireceği birer temsilciden teşekkül eder. 
Kooperatif denetim kurulu üyelerinin en az ilkokul, birlik denetim kurulunda seçimle iş başında bulunan 

üyelerin en az ortaokul veya muadili okul, atama yoluyla gelen temsilcilerin ise yüksek tahsilli olmaları şart
tır. 

Kooperatif ve Birlik denetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzurun miktarı Sanayi ve Ti
caret Bakanlığınca tespit olunur. Kooperatif ve birlik denetim kurulu üyeleri, ücret ve hakkı huzurdan başka 
herhangi bir ücretten yararlanamayacakları gibi bu kuruluşları temsilen iştiraklerde de görev alamazlar. 

Denetim kurulu üyelerinin seçim esasları ile bunlarda aranılacak diğer nitelikler anasözleşmelerde gösteri
li* 

Müdürlük • Genel Müdürlük 

MADDE İl . — Kararnamen'in M inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 282) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MaU sorumluluk 

MADDE 12. — Kooperatif ve birliklerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile her kademe ve görev
deki personeli, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunların sorumlulukları hakkında, 
ilgili kooperatif veya birliğin genel kurulunda alınacak kararlara göre işlem yapılır. 

Ancak Devlet zararının söz konusu olduğu hallerde, ayrıca genel kurul kararı aranılmadan, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığının kararı ile ilgililerin malî sorumluluklarına gidilir ve buna göre açılacak davalarda Türk 
Ticaret Kanununun 341 inci maddesi uygulanmaz. 

Kooperatif ve birlik işlemlerinden dolayı zarara uğradıklarını ifade eden üçüncü şahısların açacakları 
davalar, ancak bu kuruluşların tüzelkişilikleri aleyhine açılır ve kooperatif veya birliklerin bulunduğu mahal 
mahkemesinde görülür. 

Temsil 

MADDE 13. — Resmî dairelerle mahkemelere ve üçüncü şahıslara karşı kooperatifleri müdürleri, birlik
leri genel müdürleri temsil eder. 

Bu kuruluşları taahhüt altına koyabilmek için; kooperatiflerde müdür, birliklerde genel müdür veya vekil
leri ile yönetim kurulu üyelerinden birinin veya müdür, genel müdür ya da vekilleri ile kuruluş adına imzaya 
yetkili olanlardan birinin müşterek imzalan şarttır. 

Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile personelin görevlerine son verilmesi 

MADDE 14. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya görevlendireceği kuruluşlar ile TC Ziraat Bankası ta
rafından yaptırılacak soruşturma sonucuna göre, görevleri ile ilgili olarak suç işledikleri veya kusurlu ol
dukları anlaşılan ve bu Bakanlıkça görevden alınmaları uygun görülen kooperatif ve birliklerin yönetim 
ve denetim kurulu üyeleri ile personelin görevine son verilir. 

Personelin görevden alınmasında atanmalarındaki usul ve esaslara uyulur. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, birliklerin yönetim ve denetim kurullarına atanan temsilcilerin görevleri
ne bu Bakanlık tarafından, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile TC Ziraat Bankasının temsilcilerinin görev
lerine de Sanayi ve Ticaret Bakanlığının birinci fıkradaki hallere dayalı gerekçeli talebi üzerine ilgili idarece 
son verilir. 

Seçimle işbaşına gelenlerden; göreve son verilme, çekilme veya diğer herhangi bir sebeple yönetim ve 
denetim kurulu üyelikleri sona erenlerin yerlerine, yenileri seçilip işe başlayıncaya kadar görev yapmak üzere, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca geçici yönetim ve denetim kurulu üyeleri atanır. 

Talimatlara uyma mecburiyeti 

MADDE 15. — Kooperatif ve birlikler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bağlı bulundukları üst kuruluşun, 
teftiş ve inceleme sonucuna göre TC Ziraat Bankasının vereceği talimatlara uygun hareket etmeye mecbur 
olup, aksine davranışlar sorumluluğu gerektirir. Sorumluluk derecesi anasözleşmelerde belli edilir. 

