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Kocaeli Milletvekili Ömer Türkça-
kal'ın, 22 nci gününe giren SEKA grevi 
ve kâğıt sorunu konusunda yaptığı gün
dem dışı konuşmaya, Devlet Bakanı Ad
nan Kahveci cevap verdi. 

İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'-
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ve teklifleriyle komisyonlardan gelen di
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Uzundere Köyünde bir çocuğun 
jandarma tarafından öldürüldüğü 
iddiasına ve sorumluları hakkın
da ne gibi işlem yapıldığına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Mus
tafa Kalemli 'nin yazılı cevabı 
(7/241) 262:264 

2. — Hatay Milletvekili 
Mustafa Mura t Sökmenoğlu'-
nun, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'da cereyan eden olayların 
boyutlarına ve bu konuda ne gibi 
tedbirler alındığına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Mustafa Ka
lemli'nin yazılı cevabı (7/248) 264:265 

3. — İçel Milletvekili M.İs-
temihan Talay'm, T.H.Y.nda se
ferlere katılan özel şirketlere ait 
uçakların teknik bakımlarına ve 
kurum personelinin ücretlerine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Baka
nı Ekrem Pakdemirli 'nin yazılı 
cevabı (7/250) 265:267 

oyu ile yapılacak işlerin her gün yapılma
sına ilişkin ANAP Grubu önerisi kabul 
edildi. Türkiye Radyo - Televizyon Gelir
leri Kanununun Bir Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında 28.6.1985 Tarih ve 248 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Kabulüne Dair (1/116) (S. Sayısı: 71), 

Devlet Memurları ile Diğer Kamu 
Görevlilerinin Aylıklarının Ödeme Zama
nının Değiştirilmesine Dair 9.9.1987 Ta
rih ve 289 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Kabulüne Dair (1/144) (S. Sa-
yısı: 72); 

Muhafazasına Lüzum Kalmayan Ev
rak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında (1/418) (S. 
Sayısı: 73); 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Kanun Tasarıları ile, 
Açık oya sunulan, Uluslararası Ça

lışma Teşkilatı Anayasasında Yapılan De
ğişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
(1/367) (S.Sayısı : 55); 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları 
açıklandı. 

29 Eylül 1988 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.40'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ilyas Aktaş 
Kâtip Üye 

İstanbul 
Mustafa Sarıgül 

II. — GELEN KAĞITLAR 

29 . 9 . 1988 Perşembe 

Tasarı 
1. — Millî Gurur Madalyası Hakkın

da Kanun Tasarısı (1/486) (Millî Eğitim 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.9.1988) 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili Haydar Ko

yuncu'nun, 20.6.1987 Tarih ve 3399 Sa
yılı Konya İli Merkezinde Karatay, Sel
çuklu ve Meram Adıyla Üç İlçe Kurulma
sı Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi (2/85) (İçişle
ri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.9.1988) 

2. — Konya Milletvekili Haydar Ko-
yuncu'nun, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sa
yılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanunun 22 nci Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/86) 
(Millî Eğitim; Plan ve Bütçe Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1988) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 12 arkadaşının; Dünya ve Oli
mpiyat Şampiyonluğu Kazanmış Sporcu
lara Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur 

Madalyası Verilmesi ile Maaş Bağlanma
sı ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış 
Sporculara Maaş Bağlanması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/87) (Millî Eğitim; Plan 
ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 28.9.1988) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Antalya Milletvekili İbrahim 

Demir ' in, İstanbul Kalamış ilkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı muame
le yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/122) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.9.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — İçel Milletvekili M. İstemihan 
Talay'm, Irak'a ihracat izni verilen firma
larda aranan kriterlere ve hangi firmala
ra ne miktarda ihracat lisansı verildiğine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/274) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.1988) 

2. — İçel Milletvekili M. İstemihan 
Talay'ın, "Bazı Kanunlann Bakanlar Ku
ruluna Yetki Veren Hükümlerinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük-
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münde Kararnameye" ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/275) (Başkan
lığa geliş tarihi : 22.8.1988) 

3. —Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
mayı Teşvik Fonundan 30,9.1988 tarihine 
kadar kaç kişiye ne miktar yardım yapıl
dığına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/276) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.9.1988) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Edirne Milletvekili Erdal Kal

kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 tari
hinden bu yana Başbakanlık bütçesine ko
nulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanununa uygun ola
rak sarf edilip edilmediğini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/32) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.9.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ilyas Aktaş 

KATİP ÜYELER : Mustafa Sangü l ( İs tanbul) , Cemal Özbilen (Kırklarel i) 

= = = = = = # _ _ _ _ _ _ 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

Sayın milletvekillerinin, salonda ha
zır bulunduklarını yüksek sesle belirtme
lerini rica ediyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Adana Milletvekili Or/ıan Şendağ'ın, 
parnuk üreticilerinin sorunları ve alınması gereken 
tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün cevabı. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden 
önce, iki arkadaşımıza gündem dışı söz ve
receğim. 

Pamuk ve üreticisi konusunda, Sayın 
Orhan Şendağ; buyurun. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Şendağ, süreniz 5 dakika. 
O R H A N ŞENDAĞ (Adana) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce He
yetinizi saygı ile selamlarken, dikkatleri
nizi, dış ticaretimizin ihraç kalemleri ara
sında önemli yer tutan ve birçok sanayi 
ürünümüzün temel maddesi olan kütlü 

(Bolu Milletvekili Nevzat Durukan'a 
kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

pamuğun üreticisi çiftçilerimizin sorunla
rına çekmek istiyorum. 

Ülkemizin, üretilen her alanında, 
kütlü pamuğun tarlasından kaldırıldığı 
bugünlerde, kütlü pamuk üreticisi büyük 
sıkıntılar içerisindedir. 

Tarım girdi fiyatlarının bir yıl içinde 
yüzde 200'den fazla oranda artmasına 
rağmen, bu yıl Hükümet tarafından ilan 
edilen kütlü pamuk fiyatları, girdi, fiyat 
artış oranının çok altında kalmış, bu yüz
den, geçen yıl olduğu gibi, çiftçimiz bu yıl 
da sükûtu hayale uğramış ve mağdur ol
muştur. 

Adana'da geçen sezon, milletvekili 
genel seçimlerinden önce 780 liraya kütlü 
pamuk alan Sümerbank, bu yıl Hüküme
tin ilan ettiği fiyatların altında (700 ila 730 
liraya) alım yapmaktadır. Çukobirlik 975 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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liraya ortaklarından alım yapmakta ise de, 
bedelin tamamının peşin ödenmemesi; 
borçlu ortakların tüm bordunun, ödenen 
bedelden kesilmesi; Çukobirlik yöneticile
rinin partizanca tutum ve davranış için
de hareket ettikleri, bazı ortakların ürün
lerine yüksek, bazılarının ürünlerine dü
şük fiyat verdikleri söylentilerinin yaygın 
olması; Çukobirlik'in vermiş olduğu çek
lerin karşılıksız çıktığı iddialarının yaygın 
olması; Çukobirlik'e ürün vermek isteyen 
üreticilerin yüklü araçlarının alım merkez
leri önünde 4-5 kilometrelik kuyrukta üç 
dört gün beklemesi nedenleriyle... 

M E H M E T P Ü R D E L O Ğ L U (Ha
tay) — Belge göster, belge! 

M E H M E T ALİ BİLİCİ (Adana) — 
Kuyruk yok; ne üç dört günü? 

BAŞKAN — Efendim, aşağıdan söz 
atmayalım. 

M E H M E T ALİ BİLİCİ (Adana) — 
Niye yalan söylüyor?.. 

O R H A N ŞENDAĞ (Devamla) — 
...çiftçi, malını Çukobirlik'e vermemekte; 
tüccara düşük fiyat ile satmak zorunda 
kalmaktadır. 

Biz doğruları söylüyoruz, görmek is
tiyorsanız birlikte gidip görelim. 

M E H M E T ALİ BİLCİ (Adana) — 
Gidelim oraya. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım lütfen. Arkadaşımız konuşsun; bura
da, Hükümet adına ona cevap vermeleri 
mümkün. 

Devam edin lütfen. 
O R H A N ŞENDAĞ (Devamla) — 

Sayın milletvekilleri, pamuk dış piyasası
nın yüksek olduğu düşüncesiyle dört beş 
senedir ihracat fonu uygulaması, ihracat
çı tüccarın pamuk alım isteğini yavaşlat-
mıştır. 

Sümerbank'm kütlü pamuğa düşük 
fiyat vermesi, tüccardan aldığı lif pamuk 
bedelinden stopaj kesmesi nedenleriyle, ne 
çiftçi ve ne de tüccar Sümerbank'a ürün 

— 2 

vermek istememektedir. Bu sebeplerle, Sü-
merbank, ihtiyaç duyduğu pamuğu dahi 
alamayacak duruma düşmüştür. 

Pamuk piyasası, en hareketli günle
rini yaşaması gerekirken, durgun bir dö
nemin içine girmiştir. Çiftçimiz ürününü 
satmakta güçlük çekmekte; sattığı takdir
de değerini bulamamakta ve bedelini za
manında alamamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, "Pamuk, iç pi
yasada çok yüksek. Biz dışarıdan daha 
ucuz pamuk ithal edebiliriz" düşüncesin
den vazgeçilmelidir. Türk çiftçisinin ko
runması ve içinde bulunduğu sıkıntıdan 
kurtarılması gerekmektedir. Bunun için 
de; 

1. — Sümerbank, tüccar zihniyetini 
bırakmalı, kütlü pamuğun kilogram ma
liyeti olan 1 200 lira civarında, çiftçinin 
ürününü destekleme fiyatla satın almalı
dır. 

2. — Sümerbank, tüccardan yapaca
ğı lif pamuk alımlarından kestiği yüzde 4 
oranındaki Stopaj Vergisini kaldırmalıdır. 

3. — Çukobirlik, ortaklarından ala
cağı kütlü pamuk ürününe, kilogram ma
liyeti olan 1 200 lira civarında bir fiyat uy
gulamalıdır. Borçlu ortaklarının borcunu 
tamamen kesmemeli, borcun taksitlendi-
rilmesini sağlamalıdır. 

4. — Pamuk ihracatında hükümetin 
dört beş senedir uygulamakta olduğu fon 
tamamen kaldırılmalıdır. 

5. — Pamuk piyasasına hareketlilik 
kazandırmak ve çiftçinin ü rününün ger
çek değeri ile işlem görmesini sağlamak 
amacıyla, ihracatçı tüccara teşvik primi 
verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, tohum, ilaç, 
gübre, işçilik, makina ve teçhizat gibi ta
rım girdi fiyatlarının astronomik rakam
lara ulaşmış olması, kütlü pamuğun ma
liyet değeri seviyesinde bile fiyat bulama
ması nedeniyle, çiftçi, kütlü pamuk eki
minden kısmen de olsa vazgeçmiştir. Küt-
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lü pamuk ekim alanında, Adana'da yüz
de 33,5, İçel'de yüzde 33, Hatay'da yüz
de 55, Türkiye genelinde yüzde 12 oranın
da bir azalma saptanmıştır. Bu durum, lif 
pamuk, pamuğa dayalı sanayi ürünleri ih
racatının, tarım sanayi yatırımlarının azal
masına ve çifçimizin emek, sermaye ben
zeri kaynak kullanımında gerilemesine se
bep olmuştur. Hükümetin bu yönde olum
lu kararlar almasını, Türk çifçisi adına 
bekliyoruz. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI 

Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Sayın Baş
kan, sçz istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adına, Sayın 
Şükrü Yürür; buyurun efendim. 

SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI 
ŞÜKRÜ Y Ü R Ü R (Ordu) — Pamuk mu
bayaası üzerinde konuşan milletvekili ar
kadaşımız, birtakım iddia ve ithamlarda 
bulundular. Yüce Heyetiniz müsaade 
ederse, böyle hemen çıkıp cevap vermek 
yerine, önümüzdeki hafta heyetinize mu
fassal bilgiler arz edeceğim. Çünkü, 
"par t izanl ık" dedi, " k u y r u k " dedi, 
"Sümerbank" dedi, "Çukobir l ik" dedi; 
heyetinize, yanlış olmayan, doğru bilgile
ri vermek bizim esas şiarımızdır. Müsaa
denizle, önümüzdeki hafta mufassal bilgi 
vereceğim. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müsa
ade buyurun. 

SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI 
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Devamla) — Yalnız, 
şunu da belirteyim ki, Çukobirlik, muba
yaasını, kurulan sistem içerisinde yapmak
tadır ve elinde yeteri kadar da mubayaa 
yapacağı para vardır. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

HASAN N A M A L (Antalya) — Pa
ra var ise niçin ödemiyorsunuz? 

2. — Sinop Milletvekili Özer Gürbüz'ün, 
içinde kimyasal atık bulunan varillerin Karadeniz 
kıyılarında yarattığı kuşku ve alınması gereken ted
birlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Ba
kanı Adnan Kahveci'nin cevabı 

BAŞKAN — Ağustos ayı içinde ve 
halen Karadeniz'de Sinop İli ve Çevre İl 
ve İlçeleri sahillerinde karaya vuran sağ
lığa zararlı maddelerle ilgili olarak, Sayın 
Özer Gürbüz; buyurun efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

ÖZER G Ü R B Ü Z (Sinop) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; ağustos ayı 
başından beri Karadeniz Bölgemizde, 
özellikle Sinop İli ile çevre il ve ilçelerde 
kıyıya vuran ve içlerinde zehirli kimyasal 
atıklar bulunduğu anlaşılan variller nede
niyle, tüm bölge halkı kuşku ve endişe 
içinde kalmıştır. 

Basınımızca saptanan bilgilere göre, 
sahile vuran varil sayısı 26 Ağustosta 203; 
15 Eylülde 292 ve 28 Eylülde 304'e ulaş
mış olup, halen sahile vurmaya devam et
mektedir. Balıkçılarca, Sinop İnceburun 
civarında, deniz dibinde birçok varilin bu
lunduğu bildirilmektedir. 

Sinop İli Topdeliği Mahallesinde, de
nizden çıkan varillerden birinin patlama
sı sonucu, tüm mahalle zehirli atık ve ağır 
bir koku içinde kalmış, mahalle sakinleri 
geceyi başka mahallelerde, otel ve kamp
larda geçirmek zorunda kalmışlardır. 
Özellikle küçüklerde olmak üzere ishal ve 
mide bulantısı görülmüştür. 

Hükümet yetkilileri, emsali görülme
miş büyük bir ilgisizlikle, tek bir resmî 
açıklamada bulunmamışlar, tüm Karade
niz halkını kendi kaderiyle başbaşa bırak
mışlardır. Yerel yetkililerin ve araştırma 
birimleri yetkililerinin birbiriyle çelişen 
beyanları, bölge halkının telaş ve paniği
ni daha da artırmıştır. Çünkü, birçok ki
şi, varilleri ne olduğunu bilmeden evleri-
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ne getirmişler, bazıları ise varilleri boşalt
mışlardır. Denize girilip girilmeyeceği belli 
olmadığından ve laboratuvar incelemele
ri geciktiğinden, halkın büyük bir kısmı 
(özellikle çocuklar) uzun süre denize gir
mişlerdir. 

Halen, denizden çıkan balıkların ye
nilip yenilmeyeceği ve ne ölçüde sağlığa 
zararlı oldukları bilinmemektedir. Balık
çılar büyük zarara uğramış ve halk, en 
önemli gıda maddesi olan balığa el süre
mez hale gelmiş olup, balık yiyenler de 
kendilerinin ve çocuklarının sağlığı için 
kuşku içine düşmüşlerdir. Hâlâ, Karade-
nizde tutulan balıkların sağlığa zararlı 
olup olmadığı hakkında kesin bir açıkla
ma yapılmamış olup, son günlerde .zehir
lenme nedeniyle denizanası ve martılar
da toplu ölümler meydana gelmektedir. 

Federal Almanya'daki Yeşiller Parti
si, "Varilleri Karadenize kim atmış olur
sa olsun bu bir cinayettir, bunun peşini bı
rakmayacağız ve atanları mutlaka ortaya 
çıkaracağız" diye konuya eğilerek tepki 
gösterirken, kendi insanının sağlığı ile il
gili, böylesine geniş boyutlu ve tüm böl
geyi ilgilendiren konuda Hükümet yetki
lilerinin ilgisizliğini eleştiriyor ve kınıyo
rum. 