Teftiş ve denetim 

MADDE 16. — Kooperatifler ve birlikler ile bunlann en az % 51 hissesine sahip oldukları kuruluşlar, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teftiş ve denetimine tabidir. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

Malî sorumluluk 

MADDE 12. — Kooperatif ve birliklerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile her kademe ve görevdeki 
personeli, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 
sorumlulukları hakkında, ilgili kooperatif veya birliğin genel kurulunda alınacak kararlara göre işlem yapı
lır. 

Ancak Devlet zararının söz konusu olduğu hallerde, ayrıca genel kurul kararı aranılmadan, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığının kararı ile ilgililerin malî sorumluluklarına gidilir ve buna göre açılacak davalarda Türk 
Ticaret Kanununun 341 inci maddesi uygulanmaz. 

Kooperatif ve birlik işlemlerinden dolayı zarara uğradıklarını ifade eden üçüncü şahısların açacakları da
valar, ancak bu kuruluşların tüzelkişilikleri aleyhine açılır ve üçüncü şahıslarla kooperatif veya birlikler ara
sında çıkacak uyuşmazlılkllar ilgili kooperatif veya birliğin yönetim merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler
de görülerek hükme bağlanır. 

Temsil 
MADDE 13. — Resmî dairelerle mahkemelere ve üçüncü şahıslara karşı kooperatifleri Yönetim kurulu, 

birlikleri genel müdürleri temsil eder. Kooperatif yönetim kurulu bu yetkisini müdüre verebilir. 
Bu kuruluşları taahhüt altına koyabilmek için; kooperatiflerde müdür, birliklerde genel müdür veya ve

killeri ile yönetim kurulu üyelerinden birinin veya müdür, genel müdür ya da vekilleri ile kuruluş adına im
zaya yetkili olanlardan birinin müşterek imzaları şarttır. 

Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile personelin görevlerine son verilmesi 

MADDE 14. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bu Bakanlık tarafından görevlendirilmesi halinde T.C. Zi
raat Bankasının yaptıracağı soruşturma sonucuna göre, görevleri ile ilgili suç işledikleri veya kusurlu olduk
ları anlaşılan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca görevden alınmaları uygun görülen kooperatif ve birliklerin 
yönetim ve denetim kurulları başkan ve üyeleri ile personelinin görevine son verilir. 

Göreve son verme işlemi, ortaklar arasından seçilen kooperatif yönetim ve denetim kurulları başkan ve üye
leri için birlik, birlik veya birliği olmayan kooperatiflerin yönetim ve denetim kurulları başkan ve üyeleri için 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yerine getirilir. 

Personelin görevden alınmasında atanmalarında'ki usul ve esaslara uyulur. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, birliklerin yönetim ve denetim kurullarına atanan temsilcilerin görevleri

ne bu Bakanlık tarafından, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile T.C. Ziraat Bankasının temsilcilerinin görev
lerine de Sanayi ve Ticaret Bakanlığının birinci fıkradaki hallere dayalı gerekçeli talebi üzerine ilgili idarece 
son verilir. . 

Seçimle iş başına gelen ve göreve son verilme, çekilme veya diğer herhangi bir sebeple yönetim ve denetim 
kurulları üyelikleri sona erenlerin yerlerine, yenileri seçilip işe başlayıncaya kadar görev yapmak üzere, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığınca geçici yönetim ve denetim kurulları üyeleri atanır. 

Talimatlara uyma mecburiyeti 

MADDE 15. — Kooperatif ve birlikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, kooperatifler ayrıca bağlı bulun
dukları birliklerin verecekleri talimatlara uygun hareket etmeye mecbur olup, aksine davranışlar sorumluluğu 
gerektirir. Sorumluluk derecesi anasözleşmelerde belli edilir. 

Teftiş ve denetim 

MADDE 16. — Kooperatif ve birlikler ile bunların en az % 51 hissesine sahip oldukları kuruluşlar Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının teftiş ve denetimine tabidir. Bu Bakanlık T.C Ziraat Bankasını teftiş ve dene
timle görevlendirebilir, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Kooperatifler ve birlikler ayrıca, TC Ziraat Bankasının teftiş ve denetimine tabidirler. 
Birlikler de bağlı kooperatiflerinin teftiş ve denetim görev ve yetkisini taşırlar. 
Kooperatif ve birlikler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teftiş ve denetim sonucunda vereceği talimatlar ile, 

TC Ziraat Bankasınca yaptırılan teftiş ve inceleme sonucunda düzenlenecek raporlara istinaden gönderilecek 
talimatlara uymak zorundadırlar. 

Finansman 

MADDE 17. — Kooperatiflerle birliklerin kredi ihtiyaçları esas itibariyle TC Ziraat Bankası tarafından 
karşılanır. Lüzum ve ihtiyaç halinde diğer bankalarla da çalışabilmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine 
tabidir. 

Muhasebe usulü ve kanunî defterler 

MADDE 18. — Kooperatif ve birlikler ile bağlı diğer işyerlerinde uygulanacak muhasebe usulü, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Bu kuruluşların tutacakları defterler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilir. Bu defterler Türk Ti
caret Kanununun 66 ve Vergi Usul Kanununun 79, 201, 206, 213 üncü maddelerinde yazılı defterler yeri
ne geçer. 

Gelir - gider farkları 

MADDE 19. — Kooperatif ve birliklerin ortak içi ve ortak dışı faaliyetlerinden elde olunacak gelir - gider 
farklarının hesaplanması ve dağıtımı, karşılık ve fonların tesisi, kullanılma şekli ile ilgili hususlar anasözleş-
melerde gösterilir, 

Ortak içi ve ortak dışı faaliyetlerden dolayı doğan gelir - gider menfi farkları, bilançonun genel kurulda 
görüşülmesi ve tutanakların onaylanmasını müteakip, yedek akçe ile ortak ve bağlı kooperatiflerden istenecek 
ödemelerle kapatılır. 

Bu şekilde kapatılmayan zararlar ilk ürün teslimatı döneminde başlanılarak en geç üç ürün teslimatı dö
neminde tasfiye edilmek üzere, kooperatiflere verdikleri ürün miktarları dikkate alınarak ortak üreticilerden 
yapılacak tahsilat ile kapatılır. ^ 

Zararların kapatılması için bağış ve yardımlar ile ortak üreticilere açılacak kredilerden veya ürün bedelle
rinden yapılacak kesintilerden oluşmuş fonlardan yararlanılması mümkündür. 

Mutlak rehin hakkı 
* 

MADDE 20. — Ortakların, kendilerine açılacak kredi ve verilecek avanslara mesnet olarak gösterdik
leri ürünleri, hayvanları ve üretimleri ile ilgüi her türlü makine ve araçları üzerinde, ortağı bulundukları koo
peratiflerin mutlaK rehin hakkı vardır. 

Bunlar, borçlu ortaklara yediemin sıfatıyla ıtesfaı edilmiş şahıslar tarafından hiçbir surette haczedile
mezler 

Senetler 

MADDE 21. — Kooperatiflerin kredi ile ilgili senetleri, kâğıtları ve her türlü taahhütname ve sözleşme
leri, ortağın oturduğu veya kooperatifinin bulunduğu köy veya mahalle ihtiyar heyetleri tarafından parasız 
olarak tasdik olunur. Bu suretle tasdik olunan senet ve belgeler, tcra İflas Kanununun 38 inci maddesinde 
yazılı belgeler hükmündedir. Müracaat vukuunda, bu tasdik muameleleri, noterler tarafından da yapılır. 

Kooperatiflerin ortaklarından, alacakları senetler, vadelerinde protestoya tabi tutulmaz. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Birlikler de bağlı kooperatiflerinin teftiş ve denetim görev ve yetkisini taşırlar. 
Kooperatif ve birlikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yapacağı veya T.C. Ziraat Bankasına yaptıracağı tef

tiş ve denetimler sonucu vereceği talimatlara uymak zorundadırlar. 

Finansman 

MADDE 17. — Kararnamenin 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Muhasebe usulü ve kanunî defterler 

MADDE 18. — Kooperatif ve birlikler ile bunlara bağlı işyerlerinde uygulanacak muhasebe sistemi ve tu
tulacak defterler, 'birlikler tarafından hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak bir yönet
melikte gösterilir. 

Yönetmelikte belirtilen defterler Türk Ticaret Kanununun 66 ncı maddesinde yazılı defterlerin yerine geçer. 