Basınımızın başından beri konuya 
gösterdiği ilgi ve duyarlık bölge halkının 
tek tesellisi olmuştur. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Çevre Araştırma Komisyonu 
Üyesi S H P Tekirdağ Milletvekili Sayın 
Güneş Gürseler 6.8.1988 günü basına yap
tığı yazılı açıklama ile konuyu kamuoyu
na duyurmuştur. Yine, Avrupa Konseyi 
Çevre Bölgesel Planlama ve Yerel Yöne
timler Komisyonu üyesi SHP İçel Millet
vekili Sayın Istemihan Talay, Avrupa'dan 
ülkemize radyasyonlu ve sair zararlı mad
de ihtiva eden çöp ve sınaî atık gönderil
mesi konusunun gündeme getirilmesi ve 
konu üzerine Avrupa sorunu olarak eği-
linmesi talebiyle, 6.9.1988 günü komisyon 

başkanına bir mektup vermiştir. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Türkiyemiz, Akdenizimiz ve Karadenizi-
miz, Avrupa'nın çöplüğü değildir. Bu iyice 
bilinmeli ve tüm yetkililere iyice bildiril
melidir. " Ç ö p satmak, imha etmekten da
ha ucuzdur" düşüncesiyle, geri kalmış ül
kelere çöp satmak veya çöp ihraç etmek 
isteyenler, bu güzel yurdumuzun çöplük 
olmadığını ciddî bir biçimde anlamalıdır
lar. Korsan gemiler için her türlü önlem
ler alınmalı ve olayın arkası bırakılmama
lıdır. 

Böylesine önemli gördüğüm ve gün
celliği devam eden, insan sağlığına zarar 
veren bu konuda, Meclisimizin çalışma
ya başladığı ilk haftada, Yüce Meclis'e 
gündem dışı bilgi sunmaya çalıştım. Bu 
açıklamalarımız, umarım, Hükümet yet
kililerinin böylesine önemli ve acil insan 
sağlığı konusuna eğilmesine yeterli olacak
tır. Aksi takdirde, Meclis denetim yolla
rını da deneyeceğiz ve halkımızın hakkı
nı ve sağlığını mutlaka koruyacağız. 

Tüm Meclise saygılar sunarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Gürbüz. 

Hükümet adına Sayın Adnan Kah
veci; buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

D E V L E T B A K A N I A D N A N 
K A H V E C İ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Sayın Sinop Millet
vekili Özer Gürbüz 'ün, Karadeniz'de sa
hile vuran varillerle ilgili gündem dışı yap
tığı konuşma için, öncelikle kendisine te
şekkür ederim. Bu arada, biraz hakkımı
zı yediğini de öncelikle ifade etmekten 
kendimi alıkoyamayacağım. 

Sayın Gürbüz, " H ü k ü m e t yetkilile
ri açıklamada bulunmamışlardır" diyor. 
Bu noktada kendilerine şunu söylemek is
tiyorum: Biz, bu konuda televizyonda ve 
basında bilinçli olarak özellikle çok yoğun 

— 220 — 



T.B.M.M. B : 6 

bir haber kampanyası başlattık; çünkü, bir 
sebebi vardı: Bu variller sahillerimize ilk 
defa vurmuyordu. Nitekim, biz, bu ka
mpanyayı başlatıp vatandaşta bilinç oluş
turduktan sonra şunu fark ettik. Vatandaş, 
varilleri eskiden "ganimet bu ldum" diye 
alıp evine sakhyormuş. Bizim yaptığımız 
iş, vatandaşı, bu variller hakkında uyar
mak, hatta biraz da korkutmak oldu, bu
nu bilerek yaptık. Biraz evvel, Sayın Özer 
Gürbüz 'ün açıklamasından, sanki, bu va
riller eskiden yokmuş gibi bir ifade orta
ya çıkıyor. (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler) 

HASAN NAMAL (Antalya) — 80 
öncesinde de vardı (!) 

NECCAR T Ü R K C A N (İzmir) — 
Sizin zamanınızda çöplük oldu Türkiye. 

D E V L E T B A K A N I A D N A N 
K A H V E C İ (Devamla) — Müsaadenizle 
şunu ifade edeyim: Bizim bütün yaptığı
mız iş, özellikle üzerinde önemle durdu
ğumuz iş, çevre konusunda bir bilinç 
uyandırmaktır. Çevre konusunda bilinç 
uyandırmak, bilinci kuvvetlendirmek, ya
pılacak işlerin en önemlilerinden biridir. 
Hatta açık açık şunu da söyleyeyim. Bel
ki bindiğim dalı kesiyorum —çünkü, Özer 
G ü r b ü z ' ü n söylediği olay b u n u 
gösteriyor— ben varillerle ilgili haberleri 
büyütmeseydim, millet bu varillerden ha
berdar olmayacaktı. Özellikle bunu, üze
rine basa basa tekrar söylüyorum, varil
lerle ilgili... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Siz Ba
kansınız; göreviniz bu. 

BAŞKAN — Efendim lütfen.. Erol 
Bey, lütfen... Rica ediyorum... 

D E V L E T B A K A N I A D N A N 
K A H V E C İ (Devamla) — Benim görev 
anlayışım şudur. Bir sorunu çözmek için, 
özellikle o sorun konusunda vatandaşı şu-
urlandırmak, vatandaşı bilinçlendirmek 
gerektiği kanaatindeyim. Bu bana zarar 
verse dahi, vatandaşı bilinçlendirmek be-
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nim görevimdir. 
Şöyle bir görüntü de uyanabilir, 

"Kahveci, çevre sorunlarından sorumlu 
olmaya başladıktan sonra amma da çevre 
sorunu ortaya çıkmaya başladı." diye söy
leyenler olacaktır. Çünkü, Sayın Gürbüz'
ün ifadesinden de bunu anladım, sanki bu 
variller eskiden yokmuş, şimdi ortaya çık
mış gibi. İşte bu açıklamayı yaptıktan son
ra, vatandaş evinde sakladığı varilleri te
ker teker ortaya çıkarmaya başladı. 

İBRAHİM G Ü R D A L (İsparta) — 
1980'de biz koyduk o varilleri; şimdi 
geliyor(!) 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletve
killeri... 

D E V L E T B A K A N I A D N A N 
K A H V E C İ (Devamla) — Benim de var
mak istediğim nokta buydu. (DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, bizim yapmak 
istediğimiz olay şudur. Çevreyi kirleten in
san, kendi üstünü kirlettiği duygusunu ta
şımadıkça, çevre sorununa çözüm bulmak 
daha zor olur. Biz, bu şuuru, bu bilinci 
oluşturmaya çalışıyoruz. 

Sayın Gürbüz, Almanya'daki Yeşille
rin, "Varilleri atanların peşini bırak
mayacağız" dediklerini ifade etti ve san
ki bizden bu konuda en ufak bir şey çık
mamış gibi, hakkımızı yedi. Biz bu konu
da televizyonda açıklama yaptık, galiba bu 
açıklamamızı duymamış, dinlememiş. Bi
zim yaptığımız açıklama şuydu: uluslara
rası hukukta yer olmamasına rağmen, biz 
bu varillerin üreticisi firmaların isimleri
ni tespit ettiğimiz ölçüde üretici firmala
rın bulunduğu ülkelerde —çünkü, varil
leri atanları tespit etme konusunda henüz 
elimize somut bilgiler gelmiş değil; fakat, 
varilleri üreten firmalar hakkında bulun
dukları ülkelerde— dava açtıracağız. Bu 
davalardan sonuç alıp almayacağımız şu 
anda belli değildir; fakat, biz şunu yapmak 
istiyoruz: Varil üreticilerinin bulunduğu 
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ülkelerde bir kamuoyu oluşturup —buna 
özellikle dikkatinizi çekmek isterim— hiç 
olmazsa bundan sonra ürettikleri zehirli 
maddelerin takibini yapsınlar; bu varille
ri kime satmışlar, bu varilleri alanlar ki
me vermişler, böyle bir takip sistemini 
kurdurmak için onlara uluslararası kamu
oyu baskısı oluşturmaya çalışıyoruz ve bu 
konuda da üreticiler konusunda da ulus
lararası mahkemelerde dava açacağımızı 
da televizyonda ve radyoda ilan etmiş bu
lunuyoruz. 

Evet, Türkiye kesinlikle Avrupa'nın 
çöplüğü değildir. Onun için, Göltaş'a ge
len çöpleri bütün imkânları kullanarak, 
hatta biraz da tehdit kullanarak geriye 
gönderdik. (ANAP sıralarından, "Bravo" 
sesleri, alkışlar) onun için, Petersberg ge
misiyle gelen çöpleri uluslararası bir olay 
haline getirdik. Türkiye'ye çöp gönderi-
lemeyeceği, Türkiye'ye çöp gönderildiği 
takdirde büyük bir olay çıkacağı, çıngar 
çıkacağı, bütün Almanya, Avusturya ve 
Avrupa kamuoyu tarafından biliniyor ve 
bundan sonra da bu işe cesaret edecek ola
nın çıkacağını da zannetmiyorum. 

Korsan gemilerle de ilgili bütün ha
berleri kendi gayretimizle Türkiye'de ka
muoyuna yaydık. Akdeniz'de gezen kor
san gemilerle ilgili bilgileri topladık, ken
di kamuoyumuza, televizyonumuza ve ba
sınımıza vererek, Türk sahil korumasının, 
Türk yatçılarının, Türk balıkçılarının, hat
ta sandalcının dahi bu gemilerin varlığın
dan haberdar olması için gerekli bilgileri 
halkımıza aktardık. Çünkü, demin de söy
lediğim gibi, bu haberlerin artması, şah
sen Adnan Kahveci'ye zarar verebilir; 
çünkü, herkes şunu düşünecektir: "Adnan 
Kahveci bu işlerden sorumlu olmaya baş
ladıktan sonra bu haberler çoğalmaya baş
ladı, demek ki, çevre kirlenmeye başladı" 
diye düşünecektir; ama benim korkum o 
değil. Benim arzum, vatandaşın şuuru art
tıkça denizlerimiz daha iyi korunacak, va

tandaşımızın bilinci arttıkça^ bu tip zehirli 
maddelerin Türkiye'ye girmesi imkânsız 
hale gelecektir. 

Değerli milletvekilleri, önemli bir ko
nu da, —madem Sayın Gürbüz bu konu
yu açtı— bizim çevre konusunda yaptığı
mız yaklaşımların, sadece Türkiye'de de
ğil, Avrupa'da da yavaş yavaş takdir top
lamaya başladığıdır. Özellikle mevcut sa
nayiin ve yeni kurulacak sanayiin de çev
re etkilemesi açısından kontrolü Avrupa'
da ilgi toplamıştır. Müsaadenizle bir ör
neği izah edeyim; bir sürü örnek var; in
şallah bir gündem dışı konuşma daha olur 
diğerlerini de bu vesileyle izah ederim. 

Biz, Avrupa'nın çok büyük bir katı 
atık meselesi olduğunu biliyoruz. Türki
ye'de bu meseleyi çözmek için Avrupa'dan 
değişik bir yaklaşım geliştiriyoruz. Bu yak
laşımın esasları da, son dört beş yıldır or
taya çıkmaya başladı. Bir örnek, İstanbul'
daki Tuzla Deri Sanayi Sitesidir. Katı atık
larda, eğer sanayi atıklarıyla insan atık
larını (kanalizasyon atıklarını) birbirine 
karıştırırsanız, ortaya çıkacak katı atığı im
ha etmeniz zorlaşır; ama insan atıklarını 
sanayi atıklarından ayırırsanız, insan atık
larını ormanların gübrelenmesinde, hat
ta tarımda kullanabilirsiniz. Dolayısıyla, 
biz Türkiye'de, küçük sanayiin, organize 
sanayiin ayrı ayrı yerlerde gruplaşmasını 
ve her sitenin ayrı bir arıtma tesisi kur
masını öngören bir program uyguluyoruz. 
En güzel örneklerinden bir tanesi, Tuzla 
Deri Sanayi Sitesidir, ikinci güzel bir ör
nek, birkaç hafta önce açtığımız İstanbul 
Mezbahasıdır, kendi özel arıtma tesisi var
dır. 

Şimdi ne olacak? Avrupa'nın yapa
madığını inşallah biz yapacağız; çünkü, 
Avrupa, sanayi atığıyla insan atıklarını 
ayıramadığı için, milyonlarca ton katı atık 
üretiyor ve bunları imha edemiyor, tarım
da da kullanamıyor. Biz, insan atıklarının 
zararlılığını azaltmak için, Petkim bünye-
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s inde, çözüneb i l i r —yani doğada 
çözünebilir— etoksilat ünitesinin de yatı
rımına başlamış bulunuyoruz; dolayısıy
la, deterjanlarda çözünemeyen LAB ve 
DDB gibi kompanentler yerine, en çözü
nebilir ve çevreye zararı olmayan etoksi
lat yatırımını da başlatıyoruz. Türkiye'nin 
çevre sorunlarını, sadece kısa vadede de
ğil, orta vadede ve uzun vadede de analiz 
ediyoruz ve çözümleri için Avrupa'nın da
hi uygulamayı düşünmediği, cesaret ede
mediği yöntemleri kullanıyoruz. Bunu da, 
iftiharla, gururla beyan ederim. 

Tabiî, bu konuda söylenecek çok şey
ler var; bunları da, inşallah, ileriki gün
lerde Yüce Heyetinize takdim ederim. 

Bu düşüncelerle, hepinizi saygılarım
la selamlarım. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

ÖZER G Ü R B Ü Z (Sinop) — Sayın 
Başkan, bir sorum var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Bitti 
o konu; eğer daha detaylı bilgi arzu edi
lirse, Sayın Bakan burada... 

ÖZER G Ü R B Ü Z (Sinop) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan buradayken bir da
kikanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Gürbüz... 
Bu usulü siz çok iyi bilirsiniz. Rica edi
yorum, lütfen oturun. 

Gündeme geçiyoruz. 
M E H M E T K O R K M A Z (Kütah

ya) — Sayın Başkan, gündem dışı söz ve
recektiniz. 

MUSTAFA Y I L M A Z (Gazian
tep) — Efendim, konuşma talebim vardı. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Yılmaz, 
söz istemiştiniz, size söz vereceğimi ifade 
etmiş idim. Yalnız bugün söz istediğiniz 
konuyla ilgili bir basın toplantısı yaptığı
nız için, olay bize göre güncelliğini ve ace-
leliğini kaybetmiştir. Bu itibarla söz ver
miyorum. 

Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 

MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 
17 arkadaşının 12 Eylül 1980 tarihinden buyana 
Başbakanlık bütçesine konulan örtülü ödeneklerin 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa uy
gun olarak sarf edilip edilmediğini tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/32) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" 
kısmında bir Meclis araştırması önergesi 
vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Başbakan Sayın Turgut Özal, halkoy
laması ile ilgili 23 Eylül 1988 gecesi saat 
21.00'de TRT 'den yapmış olduğu propa
ganda konuşmasında, olimpiyat şampiyo
nu millî haltercimiz Naim Süleymanoğ-
lu 'nun Seul Olimpiyatlarına katılmasının 
sağlanabilmesi için Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti Hükümetine bir milyon do
lar ödediğini açıklamıştır. Konu daha son
ra değişik yayın organlarında yorumlana
rak kamuoyuna duyurulmuştur. 

Örtülü ödenek konusu 1050 Sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun deği
şik 77 nci maddesinde tarif edilmiştir. Adı 
geçen maddeye göre; "Başbakanlık büt
çesine konulan örtülü ödenek; 

a) Kapalı istihbarat ve kapalı savun
ma hizmetleri için, 

b) Devletin yüksek güvenliği ve yük
sek menfaatlerinin isterleri için, 

c) Siyasî, sosyal konularla, kültür ve 
Devlet itibarı alanlarında ve olağanüstü 
hizmetlerin sağlanmasında Hükümet 
icapları sayılan maksat ve gayeler için, 

sarf edilir." denilmektedir. 
77 nci maddenin 3 ncü fıkrası uya

rınca "Ör tü lü ödenek, Başbakanın ve 
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ailesinin şahsî menfaatlarına ve siyasî par
tilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaç
larına sarf olunamaz." 

Devletin idamesi için, yukarıda ya
zılan şartlarda, Başbakanlık Bütçesine ör
tülü ödenek konulması ve bu ödeneğin 
Başbakan tarafından harcanması doğaldır. 
Ancak, madde kapsamındaki bazı tanım
lamalar yoruma muhtaç ve kişilerin dün
yaya bakış açıları ile sınırlıdır. Naim Sü-
leymanoğlu'na ödenen ödeneğin kültür ve 
devlet itibarı alanlarında kullanıldığı ka
naatindeyiz. Ancak, 12 Eylül 1980'den bu 
yana oluşan siyasî yapılanma sonucu, bu 
tür tasarruf ve harcamaların denetimi yok 
denecek düzeye indirilmiş bulunmaktadır. 