Gelir - gider farkları 

'MADDE 19. — Kararnamenin 19 uncu maddesi 'Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

Mutlak rehin hakkı 

MADDE 20. — Kararnamenin 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Senetler 

MADDE 21. — Kararnamenin 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

İpotek tesisi ve kaldırılması 

MADDE 22. — Kooperatifler lehine tesis edilecek ipotek işlemleri, köy ihtiyar heyetleri veya noterler 
tarafından tasdik edilen taahhütnameye istinaden ve kooperatiflerin yazılı isteği üzerine gösterilecek değere 
göre tapu dairelerince takrir alınmadan yapılır. İpoteğin kaldırılmasında da aynı usul uygulanır. 

Alacak sebebiyle mülk edinme 

, MADDE 23. — Kooperatifler alacaklarının tahsili için, kendi talepleri üzerine satışa çıkarılan ortaklara 
ait taşınmaz malları üzerlerine alabilirler. Bu şekilde edindikleri taşınmaz malları üç yıl içinde başkalarına 
satamazlar, 'bunları ya bizzat veya icar yoluyla değerlendirebilirler. Bu işlemden elde edilen gelirlerden, mas
raf düşüldükten sonra % 10'u kooperatif hizmet karşılığı olarak ayrılır. Geriye kalan, borçlunun borcuna 
mahsup edilir. Kooperatiflerin alacağı, bu süre içinde faiz ve masrafları ile birlikte ödenir veya yukarıdaki 
yolla karşılanırsa, taşınmaz mallar sahiplerine geri verilir. 

İhtilaflar 

MADDE 24. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ve anasözleşmelerin uygulanması sırasında, 
a) Ortaklar ile kooperatifleri, 
b) Kooperatifler ile bağlı oldukları 'birlikler, 
c) Yönetim kurulları ile müdürlük ve genel müdürlük, 

arasında ortaya çıkacak ihtilaflar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hakemliği ve talimatına göre çözülür. 'Bu 
durum, ortak, kooperatif, birlik ve üçüncü şahıs ile kuruluşların, hukukî yollara başvurma haklarını orta
dan kaldırmaz. 

Birleşme ve ayrılma 

MADDE 25. — Kooperatif ve 'birliklerin ekonomik ve idarî zaruretler ile hizmetin gerekliliği esas alına
rak 'birleştirilmeleri, ayrılmaları, çalışma alanlarının genişletilmesi veya daraltılması ve merkezlerinin başka 
yere nakli hususlarında, Sânayi ve Ticaret Bakanlığının talimatına göre işlem yapılır. 

Dağılma 

MADDE 26. — Kooperatif ve 'birlikler, 
a) Genel kurul kararı, 
b) İflasın açılması, 
c) Kanunlarda öngörülen diğer hallerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca mahkemeden fesih kararı alın

ması, 
d) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinde yazılı sebeplerle, dağılırlar. 
Dağılmanın esasları ile dağılma sırasında yapılacak işlemler anasözleşmelerde gösterilir. 

Destekleme alımları 

MADDE 27. — Kooperatif ve birliklere, Bakanlar Kurulu veya yetki vereceği bakanlık ya da kurul ta
rafından, ortak ve ortak olmayan üreticilerden devlet adına ürün satın alınması görevi verilebilir. 

Alımla görevlendirilen kuruluşlara, bu hizmetlerine 'karşılık olmak üzere, miktarı ve ödeme şekli Bakan
lar Kurulu veya yetki vereceği bakanlık ya da kurul tarafından belirlenecek «Hizmet Komisyonu» öde
nir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımını takibeden üç ay içerisinde, 
devlet destekleme alımları ile ilgili faaliyetleri ve bu faaliyetlere bağlı işlemleri düzenleyen bir yönetmelik 
hazırlar ve yürürlüğe koyar. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun"TCabul Ettiği Metlin) 

İpotek tesisi ve kaldırılması 

(MA1BDB 22* —Kararnamenin 22 nci mad<les!i Komisyomumıızca^aynen: kabul edilmiştir. 

Alacak sebebiyle mülk edinme 

MADDE 23. — Kararnamenin 23 üncü maddesi Komisyonumu2Ka aynen kabul edilmiştir. 

İhtilaflar . 