Bu durum, kamuoyunda değişik yo
rumlara neden olmuş, bazı Anayasal ku
rumlar ile birlikte çağdaş demokrasinin 
önemli ilkeleri büyük ölçüde zarar gör
müştür. Sayın TurgutOzal Hükümetleri
nin yapmış olduğu tasarruflar ve uygula
dığı yöntemler, klasik devlet yapımıza 
oturmuş kurum ve değer yargılarımıza 
önemli ölçüde ters düşmektedir. Bu ne
denle, kamuoyunda ve Yüce Mecliste 
önemli ölçüde güven bunalımı yaratmak
tadır. 

Araştırma önergemizin tartışılması 
sırasında, daha geniş bir biçimde yapaca
ğımız açıklamalarda da anlaşılacağı üze
re, 12 Eylül 1980'den günümüze kadar ör
tülü ödenek harcamalarının Yüce Meclis
çe araştırılmasında millî yararlar görmek
teyiz. 

Bu nedenle, örtülü ödenek harcama
larının Muhasebei Umumiye Kanununun 
77 nci maddesine uygun olarak yapılıp ya
pılmadığının, yapılan harcamaların millî 
menfaatlere uygun olup olmadığının, ör
tülü ödenekten harcanan paraların Baş
bakan ve ailesinin ve yakınlarının şahsî 
masraflarına veya Anavatan Partisinin 
idare propaganda ve seçim masraflarına 
sarf edilip edilmediğinin, örtülü ödeneğin 
nasıl harcandığının, hesaplarının nasıl tu
tulup, nasıl tasfiye edildiğinin, bu harca

malardan kimlerin sorumlu olduğunun, 
günümüze kadar gerçek ve tüzelkişilere ne 
için ve ne kadar harcama yapıldığının, bu 
harcamaların bazı siyasî partiler, sendika
lar, dernekler ve kişilerin kontrol ve yıp-
ratılması için kullanılıp kullanılmadığının 
tespiti amacıyla Anayasanın 98 nci ve İç
tüzüğün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca meclis araştırması açılmasını saygı ile 
arz ederiz. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Veli Aksoy 
İzmir 

Mehmet Adnan Ekmen 
Mardin 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Adnan Keskin 
Denizli 

Mahmut Almak 
Kars 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

K.Kemal Anadolu 
İzmir 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Kamil Ateşoğulları 
Ankara 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Onur Kumbaracıbaşı 
Kocaeli 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

Önerge, gündemde yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susunda öngörüşmeler, sırasında yapıla
caktır. 

Gündemin, " K a n u n Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)— 
Sayın Başkan, bir şey sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, gündeme geç
tik, müsaade buyurun. 

1. — 27.7.1967 tarih ve 926 saydı Türk 
Silafılt Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/407) (S. 
Sayısı : 70) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin "Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlar
dan Gelen Diğer İşler'' bölümünün birin
ci sırasındaki, 70 sıra sayılı 27.7.1967 Ta
rih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım: Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, S H P Gu
rubu adına Sayın Hilmi Ziya Postacı söz 
istemişlerdir. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

(1) 70 S. Saydı Basmayan tutanağa eklidir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)— 
Efendim, yani, benim konuşma metnini 
basma vermem suç mudur? 

BAŞKAN — Hayır değil, değil... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)— 

Hangi basın toplantısında?.. 

BAŞKAN — Şimdi, lütfen 60 inci 
maddeyi okuyun bana hak vereceksiniz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)— 
Başka bir haber mi aldınız? 

BAŞKAN — O konuyu hallettik 
efendim, lütfen.. 

SHP G R U B U ADINA H İ L M İ Zİ
YA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Da
ir Kanun Tasarısı üzerinde Sosyaldemok-
rat Halkçı Partinin görüşlerini açıklamak 
üzere huzurunuzdayım. 

Konu, Ordumuzu ve Silahlı Kuvvet
lerimizin tüm üyelerini yakından ilgilen
dirdiği için, ben özellikle kanun tasarısı
nın genel gerekçesindeki görüşlere sözle
rimde yer vererek konuşmamı sürdürmek 
istiyorum ve bu genel gerekçedeki görüş
ler, herhalde, konunun Yüce Meclisçe da
ha dikkatle değerlendirilmesini gerektire
ceği kanaatindeyim. 

Sayın üyeler, bu konu, bu tasarı ko
misyonumuzda görüşülürken, Millî Sa
vunma Komisyonu üyeleri, hiç aksini de 
savunmadan, bir tek noktada ittifakla bir 
değişikliği savunmuşlardır ve diğerlerini 
olduğu gibi kabul etmişlerdir; fakat kanun 
tasarısının gerekçesindeki bir noktayı hu
zurlarınızda söylemek istiyorum. 

V. — K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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Gerekçede, "Halihazırda subay ve 
astsubay mevcudu kadro ihtiyacının çok 
altında olup, hemen hemen tüm rütbeler
de kadro açığı bulunmaktadır. Diğer yan-

ı dan sicil üstlerince verilen sicil notlarının, 
sicil müessesesinin tabiatı icabı sübjektif 
ölçüler içerisinde tayin edilmesi, genellikle 
subay ve astsubayların sicil notu ortalama
larının terfi için öngörülen limitlerin altı
na düşmemesine yol açmaktadır" denili
yor. 

Şimdi, gerekçe, bu birinci bölümün
de, bir yandan Silahlı Kuvvetlerimizin su
bay ve astsubay sayısında, kadro sayısın
dan daha az subay ve astsubay bulundu
ğunu; ama bir yandan da sicil müessese
sinin çalışmasında aksaklıklar bulunduğu
nu belirliyor ve gerekçe devam ederek, bu 
sicil müessesesinin işlemesinin de Ordu
da, Silahlı Kuvvetler personelinin terfile-
rinde birtakım sıkıntıları beraberinde ge
tirdiğini söylüyor. 

Elimizdeki resmî bilgiler, Silahlı 
Kuvvetlerimizin, kara, deniz ve hava kuv
vetlerinde 68 997 subay ve astsubay bu
lundurduğunu gösteriyor. Er ve erbaş sa
yısı 562 939 olup, sivil memur sayısı da 
17 831'dir. Dünyada, Amerika Birleşik 
Devletleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
ler Birliği, Çin ve Hindistan'dan sonra, 
Türkiyemizin beşinci büyük sayıda silah
lı gücü oluşturduğunu biliyoruz. Birlikte 
olduğumuz NATO ittifakı içinde bir sıra
lama yapacak olursak, Amerika Birleşik 
Devletlerinden sonra silahlı kuvvetler per
sonel sayısının en yüksek olduğu ikinci ül
ke durumunda olduğumuz görülecektir. 

Biraz önce sözlerimde noksan kalan 
bir noktayı da hatırlatarak devam etmek 
istiyorum; Yüce Meclis, 1983 Kasımından 
1987 Nisanına kadar, Silahlı Kuvvetleri
mizin getirdiği 26 kanun tasarısını yasa-
laştırmıştır. Yine aynı süre içinde, 64 yö
netmelik Millî Savunma Bakanlığınca çı
karılmış ve halen yürürlüktedir. Tabiî, 

bundan öncekileri dş/Var ve bu saydıkla
rım son üç dört se-ne içerisinde eklenen
lerdir. O kanunları ve yönetmelikleri in
celediğimizde, hep daha önce çıkmış bir 
yasanın, o günkü şartlarda noksanlığının 
düzeltilmesi veyahut da, daha açıklık ge
tirilmesi için çıkarıldığını görüyoruz. Bu
gün de yine personelle ilgili yeni bir dü
zenleme getiriliyor. 

Türkiye Cumhuriyetinin Silahlı Kuv
vetleri hepimizin silahlı kuvvetleridir ve 
çağın gerekleri ile ileriye dönük bir ordu
nun tüm sıkıntılarının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisince ciddî olarak ele alınma
sında büyük fayda vardır. Böyle, parça 
parça halde değil de, hepsinin bir bütün 
halinde Yüce Meclisin önüne gelmesinde, 
karşılıklı her konuda noksanlarımızı ve sı
kıntılarımızı samimî olarak görüşmekte 
büyük faydalar ummaktayız. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu tasarıda 
bizleri memnun eden bir tek nokta, komis
yonda görüşülmesi sırasında, sınav siste
minin tasarı metninden çıkarılması olmuş
tur. Komisyonumuzda bu görüşmede, bu 
ortak noktada birleşmiş olmamız, tasarı
nın diğer maddelerindeki birliğimizi de yi
ne sürdürmüştür. Yalnız, imtihan konu
suna gelmeden önce, sicil konusuna değin
mek istiyorum.. Sicil konusu dünyada bü
tün ordularda ve her müessesede uygula
nan bir olaydır ve Türk Ordusunun, bili
nebildiği kadar, her düzeni içerisinde si
cil müessesesi işlemiştir. Şimdi, eğer ge
nel gerekçedeki noktaya dikkatle bakarsak, 
sicil müessesesinin sübjektif bir değerlen
dirmeye yol açması ve bu yüzden de sa
yın Silahlı Kuvvetler mensuplarımızın bir 
kısmının fazla not alması ortaya çıkmış 
oluyor. Bu olayı, sicil müessesesini değiş-
tiren bir müessese getirerek değil, her mes
lekte ve tabiatında olan sicil konusunu, 
çok daha dikkatli kullanarak ve bundan 
önceki dönemlerde Türk Ordusunun en 
temel direği kabul edilen sicil konusunu, 
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ciddî işler bir hale getirerek uygulamakta 
da yarar görmekteyiz. 

Tabiî ki, önemli olan bir noktayı da 
ı söylemeden geçemeyeceğiz. Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde görev yapan subaylarımı
zın, astsubaylarımızın, değerli kumandan
larımızın hangi konularda, nasıl yetişme-

• si gereğinin de çok açık bir sisteme bağ
lanmasında fayda vardır. Çağın gelişen 
teknolojisi içerisinde bir pratisyen hekim
den beklediğimiz hizmetleri ve görevleri, 
orduda görev yapan subaylarımızın her 
birinden bekleyemeyiz. Onların, ihtisas
laşması, her konuda özel bilgi ve eğitimi 
alarak çağın teknolojisini yakalaması ge
rekir. O yüzden, silahlı kuvvetlerin en 
önemli ve tek kaynağı harp okulları oldu
ğuna göre, hem zaman içerisinde Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin ihtiyacının ne ve ne ka
dar olacağının çok iyi tespit edilmesinde 
hem de çağın tekniğine ve teknolojisine 
uygun yetenekli subaylarımızın, astsubay
larımızın orduya kazandırılmasında bü
yük fayda görmekteyiz. 

Kaynak, harp okulları ve askerî lise
ler; Ordumuz da, yıllardır belli bir yerle
şik düzen içerisinde çok uzun geçmişi olan 
bir ordu olduğuna göre, tahmin ediyorum 
ve umut ediyoruz ki, bu konuda daha dik
katli ve isabetli davranırsak, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin bundan böyle subay terfi ve 
derece yükselmelerinde böyle sıkıntılar.or-
taya çıkmayacaktır. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, biz, 
Türkiye'nin savunma politikalarının yal
nızca iktidarca değil, muhalefetiyle bir bü
tün olarak Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde uzun uzadıya görüşülmesi ve millî 
savunmamızın; Bakanlığından, Ordumu
zun en yetkili kademelerinden gelecek her 
türlü değerlendirmelerle, millî birlik an
layışı içerisinde; ama bugünün ve gelece
ğin gereklerine ve gerçeklerine uygun ola
rak çözümlenmesinden yanayız. Bu konu
da Hükümetimizin ve her kesimin Yüce 

Meclise getireceği konuları samimiyetle 
tartışmaya ve değerlendirmeye açığız. 

Ben, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
adına bu yasa tasarısı vesilesiyle bazı nok
talardaki görüşlerimizi açıklama fırsatı 
bulduğumdan dolayı memnunum, mutlu
yum. XVII I . Dönemin bu konularda da
ha isabetli görevleri yerine getirmesi dilek
lerimle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyor, 
teşekkür ediyorum arkadaşlar. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Postacı. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Yaşar Topçu; buyurun efendim. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

DYP G R U B U ADINA YAŞAR 
T O P Ç U (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Genel Kurulumuza sunulmuş olan, 
Türk Silahlı Kuvvetleri personel rejimini 
düzenleyen 926 sayılı Yasanın bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısı ve esas itibariyle 926 sayılı Yasa ül
kemizde, Türk Silahlı Kuvvetleri için, bu 
kuvvetin önemi, hayatiyeti, askerlik hiz
metinin ve harp sanatının özellikleri iti
bariyle, devletin genel personel politika
sının dışında, ayrı bir personel politikası 
statüsü geliştirilmesinden kaynaklanmış 
bir yasadır. 

1967'de yürürlüğe girmiş olan bu te
mel yasa, aradan geçen zaman içerisinde 
ve özellikle müdahale yıllarında olmak 
üzere, tam 32 defa değişikliğe uğramıştır. 
Bu değişikliklerin tamamı, genellikle Yük
sek Askerî Şûra komuta kademesi tarafın
dan oluşturulmuş, parlamentoda da, or
du üzerinde polemiğe sebebiyet verilebi
lir endişesiyle herhangi bir tartışmaya, 
karşılaştırmaya, araştırmaya gerek görül
meden geldiği gibi geçip gitmiştir; ama gö
rülmüştür ki, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
personel politikası bozulmuştur. Bir önceki 

— 227 — 



T.B.M.M. B : 6 29 . 9 . 1988 O : 1 

üst kademenin yaptığı, getirdiği bir deği
şikliği, bir sonraki üst kademe beğenme
miş, yetersiz bulmuş, yeniden değiştirmek 
ihtiyacını hissetmiştir. Zira, Türk Silahlı 
Kuvvetleri personel rejiminin şimdiye ka-
darki değişiklikleri, konuyu ıtemelden çöz
meye, konunun aksayan yönlerini düzelt
meye yönelik olmamıştır. 

Bu defa getirilen tasarının gerekçesi, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanmak
ta olan terfi sisteminin iyi sonuç verecek 
şekilde çalışmadığıdır; çünkü, bu sistem
de, bu sistemin esasını teşkil eden, gizli 
tezkiye dediğimiz sicil notunun, genellik
le hep iyi verilmesi sonucu, herkesin be
lirli sürelerde ve belli zamanı doldurdu
ğunda terfi etmesi, yükselmesi, yani bir 
üst rütbeye çıkması neticesini verdiği ve 
bunun da 1967 yılında çıkarılan 926 sayı
lı Kanunla sağlanan piramidi bozduğu be
lirtilmekten*. O sebeple, bu yasa tasarısı 
buraya gelmeden önce, esasen bize göre 
yasal olmayan bir şekilde, bir yönetmelik 
değişikliğiyle birkaç yıldır Türk Silahlı 
Kuvvetlerindeki subay ve astsubayların 
terfilerinde uygulanmakta iken, son gün
lerde durdurulmuş olan sınavla terfi me
todu getirilmek istenmiştir. Komisyon bu 
metodu kabul etmemiştir; bize göre iyi et
miştir. Yalnız, burada bir noktaya değin
meden geçemeyeceğim. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, personel açı
sından, muharip sınıfların yanı sıra, yar
dımcı sınıflardan oluşmaktadır. Bu yar
dımcı sınıfların bazı dallardaki varlığı, 
Türkiye'de ikilemlere, tartışmalara ve uza
yıp giden sürtüşmelere sebebiyet vermek
tedir. Bunlardan bir tanesi, askerî hâkim 
ve savcı sınıfıdır. 

Bir taraftan, Adalet Bakanlığı, Mec
lisimize sevk ettiği yasalarda, hâkim açı
ğından bahsetmektedir; bir taraftan, ye
tişkin birçok hâkim ve savcı meslektaşımız, 
Ordu içerisinde kurulmuş olan mahkeme
lerde, son zamanlarda, uzun yıllar Türki

ye'nin sıkıyönetim içerisinde kalmış olma
sından doğan iş fazlalığı sebebiyle her ne 
kadar boş kalmamışlarsa da, barış zaman
larında firar ve bakaya suçlarına bakan ve 
bunun dışındaki ufak tefek bazı mesele
lerin ötesinde, akşama kadar atıl vaziyet
te bırakılmış ve bize göre israf ifade eden, 
beyin israfı ifade eden bir sonuca varılmış
tır. 

Şimdi, barış zamanında bir askerî 
birliğin disiplin ihtiyacını bir disiplin su-
bayıyla karşılamak mümkündür ve bizim 
bugünkü birlik statümüz içerisinde disip
lin subayları vardır. Savaş zamanında bir 
harp divanı oluşturmak suretiyle, o birli
ğin mahkeme ihtiyacını gidermek müm
kündür; ama barış zamanında, firar ve ba
kaya suçu gibi basit suçlar dışında başka 
meseleler çıkıyorsa, normal adlî yargı içe
risinde kurulacak mahkemelerde ve onun 
devamı olan yüksek mahkemede, yani 
Temyiz Mahkemesinde bu işlerin halledil
mesi mümkünken, yüzlerce yetişkin hâ
kim arkadışımız buralarda alıkonulmuş, 
bize göre, Ordu, personel rejimi bakımın
dan, bu arkadaşlarımızı gereksiz şekilde 
üstlenmiştir; hatta hatta, Anayasaya da 
konulmak suretiyle, dünyada örneği olma
yacak şekilde, askerî idare mahkemesi gi
bi mahkemeler oluşturulmuştur. Bize gö
re, ne işe yaradığı bilinmeyen bu tür mah
kemelerin devamından hâlâ medet umul
maktadır, fayda görülmektedir. 

Arkadaşlar, askerî idare mahkemesi, 
1982 Anayasasından önce, Yüksek Askerî 
Şûra kararlarının Danıştay murakebesine 
tabi olmasının bir sonucudur. 1982 Ana
yasası, Yüksek Askerî Şûra kararlarını, 
Danıştayda dava konusu yapmaktan çıkar
mıştır. 

O halde, aslında sebebi hikmeti (do
ğuş sebebi) kalmamış olan bu tür mahke
melerin kaldırılması, geçenlerde yargı yı
lının açılışı sebebiyle Yargıtay Başkanının 
başlattığı '"Askerî mahkemelerde emir-
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komuta yürüyor, yürümüyor; askerî mah
kemelerin kararlan etki altında alınıyor, 
alınmıyor" gibi memlekette sancı uyan
dıran birçok meselelerin halline yaraya
caktır. 

Bizim, askerî personel bakımından 
anlayamadığımız bir başka konuya değin
mek istiyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bir askerî 
hastanede, Hipokrat Yemini etmiş, mes
leği tamamen insancıl amaçlara yönelmiş 
üniformalı doktor bulundurmak zarureti 
nereden geliyor? Bu tür uygulamalar, bi
zim Silahlı Kuvvetlerimizin toplum içeri
sinde yapı olarak, her ihtiyacını, her lâ
zım olan şeyi kendi kuralları içerisinde ve 
kendisinden tamamlamaya ya da kendi
sinden üretmeye yönelik ayrı bir camia 
oluşturması neticesini doğuruyor. Ordu
nun ihtiyacı olan zarurî, çok zarurî ve 
mutlaka kendi bünyesi içerisinde bulun
ması gereken hususlara elbette ki bir di
yeceğimiz yoktur; ama zarurî olmayan, 
hatta hatta dışarıya açılmasında, toplum
la kaynaşmasında, toplum tarafından da
ha yakından tanınmasında, bilinmesinde 
fayda olan bazı mesleklerin sivillerden kar
şılanmak suretiyle, askerî personel rejimi
nin, aslında yeniden gözden geçirilmesin
de fayda olduğu kanaatindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, burada bir hu
susa daha değinmek istiyorum. 

Getirilen tasarının gerekçesini ince
lediğiniz zaman, benden önce konuşan de
ğerli milletvekili arkadaşımızın belirttiği 
gibi, Orduda mevcut kadrolarda çok bü
yük noksanlıklar bulunduğu, bunların 
doldu rulamadığı hususları altı çizilerek 
vurgulanmaktadır. 

O halde, bu işin önceliği, şu anda gö
rüşülmekte olan tasarı değildir. Eğer Dev
let Personel Yasasında bir değişiklik yapıl
mak isteniyorsa, bu işin önceliği, bu boş 
kadroların doldurulmasının çarelerinin 
aranmasıydı veya bu kadroların askerî li

selere, harp okullarına, fakültelere rağmen 
neden dolayı boş kaldığının araştırılıp so
rulması ve buradan çıkacak olan sonuç
lara göre bu yasanın tanzim edilmesi ge
reğiydi. 

Biz burada, kendi gözlemlerimiz ve 
kendi araştırmalarımızla tespit ettiğimiz. 
bir hususu bilgilerinize sunmak istiyoruz. 
Bize göre, o kadroların boş bulunmasın-
daki sebeplerin başında, geçim sıktntısı-
nm, orduda görev yapan subay ve astsu
baylarımızın belini bükecek kadar sirayet 
etmiş ve onları da ezmiş olmasıdır. Bugün, 
yoldan geçen herhangi bir Türk vatanda
şını çeviriniz ve ona Türk subayının ne ka
dar para kazandığını sorunuz; vatandaş, 
Türk subayının, yüzbinler, milyonlar alıp 
da herkesten sakladığını sanıyor; ama ben 
size burada söylüyorum, uzak bir yerde de 
değil, inanmayan gider bakar, Genelkur
maya gidiniz ve bir öğlen tabldotunda su
bay ve astsubayların aldıkları yemeklere 
dikkat ediniz. Dışarıdaki bir restprana, 
hatta bir devlet dairesinde memurlara tak
dim edilen yemeklere göre çok daha ucuz^ 
şartlarda subay ve ast subay lan miza tak
dim edilmekte olan yemeklerden alırken, 
beş subayımızdan ikisinin veya üçünün et 
yemeğine uzanamadığını göreceksiniz. 

Hal böyleyken, öbür taraftan yine bir 
başka hususu da zikretmek istiyorum. Siz, 
"kadroda açıklık var" derken, 52-53 ya
şına gelmiş ve ülkesine tam hizmet vere
ceği, her türlü tecrübeyi ve yeteneği, bil
giyi elde etmiş, tam hizmet verme zama
nı gelmiş olan kişileri, kadrosuzluk nede
niyle genç yaşta emekli edip, terfi etme 
hakkını elde ettiği halde, terfi etme şart-
lannı haiz olduğu halde, 52-53 yaşına gel
miş olan genç insanlan sokağa bırakıyor
sunuz ve ellerine 3& bin lira kadrosuzluk 
tazminatı ödüyorsunuz, bu da Kızılay'da
ki bir lokantada dört öğün yemek yedir-
miyor. Sonra, bu insanlar başlıyor koşuş
turmaya; lojmandan çıkmış, maaşının bü-
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yük bir kısmını kaybetmiş, sadece 38 bin 
liralık bir tazminatla ve emekli maaşıyla; 
o gün lise çağında, üniversite çağındaki 
çocuklarını da okutmak zorunda, destek 
vermek zorunda veya evlendirmek zorun
da olan bu insanlar koşuşturuyor. Ondan 
sonra dönüp diyorsunuz ki "Efendim, ter
fi sistemini halledelim." Terfi sistemini 
halletmeden önce, bu insanlan, yaptıkla
rı mesleklere bağlayacak statüleri getire
lim; İşi bir öncelik sırasına koyalım. 

' Eğer kusura bakmazsanız, bir husu
su burada belirtmek istiyorum. Bütçeyi 
harcarken de öncelik-sonralık sıralaması 
yapmıyorsunuz, personel, bir insanın, bir 
ülkenin en büyük gücü, yetişmiş beyinler
dir, onların problemlerini hallederken de 
öncelik-sonralık sırası yapmıyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, getirilen tasa
rıda deniyor ki: "Türk Silahlı Kuvvetle
rinde terfi, gizli sicil notlarına göre yapıl
maktadır.'1 Genellikle de herkes iyi not 
verdiği için, herkes terfi etmektedir. Mo
dern ordularda, Avrupa'da, Amerika'da 
bir subay ne zaman, hangi yaşta emekli 
olacağını bilmez, bilemez. Elbette ki, belli 
yeteneği, belli bilgiyi, belli mahareti, bel
li kültürü, belli cesareti olmayan; ki, su
baylık feragati olmayan ya da "Yeter 
miktarda" diyelim, "belli" demeyelim de, 
yeter bilgisi, yeter mahareti, yeter liyaka
ti, yeter cesareti, yeter fedakârlığı olma
yan kişilerin, zamanı gelince, belli süre
lerde belli rütbelere gelmesini kabullen
mek elbette ki zordur. Bu, Silahlı Kuvvet
lere elbette ki zafiyet verecektir; bunu an
larız, bunu anlıyoruz; ama bu işin önüne 
geçmek için sınav koymanın bir metot ol
duğu kanaatinde değiliz. Bu bakımdan, 
demin ifade etmeye çalıştığım gibi, komis
yonun sınavdan vazgeçmesi, onun yerine 
başka bir metot geliştirmesi kararını doğ
ru buluyoruz; ama yetersiz buluyoruz. 
Mesele, sınavda veya değişik metotlar ge
tirilmesinde değildir; mesele, verilen sici

lin gizliliğindedir. Objektiflik aranmıyor 
mu?.. Gerekçede deniyor ki: "Sübjektif
likten kurtarılamıyor." Çaresi var; Ame
rika'yı yeniden keşfetmeye lüzum yok; bu
nun, Avrupa'da, Amerika'da uygulanan 
şekli var, açıklığı var. Siz, bir subay, ast
subay hakkında; yani üst, komutan olarak, 
astınız hakkında sicil veriyorsunuz; bilfarz 
beğenmiyorsunuz, onun haberi yok, ama 
personel memurunun haberi var; perso
nelde oturan, o sicili dosyasına koyan ki
şinin haberi var, sizin hakkında işlem yap
tığınız kişinin haberi yok. 

Arkadaşlar, demokrasi açıklık rejimi
dir ve demokrasinin fazileti, açıklığında; 
bir işin fazileti, açıklı ğındadır. Kremlin'-
in açıklık politikası takip etmeye çalıştığı 
bu yüzyılın sonunda, insanları, geleceği
ni etkileyecek şekilde notlayıp, ondan son
ra ondan habersiz, onun malumatı ve bil
gisi dışında; gerek taltif etmek, gerek kö
tülemenin savunulacak tarafı yoktur, man
tığı yoktur. Komisyonun getirdiği açıdan 
da söylüyorum: Bunun çaresi objektiflik 
ise, bu objektiflik açıklıkla sağlanacaktır. 
Diyeceksiniz k i ' 'Ben size, kıyafetinizi be
ğenmediğim için, bu birliği iyi yöneteme
diğiniz için, şu noksanınız için, bu fazla
nız için kötü not verdim, 8 numara ver
dim." O bilecek, düzeltecek kendisini. Siz 
ona iyi not veriyorsunuz, haberi yok; kö
tü not veriyorsunuz, ondan da haberi 
yok... Sonra, "yığılmalar oluyor" diyor
sunuz; olur. Çünkü üst, astın haberi ol
madığı için, vicdaniyla başbaşa kalınca 
"Canım, istikbali ile oynamayayım, vere
yim notu" diyor, ama kendisine tebliğ edi
lip, kendisine bildirilip, noksanım, kusu
runu öğrenir hale geldiği zaman,yan i sicil 
açıklık kazandığı zaman, siz ona fazla not 
da veremezsiniz, az not da veremezsiniz. 
Neden?.. Çünkü, emsaline göre daha az 
not alması gereken bir subaya, üstü fazla 
not verirse, haksızlık yapmış olacaktır, her
kes görecektir; yapamayacaktır. Buna kar-
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şılık, hakkı olan bir notu vermezse, bun
dan dolayıda kendisi rahat olmayacaktır; 
herkes o değerlendirmeyi de görecektir. 

Binaenaleyh, ben burada gayet açık
lıkla ifade ediyorum ki, ömrümüz yeter 
yetmez, biz bu Mecliste bulunuruz bulun
mayız, onu bilemiyorum; ama, komisyo
nun getirmiş olduğu bu sistem de isteni
len sonucu vermeyecektir; ta ki sicillerin 
açıklığı sağlanıncaya kadar. Sicile açıklık 
sağlanıp, onun muhatabına bildirilmesi, 
yani objektifliğin sağlanması halinde, bu 
kadar karmaşık sisteme de gerek olma
makla beraber, belki bu işin bir sonuç ver
mesi mümkün olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, süreniz 
dolmuştur. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Ta
mamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu tasanda karşı 
olduğumuz başka bir husus vardır, o da, 
general ve amirallerdeki uzatma süreleri
dir. Bu uzatma süreleri, kanaatimizce hiç
bir haklı gerekçeye dayanmamaktadır. Bir 
taraftan, bir alt kademede, albaylık rüt
besinde kadrosuzluk sebebiyle, yetişmiş 
insanları, demin arz etmeye çalıştığım şe
kilde, oradan ayırıyorsunuz, öbür tarafta, 
generalliğe yükselmiş olanları süre uzata
rak alıkoyuyorsunuz... Bizim naçizane ka
naatimiz, uzatmada bir tek sebep vardır; 
Genelkurmay Başkanından aşağıya doğ
ru herkes kendisinden sonra gelecek alt ka
demeyi, uzatmalarla, kendi isteği yahut 
beğenisi doğrultusunda tayin etmeye ça
lışmaktır. Uzatmanın amacı bundan baş
ka bir şey olamaz. Herkes, vaktini doldur
duğu zaman, aşağıdan gelenlere, alttan 
gelenlere imkân vermek mecburiyetinde
dir. Bunun dışındaki bir uygulamayı ka
bullenmek, ancak farklı sonuçlar almak 
veya demin arz etmeye çalıştığım ve ge
rekçede belirtildiği şekilde, sübjektif değer
lerle, kendisinden sonra gelecekleri tayin 
etme gibi bir sonucu doğurmaktadır ki, bi-
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ze göre fevkalade yanlıştır. 
Değerli arkadaşlar, burada ifade ede

yim ki, bu yasa değişikliği, kendisinden 
önceki 32 değişiklik gibi, bir işe yarama
yacaktır, sadece onlar gibi sonuç verme
yen bir 33 üncü değişiklik olmuş olacak
tır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize 
saygılarımı sunuyorum. (DYP ve S H P sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Topçu. 

Anavatan Grubu adına, Sayın Şevki 
Göğüsger; buyurun efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ŞEVKİ 
GÖĞÜSGER (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte 
olan 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bazı Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair 70 sıra sayılı Kanun Ta
sarısı üzerinde Anavatan Partisi Grubu 
adına görüşlerimizi arz etmek üzere hu
zurlarınızda bulunuyorum. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlarken, üzerinde yaşadığımız güzel 
vatanımızı bize kazandıran ve gölgesinde 
gururla övündüğümüz ay yıldızlı al bay
rağımızı dalgalandıran, bu maddî ve ma
nevî değerlerimiz uğruna canlarını seve 
seve feda eden aziz şehitlerimizi huzurla
rınızda saygıyla anarken, bu değerlerimi
zin yılmaz bekçileri olan Türk Silahlı Kuv
vetlerinin bütün mensuplarına selam ve 
saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Millî Savunma 
Bakanlığınca hazırlanan ve Yüce Mecli
sin ilgili komisyonlarınca incelenerek, gö
rüşülmek üzere huzurlarınıza gelmiş bu
lunan bu tasarı ile, Cumhuriyet tarihi bo
yunca yurt savunması görevini üstün so
rumluluk anlayışı ile üstlenen, köklü ve 
güçlü teşkilatı ile bu görevini en mükem
mel bir şekilde yerine getiren Silahlı Kuv
vetlerimizi, daha da güçlendirmek, asrı-
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mızm ilim ve teknoloji alanında içinde bu
lunduğu gelişmelerle uyum sağlayacak, 
bilgili, deneyilmli ve daha mükemmel bir 
yapıya kavuşturacak bir düzenlemenin ya
pıldığına inanıyoruz. 

Günümüzde uygulanmakta bulunan 
kanunlarımızdan en çok değişikliğe tabi 
olanlar, hiç şüphe yok ki, hangi alanda 
olursa olsun,istihdam politikasıyla ilgili ka-
nunlarımızdır. Bunu son derece tabiî kar
şılamak gerekir. Bu kanunlarımızı günün 
ekonomik ve sosyal şartlarıyla uyum sağ
layacak bir seviyeye getirmek, personeli
mizi hizmet içinde yetiştirmeye yönlendir
mek üzere sık sık değiştirilmesinden tabiî 
bir şey olamaz; yeter ki, düzenlemeler iyi
leştirici nitelikte olsun. Tasan ile yapılmak 
istenen de budur. Bu tür kökleşmiş kanun
ların bütününü ele alıp, aynı hükümleri 
tekrar etmekten ileriye gitmeyecek düzen
lemeleri bir paket içerisinde ele almanın 
belli bir faydası da yoktur. 