MADDE 24. — Bu Kanunun ve anasözleşmelerin uygulaması sırasında, 
a) Ortaklar ile 'kooperatifleri, 
V) (Kooperatifler ile bağlı oklukları, ölükler, 
c) Yönetim kurulları ile müdürlük ve genel müdürlük, aranrid» ortaya, çıka^k ihtilaflar, Sanayi ve Tica

ret Bakanlığının hakemliği ve talimatına göre çözülür. Bu durum, ortak kooperatif, birlik ve üçüncü şahıs ile 
kuruluşların, hukukî yollara başvurma haklarını ortadan kaldırmaz. 

Birleşme ve ayrılma 

MADDE 25. — Kooperatif ve birliklerin zarar edenlerinden uygun görülenlerin, idarî zaruretler ile hiz
metin gerekliliği esas alınarak birleştirilmeleri, ayrılmaları, çalışma alanlarının genişletilmesi veya daraltılma
sı ve merkezlerinin başka yere nakli hususlarında, Sanayi ve Ticaert Bakanlığının talimatına göre işlem yapı
lır, 

Dağılma 

MADDE 26. — Kooperatif ve birlikler, 
a) Genel Kurul kararı, 
b) tfflasın açılması, 
c) (Kanunlarda öngörülen diğer hallerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca mahkemeden fesih kararı alın

ma», 
d) 'Bu Kanunun 25 inci maddesin'de yazılı sebeplerle,'dağdirkr. 
Dağılmanın esasları ile dağıma sırasında yapılacak'işlemler aörtfateş^mele^dergötterillir; 

Destekleme alımları 

MADDE 27. Kooperatif ve? bklMerei Bakanlar Kurulu veya- yefckü vereceği bakanlık ya^ d* kural ta
rafından, orta'k ve ortak olmayan üreticilerden devlet adına ürün sattır ahnması görevi verilcbiKr. 

Alımla görevlendirilen kuruluşlara, bu hizmetlerine karşılık olmak üzere, miktarı, ve ödeme şekli Bakanlar 
Kurulu veya yetki vereceği bakanlık ya da kurul tarafından belirlenecek «Hizmet Komisyonu» ödenir. 

Sanayi ve Ticaret 'Bakanlığı, bu Kanuna göre çıkarılacak örnek anasözüeşmelerin yürürlüğe girmesini ta-
kîbeden 6 ay içerisinde, devlet destekleme alımları ile ilgili faaliyetleri ve bu faaliyetlere bağlı işlemleri dü
zenleyen bir yönetmelik hazırlar ve yürürlüğe koyar. 

Türiiye. Büyük Millet Meelisi (S, Sayısı.: 282) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Uygulanacak hükümler 

MADDE 28. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ve anasözleşmelerde açıklık bulunmayan hususlar için 
sırasıyla, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerle ilgili 
hükümleri uygulanır. 

Uygulanmayacak hükümler 

MADDE 29. — Kooperatif ve birliklerde; 
a) Yönetim ve denetim kurulu üyeleri için 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 uncu mad

desi ile, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değiştirilen 87 ve 175 inci maddeleri, 
b) 8.6.1933 tarih ve 2279 sayılı ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi, 
c) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 45 inci maddesinin üçün

cü fıkrası,, 
uygulanmaz. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 30. — 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve 'Birlikleri Kanununun 8, 11, 13 ve 21 inci 
maddeleri hariç diğer hükümleri yürürlükten 'kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde 2834 sayılı Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulu ıbulunan tarım satış kooperatifleri ve birlikleri 
bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre kurulmuş sayılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, kooperatif ve birliklere ait örnek anasözleşnıeleri, 
bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre ve en geç üç ay içerisinde hazırlayarak Bakanlar Ku
rulunun onayına sunar. 

Yeni anasözleşmeler Bakanlar Kurulunca kabul edilerek yürürlüğe girinceye kadar mevcut anasözleşrnele-
rin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Satış Kooperatifleri ile Birliklerine ait iş
letme ve fabrikalardan, ayrı 'birer ortaklık haline getirilmesinde yarar gördüklerini tespit ederek, bunların 
öncelikle ortaklara ve halka açık olmak üzere birer anonim şirket haline dönüştürülmesi için gerekli dü
zenlemeyi en geç bir yıl içerisinde yapar. 