Bu tasarı ile, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununda, özellikle bu kanunun 
sicil sisteminde yapılan değişikliklere pa
ralel düzenlemelerin, kendine has yapısın
dan kaynaklanan özelliklerinden uzaklaş
madan, Türk Silahlı Kuvvetlerine de yan
sıtılması ve halen uygulanmakta bulunan 
terfi sisteminin daha gerçekçi ve teşvik edi
ci bir yaklaşımla değerlendirilmesi esas 
alınmış bulunmaktadır. 

Sayın Milletvekilleri, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde terfi sisteminin daha objek
tif esaslara dayalı bir temele oturtulabil
mesi için, yüzbaşılık, binbaşılık ve yarbay
lık rütbelerine yükselebilecek subaylar ile 
başçavuşluk rütbesine terfi edecek astsu
bayların terfilerinde baraj sistemi getiril
mekte ve Ordunun ihtiyacı kadar sayıda 
subaylarımızın terfilerine imkân sağlanıl
ması hedef alınmaktadır. 

Bir kuruluşta kadro açığının bulun
masıyla, açık bulunan pozisyonların ehil 
ve yetenekli olanlara teslim edilmesini bir

birine karıştırmamak lazım gelir. Tasarı, 
hizmetin özelliğine göre eleman yetiştir
meyi hedef almakta ve kişileri, hizmet 
içinde yarışmaya yönlendirmektedir. 

Tasarının Yüce Meclisimizin takdir
lerine mazhar olması halinde, persone-
lin.yenilikleri takip etme, bilgilerini artır
ma ve kendilerini yetiştirme konusunda 
gerekli duyarlılığa ve gayrete itilmesi sağ
lanmış olacaktır. 

Tasarıda, "terfide baraj" olarak ad
landırılan bu sistemin uygulanmasıyla, su
bay ve astsubayların, gerek meslekî bilgi 
ve gerekse genel kültür açısından bugün
kü anlayışın dışında, mesleklerinde Silahlı 
kuvvetlerimize çok daha faydalı olarak ça
lışma ortamına yönlendirilmelerinin esas 
alındığı görülmektedir. Türk Silahlı Kuv
vetlerinin personel bakımından esas ihti
yacı, mesleklerinde bilgili, çalışkan ve ni
telikli subay ve astsubaylardır. 

Bu tasarı ile, Türk Silahlı Kuvvetle
rinde terfi esaslan yeniden düzenlenirken, 
tabiî ki, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler 
Personel Kanununun uygulamada karşı
laşılan bazı noksanlıklarının giderilmesi de 
hedef alınmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan 
ve Yüce Meclisimizin ilgili komisyonların-
da müzakeresi sırasında gerekli değişiklik 
ve düzenlemeleri de yapılmak suretiyle ol
gunlaştırman ve huzurlarınıza gelen bu ta
sarının, yüksek tasviplerinize mazhar ola
cağı inancı içinde, başta Büyük Türk Mil
leti olmak üzere, onun gözbebeği olan 
Türk Silahlı Kuvvetlerine haytrlı olması 
dilekleriyle, Anavatan Partisi Grubu ola
rak tasarıyı olumlu karşıladığımızı arz 
eder, Yüce Meclisi, tekrar saygı ile selam
larım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Göğüsger. 

Şahsı adına, Sayın Erol Ağagil; buyu
run efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
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EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi su
retiyle, silahlı kuvvetlerin terfilerinin ye
ni bir esasa bağlanması amacıyla getiril
miş olan bu tasarının tümü hakkında şah
sım adına söz almış bulunuyorum. Hepi
nizi, herşeyden önce saygı ile selamlaya
rak sözlerime başlıyorum. 

Ben, tasarının gerekçesine baktığım 
zaman, birbiriyle çelişkili iki paragraf gö
rüyorum. Tasarıyı hazırlayan Hükümet
ten, evvela bu çelişkinin açıklanmasını is
tiyorum. 

Evvela, diyor ki, "Türk Silahlı Kuv
vetlerinde subay eksikliği var." Arkasın
dan da diyor ki, ben, binbaşıya kadar yüz
de 70, binbaşından sonra yüzde 60, ast
subayda yüzde 50, astsubay üstçavuşta 
yüzde 60 barajlar getiriyorum, onları ter
fi ettirmeyeceğim; 4 kere de üst üste aynı 
rütbede terfi etmeyeni genç yaşta emekli
ler ordusuna katacağım." 

Bu bir çelişki değil midir? Bir yan
dan "personelim yok" diyorsunuz, bir 
yandan da "ben bu mevcut personeli bir 
baraja tabi tutacağım" diyorsunuz.. O za
man, kalanları ne yapacaksınız? Kalan 
kadroları kiminle dolduracaksınız? Bu bir 
çelişkidir. O halde, gerekçede bir çelişki 
vardır. 

Gelelim, Türk Silahlı Kuvvetleri per
sonel rejimine. Ben Hükümetten öğren
mek istiyorum; Silahlı Kuvvetler personel 
rejiminizin amacı nedir? Yani, nasıl bir su
bay, nasıl bir astsubay yetiştirmek istiyor
sunuz? Amacınız nedir? 

Harp okullarını 2 seneden 4 seneye 
çıkardınız. Nedir harp okulu mezunu? 
Üniversite mezunu mu? Hayır. Çünkü 
branşı yok. Nedir, harp okulu bitirdikten 
sonra eline verdiğiniz kariyer? Hiçbir şey. 
Yüzde kaç askerî ders, meslekî ders oku
tulmaktadır harp okullarında, yüzde kaç 

üniversite muadili ders okutulmaktadır ki, 
ciz o mezunlara, üniversite mezunu diye-
bilesiniz? O üniversitelerden aklığınız öğ
retim üyelerini, harp okullarına, kimler, 
nasıl seçmektedir? 

Bunların hepsi, harp okullarından 
nasıl subay yetiştirmek istediğinizin reji
miyle alakalıdır; rejimden amaç budur. 
Kaldı ki, eğer subay eksiğiniz varsa, as
kerî liselere ve harp okullarına talebe alır
ken, o miktarı hesap ederek alın; yani, 
harp okuluna 300 kişi almışsınız; ama, 
mezun olacakları sene, teğmen ihtiyacınız 
500 kişiymiş... Sizin rejiminiz, talebe alır
ken yanlış. Neden? Kaynakta eksiklik var? 
Bunlar, rejimin temel prensipleridir. Kaldı 
ki, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Askeri Şû
ra denen bir müessese var; bu müessese, 
Anayasaya girmiş bir müessesedir. Ve bu 
müessesenin eline lâyüsel yetkiler vermiş
siniz. Ne vermişsiniz?... Düzelmesi gere
ken rejim, bunlardır. 

Sicil bozukluğu olmayan, hiçbir su
çu olmayan, hiçbir adlî ve idarî soruştur
ması bulunmayan kişiyi, kanununun yet
kisi dahilinde olmamasına rağmen, Askerî 
Şûranın gündemine getiriyor ve re'sen 
emekliye sevk ediyorsunuz. Hangi perso
nel rejimi?.. Askerî Şûranın buna ne yet
kisi var? Kimdir Askerî Şura? En üst rüt
beye gelmiş, 9-10 kişi ile, Millî Savunma 
Bakanı ve Başbakandan müteşekkil bir 
kurul. 

Millî Savunma Bakanlığının konusu
nu alalım, rejimin içerisinde. Soruyorum 
diğer sayın bakanlarımıza: Müsteşarları
nızı, genel müdürlerinizi değiştirme yet
kiniz var mı, bakan olduğunuz zaman? 
Var. Sayın Millî Savunma Bakanım, müs
teşarınızı tayin etmeye veya değiştirmeye 
yetkiniz var mı? Yok. Hatta özel kalem 
müdürünüzü değiştirmeye yetkiniz var 
mı? 

Silahlı kuvvetler personel rejimi bir 
bütündür arkadaşlar, yani, "Adamı yüz-
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de 60'la terfi ettireceğim, yüzde 70'le terfi 
ettireceğim" deyip, astın üste yağcılık yap
ması sistemine dönmekle bu rejimin so
runlarını çözemezsiniz. Bu, tümüyle ele 
alınması gereken bir sistemdir. Dolayısıy
la, ben, gerekçenin bu bakımdan da çok 
yetersiz olduğu ve tasarının eksik getiril
diği kanaatini taşımaktayım. 

Subay ve astsubayları mesleklerine 
göre bir kritere tabi tutacaksınız... Ada
mı teğmenken alıyorsunuz, karargâh bö
lük komutanı diye —çok af buyurun— tu
valet temizliğinde görevlendiriyorsunuz. 
Üsteğmenken alıp, istihbarat subayı diye 
görevlendiriyorsunuz; yüzbaşıyken, hare
kât subayı; binbaşıyken, lojistik subayı... 
Yarbaylığa terfi ettirirken, bu kişide bir
takım kriterler arayacaksınız... Ne araya
caksınız, neci olacak bu adam? Mektepte 
ihtisaslaşma yok; subayı ihtisaslaştırma-
dan yetiştiriyorsunuz. Türk Silahlı Kuv
vetlerinde harp okullarından mezun olan 
subay, her şeyden anlayan; ama hiçbir şey 
bilmeyen, emekliliğinde de düz bir lise 
mezunu insandır. Rejiminizin yanlışlığı 
burada; silahlı kuvvetler personel rejimi 
böyle ele alınır. 

Peki, binbaşılıkta, yüzbaşılıkta, yar
baylıkta, astsubayçavuşlukta, üstçavuşluk
ta birtakım kriterler arıyorsunuz; general
lerin terfiinde kriter kime ait? Askerî Şû
raya ait. Nedir objektif kriterleriniz gene
ral terfiinde, bana söyler misiniz? Ve bu 
kişilerin yargıya başvurma yetkileri, hak
ları var mı? Herhangi bir haksızlığa uğ
rayan kişinin yargıya başvurma olanağı ol
mayan yerde, demokratik bir rejim mü
essesesinden bahsedilebilir mi? (SHP sı
ralarından alkışlar) Sisteminiz A'sından 
Z'sine yanlış. Bu yanlışlar hegemonyası 
içerisinde birtakım şeyleri değiştirmekle 
hiçbir şey getiremezsiniz bu rejime. 

Ne getirirsiniz ben söyleyeyim size: 
Bir rütbenin tümünü aynı amirin' emir-
komutası altında geçirecek bir ast, o amir 

yanlış da söylese, o amir kanunsuz, hukuk
suz da istese, ona riayet etmek durumun
da kalacaktır; yoksa terfi edemez. Terfi et
mesi için, bir üstündeki amirin emirleri
ne, her şeye rağmen, boyun eğmesi gere
kecektir. Sistem yanlıştır. Sistem, demin 
Sayın Topçu'nun da kısmen söylediği gi
bi, tekniğinde herkesle münakaşa edebi
leceğim bir açıklık rejimidir ve dünyanın 
demokrasiyle idare edilen her ülkesinde 
vardır. 

Bir yandan kalkıyorsunuz, "benim 
pilot eksiğim var" diyorsunuz ve pilotla
ra dışarıda silahlı kuvvetlerde aldığının 6-7 
misli maaş veriliyor; bir yandan pilotlara 
da aynı yüzde 60 uygulamasını getiriyor
sunuz... O pilot, zaten Silahlı Kuvvetler
den ayrılmak için fırsat kolluyor; bunlara 
da bir yandan fırsat vermiş olmuyor mu
sunuz? Bunların disiplinsizliğe; bunları, 
sistemin içerisinde kendilerini attırmak 
için birtakım fırsatlar kollamaya itmiş ol
muyor musunuz? Kaynağa eğilmeniz la
zım Sayın Hükümet. Kaynağa eğilmedi-
ğiniz müddetçe, ne istediğinizi, nasıl su
bay yetiştirmek istediğinizi ve Silahlı Kuv
vetlerde ne miktar subaya ihtiyacınız ol
duğunu belirlemeden, bunun içinden çı
kamazsınız. 

Yarın buna karşılık, Silahlı Kuvvet
ler içerisinde birtakım disiplinsizliklere ne
den olursunuz. 4 sene üst üste terfi ede
meyen kimse, o rütbenin yaş haddinin so
nuna kadar o rütbede görev yapacak... 
Yapmaz Sayın Bakanım, yapmaz, çalış
maz. Bu, bir anarşist olur Silahlı Kuvvet
lerin içerisinde. Eğer bir adamı siz 4 sene 
aynı rütbe içerisinde terfi ettirmemiş ve bı
rakmışsanız, artık bu adama Silahlı Kuv
vetler içerisinde hizmet yaptıramazsınız. 
İki şıktan birini tercih edeceksiniz; ya si
cil yoluyla emekli edeceksiniz ve emekli
ler ordusuna karıştıracaksınız ya da o 
amirlerin bir kısmı, bıkkınlık, yılgınlık 
içinde o kişilere susacak ve o kişiler o or-
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dunun içerisinde bir iş yapmadan gezen 
bir işsizler güruhu yaratacaktır; ikisi de 
yanlıştır. 

Bir yandan, personel rejiminizde 
emeklilik yaş haddini yükseltiyorsunuz, 
bir yandan, burada genç yaşta emekliler 
ordusu kuruyorsunuz... Bunlar yarın ne 
yapacak? Banka kapılarında bekçilik ve
ya özel müesseselerde birtakım savunma 
uzmanlığı için, hepimize sırayla torpile ge
leceklerdir. O zaman, kaynağa doğru 
adam alın, kaynakta iyi yetiştirin, kaynak
ta ihtiyaç kadar yetiştirin; bunun haricin
de yapacağınızın vebali altında kalırsınız. 

Hepinize, bu düşünce ve duygularla 
saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ağagü. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayıh 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Ek Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Kanunun 
değişik 3 üncü maddesinin birinci Sera
sının (p) bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve bu fıkraya (ş), (t), (u), (ü) ve (v) 
bentleri eklenmiştir. 

"p) Yeterlik notu: 
1. General - amiral rütbelerinde .Si

cil notu ortalaması ile değerlendirme no
tunun toplamıdır. 

2. Albay rütbesinde : Sıralama notu 
ile değerlendirme notunun toplamıdır." 

"ş) Sıralama notu : Binbaşı, yarbay 
ve albay rütbelerine ait sicil notları topla
mının,sicil sayısına bölünmesinden elde 

edilen nottur. 
t) Terfide baraj sistemi: Terfi şartlarını 

haiz yüzbaşı, binbaşı ve yarbaylar ile kı
demli üstçavuşlardan, sınıüarmdaki yeter
lik derecelerine ve bu Kanundaki esasla
ra göre her yıl belirlenecek oranda barajı 
aşanların bir üst rütbeye yükselmelerini 
düzenleyen bir sistemdir. 

u) Baraj yüzde oranı : Terfide baraj 
sisteminin uygulanacağı subay ve astsubay 
rütbelerinde, bir üst rütbeye yükseltilme
yecek olan subay ve astsubay miktarını be
lirlemek üzere her yıl ve her rütbe için 
Yüksek Askerî Şûra'ca tespit edilecek 
orandır. 

ü) Baraj : Rütbe ve sınıflara göre, ye
tersizlik nedeniyle ayırma işlemine tabi tu
tulacak subay ve astsubay sayısı çıkarıldık
tan sonra, geriye kalan personel sayısının, 
baraj yüzdesi oranıyla çarpımından elde 
edilen miktardır. 

v) Baraj uygulanmayacak sicil notu 
ortalaması : 

1. Mevcudu bir kişi olan sınıflardaki 
bir subay veya astsubayın, 

2. Barajın; (l)'den küçük bir rakam 
çıkması ve Yüksek Askerî Şûra'ca (1) ola
rak uygulanmasına karar verilmesi halin
de baraj içinde kalacak subay veya astsu
bayın, Terfi etmesine yeterli olacak nottur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Madde üzerinde önerge de yoktur; 
bu itibarla maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 926 sayılı Kanunun 

değişik 36 ncı maddesinin birinci fıkrası
na aşağıdaki şekilde (f) bendi eklenmiştir. 

"f) Bu madde hükümlerine göre na
şı plan leh veya aleyhe düzeltilenlerin ter
fi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ve kı
demlerinin verilme usulleri Subay Sicil 
Yönetmeliğinde gösterilir.'' 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 3 . - 9 2 6 sayılı Kanunun 

değişik 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

" I . — Rütbe Terli Şartları ve Esas
ları 

M A D D E 38. — Rütbe terfi şartları 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Rütbeye mahsus bekleme süresini 
tamamlamış olmak, 

b) Rütbeye mahsus normal bekleme 
süresinin (kıdem alanlar için fiilî bekleme 
süresinin) yarbaya kadar (yarbay dahil) 
için üçte ikisi, albaylar için yarısı oranın
da yıllık sicili bulunmak, 

c) Subay meslek programları yönet
meliğinde gösterilen kıta hizmetlerini yap
mış olmak, 

d) Üst rütbe kadrosunda açık bu
lunmak, 

e) General ve amiralliğe yükselecek 
albaylar için üst rütbe kadrosunda 49 un
cu maddede yazılı oranlar için de açık bu
lunmak. 

Birinci fıkrada belirtilen şartları ha
iz olan subayların terfileri aşağıdaki esas
lara göre yapılır. 

a) Yükselme sırasına girmiş bulunan 
teğmen - yarbayların, ö rütbedeki sicil no
tu ortalamaları tespit edilir ve sınıfları içe
risinde (kurmay subaylar kendi sınıfların
da) yeterlik derecesine göre sıralanırlar. 
Bilahara bu sıralama esas alınmak sure
tiyle; 

1. Baraj uygulanan rütbelerde teğ
men - binbaşılar için sicil notu ortalama
sı, sicil tam notunun % 60 ve daha yuka
rısı, yarbaylar için % 70 ve daha yukarısı 
olanlardan, sınıfının yeterlik derecesi sı
ralamasına göre barajın dışında kalanlar 

ile durumları 3 üncü maddenin birinci fık
rasının (v) bendi hükmüne uyanlardan ba
raj uygulanmayacak sicil notu ortalama
sına eşit ve daha yukarı not almış bulu
nanlar, 

2. Baraj uygulanmayan rütbelerde 
teğmen - binbaşılar için sicil notu ortala
ması, sicil tam notunun % 60 ve daha yu
karısı, yarbaylar için % 70 ve daha yuka
rısı olanlar, 

En üstün yeterlik derecesinden baş
lanmak üzere kadro açığı kadar bir üst 
rütbeye terfi ettirilirler. Baraj sisteminin 
uygulanması 39 uncu maddede tespit edi
len esaslara göre yapılır. 

b) Albaylar : Kuvvet Komutanlıkla
rı ve Jandarma Genel Komutanlığınca 
yükselme sırasına giren albaylardan sicil 
notu ortalaması sicil tam notunun % 60 
ve daha yukarısı olanlar tespit edilir. Bun
lar sıralama notuna göre kendi sınıfları 
içerisinde, kurmaylar sınıflarına bakıl
maksızın kendi aralarında (Hava Kuvvet
lerinde pilot ve hava yer kurmaylar ayrı 
ayrı) sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan al
baylardan sıralama notu sicil tam notunun 
% 70 ve daha yukarısı olanların sicil dos
yaları Yüksek Askerî Şûraya gönderilir. 
Yüksek Askerî Şûra bunları 54 üncü mad
de esaslarına göre değerlendirmeye tabi 
tutar. 

c) Üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşı
ların terfi esasları : Yüzbaşı ve binbaşıla
rın bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin 
bitiminden 1 yıl önce bu rütbelere ait her 
yılkı sicil notu, sicil tam notunun % 95 
ve daha yukarısı olanlar sicil notu ortala
ması en üstün olandan başlanarak rütbe
lerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı 
ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan su
baylardan, sicil notu ortalaması en üstün 
olanlardan başlanmak suretiyle kuvvet ko
mutanı veya Jandarma Genel Komutanın-
ca uygun görülenle^ kendi sınıf mevcudu
nun; muharip sınıflar için % 4'ü, yardım-
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cı sınıflar için % 2'si oranında bir üst rüt
beye yükseltilebilirler. Üstün başarı sebe
biyle ter fiden bir defa yararlanılır. 

Her yıl düzenlenecek sicil belgeleri
nin şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbele
rin özelliklerine göre ne surette, kimler ta
rafından, hangi zamanlarda doldurulaca
ğı, sicil notunun verilme esasları ve birin
ci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirti
len sebeplerle terfi edemeyenlerin gelecek 
yıldaki terfi işlemlerinin ne şekilde yapı
lacağı ve ayrıca üstün basan sebebiyle terfi 
usul ve şartları Subay Sicil Yönetmeliğin
de gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

E R O L AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan, soru var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
E R O L AĞAGİL (Ankara) — Sayın 

Başkan, 3 üncü maddenin ikinci fıkrası
nın (b) bendinde, "Albaylar : Kuvvet Ko
mutanlıkları ve Jandarma Genel Komu
tanlığınca yükselme sırasına giren albay
lardan sicil notu ortalaması sicil tam no
tunun % 60 ve daha yukarısı olanlar tes
pit edilir. Bunlar sıralama notuna göre 
kendi sınıfları içerisinde, kurmaylar sınıf
larına. bakılmaksızın kendi aralarında 
(Hava Küvetlerinde pilot ve hava yer kur
mayları ayrı ayrı) sıralanırlar" denilmek
tedir. Benim bildiğim kadarıyla, Kara 
Kuvvetlerinde şimdi pilot var, Deniz Kuv
vetlerinde yeni pilotlar vardır. Bunlar ne
den düşünülmemiş de yalnız Hava Kuv
vetleri düşünülmüş? 

ikincisi, "Üstün başarı sebebiyle ter-
fiden bir defa yararlanılır" deniyor; yani, 
bir insanın 14 yaşından 60 yaşına kadar 
bir defa mı üstün başarılı olacağı simge-
lenmektedir? Bunun nedenini öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Soru sorma işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan, siz mi cevap 
vereceksiniz? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN V U R A L H A N (Ankara) — Efen
dim, Komisyon Başkanı cevap verecek. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Efen
dim, soruyu Hükümete sordum. 

BAŞKAN — İsterlerse yazılı cevap 
da verebilirler; bilemiyorum. 

D E V L E T BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ (Konya) — Efendim, Ko
misyon Başkanı da cevap verebilir. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümetten 
sorulmuş soru. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN V U R A L H A N (Ankara) — Yazılı 
olarak cevap vereceğiz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 926 sayılı Kanunun 

7.7.1971 tarihli ve 1424 sayılı Kanunla yü
rürlükten kaldırılmış olan 39 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen
miştir. 

" I I - Terfide Baraj 
Madde 39. — Subayların binbaşı, 

yarbay ve albay rütbelerine terfiinde kad
ro durumu, personel mevcudu ve birikim 
dikkate alınarak aşağıdaki esaslar dahilin
de baraj sistemi uygulanır. 

a) Yüksek Askerî Şûra her yıl; rütbe
lere göre baraj yüzde oranlarını, baraj ola
rak uygulanacak rakam kesirli çıktığı tak
dirde, bunun bir alt tam rakama indiril
mesini veya bir üst tam rakama çıkarılma
sını ve baraj uygulanmayacak sicil notu or
talamasını kararlaştırır. 

b) Her yıl, 3 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (ü) bendinde belirtilen esaslar 
dahilinde baraj tespit edilir. 
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c) Kurmay subaylar kendi sınıfları 
içerisinde değerlendirilirler. 

d) Her rütbe ve sınıfta, baraj içinde 
kalacak subayların belirlenmesi için 50 nci 
maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin 
(1) numaralı alt bendi hükmüne göre esa
sen yetersizlik nedeniyle ayırma işlemine 
tabi olacaklar sınıflarının yeterlik derece
si sıralamasından çıkarılırlar. Baraj bu iş
lemden sonra sıralamada yeterlik derece
si en düşük olan subaydan itibaren uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 5. — 926 sayılı Kanunun 

değişik 44 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

" M a d d e 44. — Rütbe terfi edeme
yen subaylardan: 

a) Teğmen ve üsteğmenlerin tamamı, 
b) Yüzbaşı, binbaşı ve yarbaylardan 

kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyenler 
ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun; 
% 50 (dahil)'den fazla ve % 60'dan az 
olan yüzbaşı ve binbaşılar ile sicil notu or
talaması sicil tam notunun % 60 (da-
hil)'dan fazla ve % 70'den az olan yarbay
lar, 

c) Baraj uygulanan rütbelerde baraj 
nedeniyle terfi edemeyenler, 

d) Albaylık rütbesindeki sicil notla
rının ortalaması, sicil tam notunun % 60 
(dahil)'ı ve bunun üzerinde olup da; sıra
lama notu sicil tam notunun % 70 (da
hil) ve üzerinde olan ancak Yüksek Aske
rî Şûraca yapılan değerlendirmede kadro
suzluk nedeniyle tuğgeneral - tuğamiral 
rütbelerine yükselemeyen albaylar ile sı
ralama notu sicil tam notunun % 70 (ha
r ic iden az olan albaylar, 

Hizmete devam ettirildikleri sürece 

rütbe terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla 
sonraki yıllarda o yıl terfi sırasına giren
lerle birlikte 38 inci madde esaslarına gö
re yeniden terfi işlemine tabi tutulurlar. 

Yukarıdaki esaslara göre terfi eden
lerin yeni rütbelerindeki bekleme süresi
nin başlangıcı rütbeye nasıp tarihleridir. 
Bunlar yükseldikleri yeni rütbenin bekle
me süresine tabidirler. 

Aynı rütbede toplam 4 defa değerlen
dirmeden sonra da baraj uygulaması se
bebiyle terfi edemeyenler bir daha terfi iş
lemine tabi tutulmazlar. Bunlar bulun
dukları rütbenin yaş haddine kadar aynı 
rütbede hizmete devam ettirilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. Önerge de yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 6. — 926 sayılı Kanunun 

değişik 45 inci maddesinin birinci fıkra
sının (g) bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"g) Kadrosuzluk ve terfide baraj se
bebiyle rütbe terfi edemeyenlerden (a) 
bendinde belirtilen şartları haiz olanlar, 
bulundukları rütbede kademe ilerlemesi 
yapabilirler.'' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. Önerge de yok. 

E R O L AĞAGİL (Ankara) — Soru 
var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
E R O L AĞAGİL (Ankara) — Sayın 

Başkan, bir önceki maddede, yüzbaşı, bin
başı ve yarbaylarla ilgili bir konu vardı. 
Burada, bir yüzbaşı veya binbaşı, 6 yıl hiz
meti sonunda kademe ilerlemesi sonuna 
gelmiştir. Şimdi, bu 6 nci maddede, " b u 
şartları haiz olanlar, bulundukları rütbe
de kademe ilerlemesi yapabilirler" deni
liyor. Zaten, daha evvel bu kademe ilerle
mesinin sonuna kadar gelmiş olan kişi, 
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terfi edemediği takdirde, hangi kademe
ye atlayacaktır? Acaba yeni kademeler mi 
oluşturulacaktır; yani 926 sayılı Kanuna 
göre, Silahlı Kuvvetlerdeki rütbelerin içe
risinde 6 ncı dereceden sonra kademeler 
mi uygulanacaktır; bu nasıl tatbik edile
cektir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
"Hüküme t ya da komisyon" diye 

tasrih edilmediği için, komisyon da cevap 
verebilir efendim. 

Buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 

BAŞKANI R E C E P O R H A N ERGUN 
(Kayseri) — Konuyla ilgili olarak beni da
vet ettiğiniz için teşekkür ederim. 

Şimdi, kademe konusu (6) diye bir 
kaide yoktur efendim. Bir kere, şakulî sis
tem, derecedir malumuâliniz. Kademe ise, 
mesela bazı derecelerde 10'a kadar kade
me ilerleyebilir; bunlar vardır. Aslında, 
926 sayılı Kanun 1962 senesinde komis
yonlarda yazılırken —bilirim, orada 
çalıştım— uzun sürdü ve çok el atıldı. 926 
sayılı Kanunun ana esprisi, binbaşılığa ka
dar kadroları, harbiyeden gelişe göre ayar
lamak ve boşlukları yedeksubayla tamam
lamak, binbaşıdan sonra kesinlikle prami-
din zaviyesine getirmek ve mesela 100 bin
başı varsa; ancak bunun 50'sini yarbay 
yapmak, sonra bu 50 yarbayın ancak 
20'sini albay yapmak, sonra bu 20 alba
yın da 10'unu general yapmak şeklindey
di. Bu rakamları misal olarak veriyorum. 
Dolayısıyla, binbaşılığa gelindiğinde, o şe
kilde kanun vaz edildi ki, binbaşı terfi ede
mezse, yan ilerleme, "ufkî terfi" dediği
miz sistem ile albayın aldığı maaşa kadar, 
binbaşı rütbesinde kalarak, kendi istihka
kını ve maddî imkânlarını kaybetmiyor
du, dolayısıyla da, O r d u d a " te r f i 
edemedim" diye bir küskünlük söz konu
su olmayacaktı. Bu uygulamalar, maale
sef bunu aştı ve bugünkü durum, baraj 
sistemi bunun için konmuş oldu. Dolayı

sıyla, eğer, binbaşı terfi şansını kaybetmiş
se, sivil baremde olduğu gibi, ufkî terfi sis
temiyle, albayın aldığı maaşa kadar gel
me imkânı vardır ve bunun hesabı yapıl
mıştır efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, madde üzerinde önerge 

yoktur, müzakereler tamamlanmıştır. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı mad
de kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 7. — 926 sayrlı Kanunun 

49 uncu maddesinin birinci fıkrasının de
ğişik (d) bendinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Normal rütbe bekleme süresi so
nunda bu bendin 1 ve 2 nci fıkralarında
ki esaslara göre, görev süresi uzatılarak bir 
yıl daha hizmete devam edenlerden birinci 
fıkradaki miktardan ayrı ve müteakip üç 
yıl için toplam olarak en fazla 2 korgene
ral - koramiral, 4 tümgeneral - tümami
ral ve 18 tuğgeneral - tuğamiral aynı esas
lara göre heryıl yeniden değerlendirilmek 
ve rütbeye mahsus yaş haddini geçmemek 
şartıyla üç yıl daha bulundukları rütbede 
hizmete devam ettirilebilirler. Ayrıca bu 
bentteki hükümlere göre görev süresi uza
tılarak hizmete devam ettirilen tabip, yük
sek mühendis, mühendis, askerî hâkim ve 
öğretmen sınıflarından olan tümgeneral -
tümamiral, tuğgeneral - tuğamirallerden 
ihtiyaç duyulanlar her yıl yeniden değer
lendirilmek kaydıyla Genelkurmay Başka
nının teklifi, Yüksek Askerî Şûranın üçte 
iki çoğunluğunun karan ile rütbesinin yaş 
haddine kadar hizmete devam ettirilebi
lirler." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

E R O L AĞAGİL (Ankara) — Sorum 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağagil. 
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EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan, Hükümetten su hususların cevap
landırılmasını arz ediyorum. 

Subaylardan, terfi edemeyenler 4 yıl 
daha denemeye tabi tutuluyorlar; aynı rüt
bede olanlar böyle bir şansa sahipler; ye
niden terfi edebilmek için diğerleriyle be
raber tekrar girebiliyorlar, ileride terfi ola
nağına sahipler. Aynı şekilde, mühendis
ler, yüksek mühendisler, tabipler ve hâ
kimler de istifade ediyorlar. Peki terfi ede
mediği halde sıraya girme olanağına sa
hip olabiliyor mu, ordudaki bir korgene
ral, bir tümgeneral?.. Eğer oluyorlarsa, o 
zaman bunun burada gösterilmesi lazım; 
gösterilmemiş. Eğer olmuyorlarsa, o za
man bir kişiyi hem terfi ettirecek ödenek
leri bulmuyorsun veya kadro yok, hem bir 
daha imtihan şansına tabi tutmuyorsun 
hem de emekli etmiyorsun... Bu nasıl bir 
sistemdir ve gayesi, amacı nedir? Neden 
böyle yapılmıştır? Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bu
yurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Ankara) — Efen
dim, ben de Sayın Ağagil'in sorularını ce
vaplandırayım. Kendileri, tabiî eski tecrü
belerine dayanarak, geçmiş dönemlere ait 
bazı konular ışığında bize sorular yönel
tiyorlar. Birazdan, teşekkür konuşmamda 
sordukları bütün sorulara ayrı ayrı cevap 
vereceğim. 

Sayın Ağagil, bu sistem yapılırken, 
değerlendirilirken her şey en ince nokta
sına kadar ayn ayrı incelenmiştir. Ben son 
olarak bir şûrada görev aldım ve orada da 
gördüm ki, burada sizin sorduğunuz so
ruların cevapları, uygulamanın içinde bu
lunmaktadır. Şöyle ki, eskiden yalnız sı
nıf subaylarına tanınan bir hak, burada 
genişletilerek kurmay subayları, bütün sı
nıfları ve her kategoriyi kapsamıştır. Bu
nun amacı, özellikle vazgeçilemeyecek du

rumda olanlar, belli bir noktaya gelip de 
hizmetinin devamında, devletin sistemi, 
hizmetin özelliği bakımından yarar görü
lenler için daha geniş imkânlar yaratmak
tır. 