Bu süre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının lüzum görmesi halinde bir yıl daha uzar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde görevde bulunan 'Bakan
lık Murakıpları ile 'bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen nitelikleri taşımayan birlik genel müdür
leri ve yardımcılarından durumları ile mütenasip diğer görevlerde çalışmak istemeyenlerin ihbar ve kıdem 
tazminatları ödenerek çalıştıkları birlik ile ilişkileri kesilir. 

Ayrıca, kooperatif ve birliklerde halen görevde bulunup, durumları bu Kanun Hükmünde Kararnamede 
'gösterilen niteliklere uymayan yönetim ve denetim kuruları üyelerinin görevleri, bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin yayımı tarihinde sona erer. 

Bu şekilde görevleri sona erenlerin yerlerine, ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere, gerekli nitelik
leri 'taşıyanlar arasından Sanayi ve 'Ticaret Bakanlığınca atama yapılır. 

.#> Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 282) 
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(Saniayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

Uygulanacak hükümler 

'MADDE '28. — Bu Kanun ve anasözleşmelerde açıklık bulunmayan hususlar için sırasıyla, 1163 sayılı Ko
operatifler Kanunu ve 6762 sayılı Türk. Ticaret Kanununun anonim şirketlerle ilgili bükümleri uygulanır. 

Uygulanmayacak hükümler 

İMİADDE 29. — Kooperatif ve birliklerde; 
a) Yönetim ve denetim kurulları üyeleri için 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 uncu mad

desi ile, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değiştirilen 87 ve 175 inci maddeleri, 
b) ödünç Para Verme İşleri Hakkında 30.9.1983 tarih ve 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hü

kümleri, 
c) T163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 45 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası, 
uygulanmaz. * 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MIADDE 30. — Kararanmenin 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİOÎ ıMADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihlinde 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlik
leri ıHa'kkında Kanuna göre kurulu bulunan tarim satış kooperatifleri ve birlikleri 'bu Kanuna göre kurul
muş sayılırlar; 

GEÇlÖt MADDE 2. —• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, kooperatif ve birliklere ait örnek anasözleşmeleri, 
'bu Kanun hükümlerine göre ve en geç üç ay içerisinde hazırlayarak. Bakanlar Kurulunun onayına sunar. 

Yeni anasozleşmeler Bakanlar Kurulunca kabul edilerek yürürlüğe girinceye kadar mevcut anasözleşmele-
rin bu -Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇtCt MADDE 3. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Satış Kooperatifleri ile birliklerine ait işlet
me ve fabrikalardan, ayrı birer ortaklık haline getirilmesinde yarar gördüklerini tespit ederek, ortakların hak
ları her halükârda korunmak kaydıyla birer anonim şirket haline dönüştürülmesi için gerekli düzenlemeyi en 
geç bir yıl içerisinde yapar. 

'Bu süre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının lüzum görmesi halinde bir yıl daha uzar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yayımı tari'h'inde görevde bulunan Bakanlık murakıpları ile bu 
Kanunda öngörülen nitelikleri taşımayan birlik genel müdürleri ve yardımcılarından durumları ile mütena
sip diğer görevlerde çalışmak istemeyenlerin ihbar ve kıdem tazminatları ödenerek çalıştıkları birlik ile iliş
kileri kesilir. 

Ayrıca, kooperatif ve birliklerden halen görevde bulunup, durumları bu Kanun hükmünde kararnamede gös
terilen niteliklere uymayan yönetim ve denetim kurulları üyelerinin görevleri, bu Kanunun yayımı tarihin'de 
Sona erer. 

Bu şekilde görevleri sona erenlerin yerlerine, ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere, gerekli nitelik
leri taşıyanlar arasından Sanayi ve Ticaret Bakanlığımca atama yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 282) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 31. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 32. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet iBakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adaılet Bakanı . 
M. İV. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
./ S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklaır Bakanı 
C. Büyükbaş 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
A. M, Yılmaz 

Devlet Bakamı 
/. özdağlar 

MM Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güv. Bak. V. 
M. Aydın 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı; 282) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kaıbul Ettiği Metin) 

MADDE Sİ. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 32. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 282) 