Demin sorduğunuz çerçevede, o nok
taya gelen generallerin de hizmete devam 
ettirilebilmesi imkânı şûrada tanınmıştır. 
Askerî Şûra bütün generaller için, her terfi 
için, tüm verileri ayrı ayrı değerlendire
rek, belli bir sistem oluşturmaktadır. 

O bakımdan, burada, bu maddenin 
özelliği —diğer değiştirdiğimiz maddeyi 
okursanız aradaki fark gayet barizdir— 
daha geniş imkânlar yaratmak ve böylece 
biraz evvel de konuşmacılarımızın söyle
dikleri gibi, genç yaşlarda bazı generalle
rimizi emekli etmeden önce, onlara bir
takım uzama imkânı vererek değerlendir
mek ve hizmetlerinden, hizmetin özelliği 
çerçevesinde daha uzun yararlanma ama
cıyla düşünülmüştür. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efen

dim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — 926 sayılı Kanunun 

değişik 54 üncü maddesinin birinci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yüksek Askerî Şûra Kuvvet Komu
tanlıklarından ve Jandarma Genel Komu
tanlığından 38 inci maddenin ikinci fık
rasının (b) bendi gereğince gönderilen ve 
o yıl tuğgeneral - tümamiral yıl kontenja
nı tespit edilen sınıflardan olan albaylar 
ile terfi sırasındaki general ve amirallerin 
şahsî dosyalarını ve rütbedeki sicil belge
lerini (albayların teğmenlikten itibaren, 
general- ve amirallerin generallik ve ami
rallik sicil belgelerini) inceleyerek Subay 
Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara 
göre değerlendirme notu verir. Tespit edi-
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len yeterlik notuna göre en üstün yeterlik 
notu alanlardan başlanmak üzere yeter
lik sıralaması yapılır. Yeterlik notu, yeter
lik tam notunun % 85 ve daha yukarısı 
olan albay, general ve amirallerden yeter
lik notu en yüksek olandan itibaren kad
ro ihtiyacı kadarı bir üst rütbeye terfi et
tirilir." BAŞKAN — Madde üzerin
de söz isteyen?.. Yok. 

Yalnız, size dağıtılan metinde "Yük
sek Askerî Şûra" tabirinden sonra bir vir
gül koyuyoruz. Ayrıca, üçüncü satırdaki 
"tümamiral" tabiri "tuğamiral" olarak 
değiştirilmiştir; bir baskı hatası vardır. Bu
nu heyetinize arz ederim. 

Bu düzelttiğimiz şekliyle maddeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — 926 sayılı Kanunun 

değişik 83 üncü maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

"Yukarıdaki fıkra gereğince nasıplan 
düzeltilecek astsubayların; nasıp düzeltme 
ve terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı 
Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... .Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 926 sayılı Kanunun 

muhtelif kanunlarla değişik 85 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. — Rütbe Terfi Şartları ve Esasları 
MADDE 85. — Astsubayların rüt

be terfi şartlan aşağıda gösterilmiştir. 
a) Rütbeye mahsus bekleme süresini 

tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus normal bekleme 

süresinin üçte ikisi oranında yıllık sicili bu
lunmak, 

c) Üst rütbe kadrosunda açık bulun
mak. 

Birinci fıkrada belirtilen şartları ha
iz olan astsubayların terfileri aşağıdaki 
esaslara göre yapılır. 

a) Yükselme sırasına girmiş bulunan 
astsubayların, bulunduktan rütbedeki si
cil notu ortalaması tespit edilip sınıflan 
içerisinde yeterlik derecesine göre sırala
nırlar. Bilahara bu sıralama esas alınmak 
suretiyle: 

1. Baraj uygulanan rütbelerde sicil 
notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 
ve daha yukansı olanlardan; sınıfının ye
terlik derecesi sıralamasına göre barajın 
dışında kalanlar ile durumlan 3 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (v) bendi hük
müne uyanlardan baraj uygulanmayacak 
sicil notu ortalamasına eşit ve daha yuka
rı not almış bulunanlar, 

2. Baraj uygulanmayan rütbelerde si
cil notu ortalaması, sicil tam notunun % 
60 ve daha yukansı olanlar, 

En üstün yeterlik derecesinden baş
lanmak üzere kadro açığı kadar bir üst 
rütbeye terfi ettirilirler. Baraj sisteminin 
uygulanması 86 ncı maddede tespit edi
len esaslara göre yapılır. 

b) Üstün başarılı kıdemli üstçavuş ve 
başçavuşların terfi esasları: Kıdemli üst
çavuş ve başçavuşların bu rütbelerine ait 
bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl ön
ce kıdemli üstçavuşlann; üstçavuşluk ve 
kıdemli üstçavuşluk rütbelerine, ait, baş-
çavuşlann ise, başçavuşluk rütbesine ait 
her yılki sicil notu sicil tam notunun % 
95 ve daha yukarısı olanlar, sicil notu or
talaması en üstün olanlardan başlanarak 
rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde 
ayn ayn sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan 
astsubaylardan sicil notu ortalaması en üs
tün olandan başlanmak suretiyle Kuvvet 
Komutanı veya Jandarma Genel Komu-
tanınca uygun görülenler kendi sınıf mev
cudunun; muharip sınıflar için <% 4'ü, 
yardımcı sınıflar için % 2'si oranında bir 
üst rütbeye yükseltilebilirler. Üstün başa-
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n sebebiyle terfiden bir defa yararlanılır. 
Her yıl düzenlenecek sicil belgeleri

nin şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbele
rin özelliklerine göre ne surette, kimler ta
rafından, hangi zamanlarda doldurulaca
ğı, sicil notunun verilme esaslari ve birin* 
ci fıkranın (b) bendindeki şart nedeniyle 
terfi edemeyenlerin gelecek yıldaki terfi iş
lemlerinin ne şekilde yapılacağı ve ayrıca 
üstün başarı sebebiyle terfi usul ve şartla
rı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösteri
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 11. — 926 sayılı Kanunun 

7.7.1971 tarihli ve 1424 sayılı Kanunla yü
rürlükten kaldırılmış olan 86 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

" I I - Terfide Baraj 
MADDE 86. — Astsubayların, ast

subay başçavuş rütbesine terfiinde kadro 
durumu, personel mevcudu ve birikim 
dikkate alınarak aşağıdaki esaslar dahilin
de baraj sistemi uygulanır. 

a) Yüksek Askeri Şûra her yıl; baraj 
yüzde oranını, baraj olarak uygulanacak 
rakam kesirli çıktığı takdirde, bunun bir 
alt tam rakama indirilmesini veya bir üst 
tam rakama çıkarılmasını ve baraj uygu
lanmayacak sicil notu ortalamasını karar
laştırır. 

b) Her yıl, üçüncü maddenin birinci 
fıkrasının (ü) bendinde belirtilen esaslar 
dahilinde baraj tespit edilir. 

c) Kıdemli üstçavuşluk rütbesinde ve 
her sınıfla baraj içinde kalacak astsubay
ların belirlenmesi için, 94 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numa
ralı alt bendi hükmüne göre esasen yeter
sizlik nedeniyle ayırma işlemine tabi ola

caklar sınıflarının yeterlik derecesi sırala
masından çıkarılırlar. Baraj, bu işlemden 
sonra sıralamada yeterlik derecesi en dü
şük olan astsubaydan itibaren uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 12. — 926 sayılı Kanunun 

değişik 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 92. — Rütbe terfi edemeyen 
astsubaylardan: 

a) Astsubay çavuş ve astsubay kıdem
li çavuşların tamamı, 

b) Sicil notu ortalaması, sicil tam no
tunun % 50 (dahil)'den fazla ve % 60'dan 
az olan üstçavuş - başçavuşlar, 

c) Baraj uygulanan rütbelerde baraj 
sebebiyle terfi edemeyenler, 

Hizmete devam ettirildikleri sürece 
rütbe terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla 
sonraki yıllarda o yıl terfi sırasına giren
lerle birlikte 85 inci madde esaslarına gö
re yeniden terfi işlemine tabi tutulurlar. 

Terfi edenlerin yeni rütbelerindeki 
bekleme süresinin başlangıcı rütbeye na
sıp tarihidir. Bunlar yükseldikleri yeni rüt
benin bekleme süresine tabidirler. 

Aynı rütbede toplam dört kez değer
lendirmeden sonra da baraj uygulanması 
sebebiyle terfi edemeyenler bir daha terfi 
işlemine tabi tutulmazlar. Bunlar bulun
dukları rütbenin yaş haddine kadar aynı 
rütbede hizmete devam ettirilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 13. — 926 sayılı Kanunun 

değişik 93 üncü maddesinin birinci fıkra-
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sının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"f) Kadrosuzluk ve terfide baraj se
bebiyle rütbe terfi edemeyenlerden (a) 
bendinde belirtilen şartları haiz olanlar, 
bulundukları rütbede kademe ilerlemesi 
yapabilirler." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir.. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14. — 926 sayılı Kanunun 

değişik 107 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Disiplinsizlik ve ahlakî durum se
bebiyle Silahlı Kuvvetlerde kalmaları uy
gun görülmeyerek sicil yoluyla çıkarılan
lar hariç olmak üzere istifa eden veya 
emekliye ayrılan veyahut yetersizlik nede
niyle Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi
ne tabi tutulan astsubaylar, rütbeleriyle 
yedek, astsubaylığa geçirilirler." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?... 

M, İSTEM IHAN TALAY (İçel) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şahsı adına, Saym Ta-
lay; buyurun efendim. 

Sayın Talay, süreniz 5 dakikadır efen
dim. 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk 
Silahlı Kuvvetlerine ilişkin tasarı ve tek
lifler, her zaman, her ortamda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisince en iyi, en olum
lu şekilde değerlendirilegelmiştir. Genel
likle bu değerlendirmeler, bütün partile
rin; iktidar ve muhalefetin ortak kararla
rı haline dönüşmüştür. Bu durum, her 
şeyden önce, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin her dönemde Türk Silahlı Kuvvet
lerine özel bir değer vermesinden kaynak
lanmıştır; bunu, bu bağlamda anlamak 

gerekir kanısındayım. 
Biz, hiçbir zaman, müesseselerin yıp-

ratılmasmdan yana değiliz; ama, toplumu 
oluşturan temel örgütlerin iyiye, daha gü
zele gitmesi için gerekli çabaların göste
rilmesini de yararlı görenlerdeniz. Bu ne
denle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin perso
nel politikasının, köklü bir biçimde, tabanı 
da kapsayacak şekilde ele alınmasının ge
rekliliğine inanıyoruz. Dinamik, çevik ve 
uzmanlaşmış kadrolardan oluşan bir or
dunun, er ve erbaşlarının da bu özellikle
re sahip olması gerektiği kanısındayız. 

Emir ve komuta kademelerinde ya
pılan yenilikler, temel savaş birimleri olan 
er ve erbaş kadrolarında da yenilikler yap
mayı gerektirir ve zorunlu kılar. Bize gö
re tasarı, bu özelliği taşımaması bakımın
dan, eksik hazırlanmıştır. Ülkemizde, as
kerlik hizmetine bu açıdan baktığımızda, 
askerliğin sadece bir vatan görevi olarak 
görülmesi, bize göre eksik bir tanımlama 
olmaktadır. Askerlik artık, ülke savunma
sında eğitim ve çalışmayla ulaşılan bir uz
manlık şeklinde değerlendirilmelidir ve ar
tık bunun zamanı gelmiştir. 

Er ve erbaş kadrolarının da, uzman
lık isteyen bazı alanlarda, artık sürekli hale 
dönüştürülmesi döneminin geldiği inan
cındayız. Çünkü, teknolojinin en hızlı ge
liştiği alan olan savunma sanayiinde, he
pinizin bildiği gibi, yeni teknolojileri öğ
retmek, hem pahalıdır, hem zordur ve 
hem de zaman almaktadır. 

Bu nedenlerle, bizim inancımız, su
baylar ve astsubaylar kadar er ve erbaşla
rın da, uzmanlık isteyen alanlarda, sürekli 
çalıştırılmasını mümkün kılacak bir yeni 
anlayışın Türk Silahlı Kuvvetleri personel 
politikasında yer tutmasının yararlı oldu
ğu inancındayız. 

Buna ilaveten, son zamanlarda, özel
likle Sayın Bakanın basına yansıyan, Millî 
Savunma Bakanlığında sivil kökenli kad
roların etkin görevlerde çalıştırılmasına 
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ilişkin demeçlerini de olumlu karşıladığı
mı belirtmek istiyorum. 

Aynı şekilde, kent içlerinde mevcut 
askerî birliklerin kent dışlarına taşınma
sının, da Türkiye'deki sivil görünümü da
ha olumlu bir veçheye dönüştürmesi açı
sından yararlı olduğu inancındayım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın 
Talay. 

14 üncü maddeyi oylarıntza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir.' 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 15. — 926 sayılı Kanunun 

108 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Madde 108. — Disiplinsizlik ve ah
lakî durumları sebebiyle sicil yolu ile ve
ya mahkeme kararıyla mecburî hizmetini 
tamamlamadan astsubaylıktan çıkarılan
lardan, muvazzaflık hizmetini tamamla
yanlar derhal terhis olunur. 

Muvazzaflık hizmetini tamamlama
yanlara bu hizmetleri er olarak tamamla
tılır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 16. — 926 sayılı Kanunun 

değişik 109 uncu maddesinin birinci fık
rasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve bu maddeye bir fıkra eklenmiş
tir. 

" b ) Üstçavuşluk rütbesine, varsa kı
demli üstçavuşluk rütbesine ait her yılki 
sicil notları, sicil tam notunun % 85 ve da
ha yukarısı olmak." 

"Bunlardan okul ve kurslardaki öğ
renim ve eğitimi başarı ile bitirenler, bi
tirdikleri tarihten geçerli olarak teğmen 

nasbedilirler. Bunların okul ve kurslarda 
geçen süreleri nasıp tarihine eklenerek teğ
menlik bekleme süresinden sayılır. Bu şe
kilde bulunacak nasıplarına göre terfi ve 
kademe ilerlemesine esas olacak nasıpla-
rı, nasıplarının götürüldüğü takvim yılı
nın 30 ağustosudur. Ancak nasıp düzel
tilmesinden dolayı maaş, maaş farkı öden
mez ve diğer özlük hakları verilmez." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 17. — 926 sayılı Kanunun 

değişik 112 nci maddesinin 5 inci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Taksirli suçlar hariç olmak üzere 
tard, ihraç ve rütbenin geri alınması su
retiyle ve ayrıca disiplinsizlik ve ahlakî du
rumları sebebiyle Silahlı Kuvvetlerden ili
şiği kesilenler, yükümlülük sürelerinin ek
sik kısmıyla orantılı olarak kendilerine ya
pılmış olan öğrenim masraflarının iki ka
tını tazminat olarak öderler." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 18. — 926 sayılı Kanuna 

aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 
EK GEÇİCİ MADDE 51. — Bu Ka

nunun yürürlük tarihinden önce, 109 un
cu maddeye göre muvazzaf subaylığa nas-
bedilenlerden halen Silahlı Kuvvetlerde 
görevli olanlar hakkında 926 sayılı Kanu
nun 109 uncu maddesine, bu Kanunun 16 
ncı maddesiyle eklenen 3 üncü fıkra hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 19. — 926 sayılı Kanunun 

43 üncü maddesi ve 107 nci maddesine 
19.8.1982 tarihli ve 2703 sayılı Kanunla ek
lenen Ek Fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 20. — Bu Kanunun 7, 14, 

15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri yayımı ta
rihinde, diğer hükümleri 31.8.1988 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 21. — Bu Kanun hüküm

lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Efendim, bir maddî hata olayı var, 
onun tashih edilmesi gerekiyor. 19 uncu 
maddenin birinci satırında, "926 sayılı 
Kanunun 43 üncü maddesi ve" ibaresin-
deki "ve" sözcüğünü "ile" olarak tashih 
etmeyi düşünüyoruz; mantığa daha uygun 
düşüyor. 

Komisyon bu tashihe katılıyor mu 
efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 
BAŞKANI RECEP ORHAN ERGUN 
(Kayseri) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buradaki "ve" sözcü
ğü "ile" olarak tashih edilmiş olmaktadır. 

Böylece, kanun tasarısının tümü üze

rindeki görüşmeler tamamlanmış ve mad
deleri de kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı 
kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ol
sun. 

Sayın Bakan teşekkür sadedinde söz 
istemişlerdir; buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler, Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. 

Huzurunuza getirmiş olduğumuz ta
sarıya katkılarından dolayı, başta komis
yonumuz olmak üzere, Meclisimizin de
ğerli üyelerine ve söz alarak bize pek de
ğerli görüşlerini ifade eden —ki, bunların 
önemli bir bölümü bize ışık tutacak 
niteliktedir— sayın üyelerden Hilmi Zi
ya Postacı, Yaşar Topçu, Erol Ağagil ve İs-
temihan Talay'a huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. 

Bakanlığımızca hazırlanan ve Millî 
Savunma Komisyonunda benimsenen 
önergelerle bazı değişikliklere tabi tutula
rak Yüce Kurulunuzun görüş ve tensiple
rine arz edilen bu tasarı ile, Cumhuriyet 
tarihi boyunca yurt savunması görevini 
üstün sorumluluk anlayışı ile üstlenen, 
köklü ve güçlü teşkilatı ile bu görevi en iyi 
şekilde yerine getirmiş olan Silahlı Kuv
vetleri, daha da mükemmel bir teşkilat ya
pısına kavuşturacak bir düzenleme böyle
ce tamamlanmış olmaktadır. Bilindiği 
üzere, halihazırda Türk Silahlı Kuvvetle
rinde kadroların şişmesi gibi bir sorun bu
lunmamaktadır. Dolayısıyla, terfi siste
minde yapılması amaçlanan değişiklik, 
kadro şişmesi gibi bir sorun ve bunun ya
rattığı sıkıntılardan değil; mevcut sistemi, 
kendi kendini denetleyen bir mekanizma
ya oturtma ihtiyacından doğmuştur. 

Terfi sistemi ile ilgili olarak tasarı ile 
getirilen değişikliğin genel çerçevesi bu şe
kilde değerlendirilmelidir. Görüldüğü üze-
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re, halen uygulanmakta olan sistemde yer 
alan terfi ile ilgili şart ve esaslar, olduğu 
gibi muhafaza edilmiştir. Bu itibarla, ya
pılan düzenleme, esasa ilişkin köklü bir 
değişiklik olmayıp, şeklîdir. 

Sonuç itibariyle, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin en üst karar organı Yüksek As
kerî Şûraca belirlenen ve Hükümetimiz
ce benimsenen ilkelerden hareketle hazır
lanan bu tasarının kanunlaşması ile, Türk 
Silahlı Kuvvetleri, üst rütbelerde kendisi
ne en üstün seviyede.hizmet verecek bil
gili, yetenekli ve çalışkan subay ve astsu
bayları tefrik ederek görevlendirme imkâ
nına kavuşmuş ve her geçen gün hızla mo
dernleşen ordumuzda modern çağa ayak 
uyduracak ideal kadroların temeli atılmış 
bulunmaktadır. 

Bu arada, değerli üyelerin konuşma
larında dile getirdikleri birkaç hususu, Sa
yın Başkan, müsamahanıza sığınarak bu
rada ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tasarı ka
bul edildi, teşekkür niteliğinde... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Cevap 
hakkı doğarsa, biz de konuşuruz. 

BAŞKAN — Efendim, ben ona mü
samaha etmiyorum. Sayın Bakan teşekkür 
niteliğinde konuşuyor. 

M İ L L Î SAVUNMA BAKANI ER
CAN V U R A L H A N (Devamla) — Ben 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Gös
terilen ilgiye ve bu tasarının bu şekilde ka
nunlaşmış olmasından ve Silahlı Kuvvet
lerimize yeni bir güç getirmiş olmasından 
dolayı, Silahlı Kuvvetler ve Bakanlığım 
adına tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Sağ olun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

2. — 1163Sayılı Kooperatifler Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ile Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'-

nun 24.4.1969 Tarilıli ve 1163 Sayüı Koopera
tifler Kanununun 46 net Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret; Plan ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/444, 2/3) (S. Sayısı: 67) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin, 
"Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyon
lardan Gelen Diğer İşler" bölümünün 
ikinci sırasındaki 1163 Sayılı Kooperatif
ler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
nın görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini al
dılar. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum: Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunmaması kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü hakkında Anavatan 
Partisi Grubu adına Saym'Hikmet Biçen-
türk, SHP Grubu adına Sayın Hüsnü Ok-
çuoğlu, DYP Grubu adına Sayın Tevfık 
Ertüzün, şahsı adına Sayın İbrahim Tez 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Biçentürk. 
. ANAP GRUBU ADINA H İ K M E T 

B İ Ç E N T Ü R K (İçel) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri: 1163 Sayılı Koope
ratifler Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçi
ci Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Konya Milletvekili Haydar Ko
yuncu'nun, 24.4.1969 Tarihli ve 1163 Sa
yılı Kooperatifler Kanununun 46 ncı 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi üzerindeki Anavatan Partisi Gru
bunun görüşlerini arz etmek üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. Bu vesiley
le grubum ve şahsım adına hepinizi en de
rim saygılarımla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, söz konusu ka
nun tasarısı hakkındaki görüşlerimiz baş
lamadan önce "koope ra t i f deyince ne-

(1) 67 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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yin anlaşılması gerektiği ve neyin bunun 
dışında tutulması zorunlu olduğu konu
sunda kısa bir hatırlatma yapmakta yarar 
görmekteyim. 

Bilindiği gibi, 1844 yılında İngiltere'
nin Manchester şehrine yakın Roschtel 
Kasabasında 28 dokuma işçisi sosyal ve 
kültürel ve ekonomik durumlarını güçlen
dirmek için bir araya gelerek bir tüketici 
kooperatifi kurmuşlar ve bunların uygu
ladıkları kurallar daha sonra 7 ilke halin
de uluslararası bir mahiyet kazanmıştır. 

Bu ilkelerin ilk 4'ü, bir kuruluşun ko
operatif olması için asgarî şart olarak ka
bul edilmiştir ki, bunlar: Herkese açık 
üyelik, yani kooperatiflere serbestçe üye 
olma ve üyelikten ayrılmak; demokratik 
yönetim, ortaklık payı ne olursa olsun her 
üyenin kooperatif yönetiminde bir oya sa
hip olması; risturn prensibi, yani yıl so
nunda müspet fiyat farkının ortaklar ara
sında kooperatifleriyle yaptıkları işlemler 
oranında dağıtılması ve sermayeye sınırlı 
faiz ödenmesi; bunun dışında, siyasî ve di
nî tarafsızlık, peşin alışveriş ve eğitim gi
bi prensipler... 

Bu ilkelerden başka, kooperatiflerin 
belirgin vasıflarını da şöyle özetlemek 
mümkün: Teorik olarak kooperatifler ge
liri olmayan iş organizasyonlarıdır. Bun
lar, maliyet esasına göre çalışırlar, mali
yetin üzerindeki kazanç kooperatife değil, 
ortaklarına aittir. Kooperatifler kâr gaye
si ile değil.hizmet gayesi ile kurulurlar. Ko
operatifleri kuranlarla onun hizmetinden 
yararlananlar aynı şahıslardır. Koopera
tiflerde ortak dışı muameleler sınırlıdır. 
Kooperatifler sermayenin değil, şahısların 
birleşmesidir. Kooperatiflerde ortakların 
sahip olabilecekleri ortaklık payı sınırlıdır, 
bunlar alınıp satılamaz ve bir başkasına 
devredilemezler. Kooperatiflerde değişik 
sayıda ortaklık ve değişir sermaye esastır. 
Kooperatiflerde hizmet birimlerinin kapa
sitesi, mevcut ve potansiyel üyelerin hiz

met talebiyle dengeli olmalıdır. 
Değerli milletvekilleri, kooperatifçi

lik hareketi dünya üzerinde yayılırken, her 
ülkede, kendi özelliğine uygun bir koope
ratifçilik modeli benimsenmiş, kooperatif
çilik prensipleri az çok değişmiş ve yeni 
bazı görüşler kabul edilmiştir. Genel koo
peratifçilik prensipleri yanında, ülkemiz
de benimsediğimiz başlıca görüşleri de şu 
şekilde ifade etmek mümkündür: 

Kooperatifler, ekonominin üç temel 
sektörü olan tarım, sanayi ve hizmet sek
törlerinde faaliyet göstermeye gayret et
mektedirler. 

Sermaye şirketleri kârlılık esasına gö
re kurulurlar; onun için bunlar, sanayi ve 
hizmet sektörüne itibar etmişler, koopera
tifler ise, kâr marj T daha düşük ve riziko
su yüksek olan tarım sektöründe görev al
mışlardır. Kooperatifleri, sermaye şirket
lerinden ayıran ve devletin bunlara yar
dımını zarurî kılan başlıca sebep de bu
dur. 

Kooperatiflerin, memleketimizin ta
rım toplumundan sanayi toplumuna ge
çişinde sosyoekonomik politikaların gere
ği, üretim ve istihdam aracı olarak değer
lendirilmeleri gerekmektedir. Bu suretle, 
kırsal alandan büyük şehirlere işçi akımı, 
kooperatifler kanalıyla önlenmiş olacaktır. 

Memleketimizde, kooperatifler, ide
olojik akımlarla boğulmadan ve kırsal 
alanların ve çiftçimizin kalkınmasında bir 
amaç değil, etkili bir araç olarak düşünül
melidir. 

Biz, diğer Batı demokrasilerinde ol
duğu gibi, temel üretim araçlarının; yani 
toprağın, ahırın, kümesin, ev ve el âletle
rinin üreticiye ait olduğu, ortağı olan üre
ticiye girdi ve kredi temin eden, ortağın 
elde ettiği üretimi değerlendiren ve pazar
layan kooperatifçilik hareketini benimse
miş bulunuyoruz. Bu harekette ortaklar 
esastır ve üretim kararını kooperatif de
ğil, ortaklar verir. Bu kooperatiflerde or-
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takların arazileri değil, yetiştirdikleri 
ürünler birleştirilmekte olup, yine bu koo
peratifler üretim kooperatifleri değil, üre
tici kooperatifleridirler. 

Kooperatifler, ortakların rasyonel 
olarak başaramayacakları işlerde onların 
yanında ve hizmetinde olmalıdır. Bu an
layış, millî bünyemize de uygun düşmek
tedir. Kooperatifçilikte millî bünyemize 
uygun düşmeyen yeni model arayışlarını, 
zaman kaybına sebep olan fuzulî hareket
ler olarak görmekteyiz. 

Bu itibarla, kooperatifçilik ilkelerine 
uygun faaliyet gösteren, kendi kendine 
yardım, müşterek mesuliyet ve kendi ken
dini yönetim esaslarına bağlı, devletin aşırı 
himaye ve müdahalesinden uzak, devlete 
yük olmayan, kaynak üreten, ferdi toplu
ma, toplumu ferde feda etmeyen, millî, 
hür ve gönüllü kooperatifçilik hareketini 
benimsemiş bulunuyoruz. Buna göre ko
operatifleri bir amaç olarak değil, gerek 
tüketici kesimin gerekse geçimini toprağa 
bağlamış olan üretici kesimin gelirini ar
tırmak ve yaşam seviyesini yükseltmek için 
etkili bir araç olarak kabul etmekteyiz. 
Kooperatiflerimizin sıhhatli bir şekilde ge
lişip başarıya ulaşabilmesi için devletçe de
netlenmeleri yanında, eğitim ve finans
man yönünden kendilerine yardımcı olun
ması gerekmektedir. 

Nitekim, Anayasamızın 171 inci 
m a d d e s i n d e "koopera t i f ç i l iğ in 
geliştirilmesi" başlığı altında kooperatif
çilik görüşümüz şu şekilde ifade edilmiş
tir: 

"Devlet, millî ekonominin yararları
nı dikkate alarak, öncelikle üretimin artı
rılmasını ve tüketicinin korunmasını 
amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini 
sağlayacak tedbirleri alır. 

Kooperatifler, Devletin her türlü 
kontrol ve denetimine tabi olup, siyasetle 
uğraşamaz ve siyasî partilerle işbirliği ya
pamazlar.' ' 
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Kooperatiflerin yurt sathında tasar
rufu ve üretimi artırıcı, yatırım ve istih
damı geliştirici, fiyatlarda istikrar sağla
yıcı ve kalkınma planlarını destekleyici fa
aliyette bulunmaları ve her türlü siyasî fa
aliyetten uzak kalmaları, başarılarının te
mel şartıdır. Biz, kooperatifleri serbest re
kabet sistemi içerisinde, piyasayı üretici ve 
tüketici lehine düzenleyen etkili bir araç 
olarak görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de koope
ratiflerimizin bugünkü durumu hakkında 
kısaca bilgi sunmak istiyorum. Ülkemiz
de kooperatiflerin kuruluş ve işleyişleri, 
bugün 5 değişik kanun ile düzenlenmek
tedir. Bu kanunlar şunlardır: 

1. Tarım Satış Kooperatifleri Birlik--
leri Hakkında 30.4.1985 gün ve 3186 sayı
lı Kanun. Bu Kanun ile 1935 yılında yü
rürlüğe giren 2834 sayılı Tarım Satış Ko
operatifleri Birlikleri Kanununun 4 üncü 
maddesi hariç olmak üzere, diğer hüküm
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

2. 1972 yılında yürürlüğe giren 1581 
sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bir
likleri Kanununun Bazı Maddelerini De
ğiştiren 237 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kındaki 7.6.1985 gün ve 3223 sayılı Ka
nun. 

3. 1969 yılında yürürlüğe giren 1163 
sayılı Kooperatifler Kanunu. 

4. 1196 sayılı Tütün Tarım Satış Ko
operatifleri ve Bölge Birlikleri ile Türkiye 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
Kanunu. 

5. 1973 yılında yürürlüğe giren 1757 
sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 
(Bu kanun, 1978 yılında Anayasa Mahke
mesince iptal edilmiştir). 

Sayın milletvekilleri, ülkemizdeki ko
operatiflerin nev'î, miktar ve ortak sayı
ları aşağıda verilmiştir: 

Bugün, memleketimizde, 27 çeşitte 
59 820 kooperatif, 252 birlik, 7 merkez 
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birliği mevcut bulunmaktadır. Bunlardan 
12 çeşit kooperatif, tarımsal konuda faali
yet göstermektedir. Tarımsal konularda fa
aliyet gösetereh 12 339 kooperatifin 123 
birliği ve 4 merkez birliği mevcuttur; an
cak, köy kalkınma kooperatiflerinin mer
kez birliği olan Köy-Koop ve Hür-Koop 
ile Tarım Satış Kooperatiflerinin merkez 
birliği olan Tarko tasfiye halindedir. Bu 
durumda, tarımsal amaçlı kooperatiflerin 
faaliyette bulunan tek merkez birliği, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Mer
kez Birliğidir. 

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin 4,4 
milyon civarında ortağı bulunmaktadır. 
Geriye kalan 15 çeşit kooperatif, tarım dışı 
konularda faaliyet göstermektedir. Bunla
rın 4,8 milyon civarında ortağı vardır. Ta
rım dışı konularda faaliyet gösteren koo
peratiflerin 129 birliği ve 3 de merkez bir
liği bulunmaktadır. Bu 3 merkez birliği, 
Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatif
leri Merkez Birliği ile Türkiye Yapı Koo
peratifleri Merkez Birliği, Türk-Konut ve 
Anadolu Yapı Kooperatifleri Merkez Bir
liğidir. 

Hükümetimiz tarafından tarımsal 
amaçlı kooperatiflere muhtelif kuruluşla
rın hizmet götürmesinin, dağınıkltğa ve 
kaynak israfına sebep olduğu müşahede 
edilerek, 6.3.1985 gün ve 3161 sayılı Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkındaki Kanuna göre, ta
rım kredi kooperatifleri de bu bakanlığa 
bağlanmak suretiyle 10 çeşit tarımsal 
amaçlı kooperatifin kuruluş ve denetimi, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
görev olarak verilmiştir. Bu durumda, 2'si 
tarımsal amaçlı olmak üzere —ki, bunlar 
tarım satış ve tütün satış kooperatifleri
dir— 17 çeşit kooperatifin kuruluş ve de
netimi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gö
revli bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de 1163 
sayılı Kooperatifler Kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi lüzumu ve 
üzerinde konuşmakta olduğumuz tasarıy
la getirilmek istenen yenilikler üzerinde kı
saca durmak istiyorum. 

Bilindiği gibi, dünya kooperatifçilik 
tarihi kadar eski bir maziye sahip olan 
Türk kooperatifçilik hareketi en büyük ge
lişmeyi cumhuriyet döneminde göstermiş
tir. Ancak, Cumhuriyet döneminin baş
langıcında kooperatiflere bir nev'î anonim 
şirket nazarıyla bakılmış, 1935 yılında neş
redilen tarım satış ve tarım kredi koope
ratifleri özel kanunları dışında kurulan ko
operatifler, Türk Ticaret Kanununa göre 
kurulan beş nev'î şirketten biri sayılmış
tır. 

Kooperatiflerin, Türk Ticaret Kanu
nu dışında bağımsız ve geniş kapsamlı bir 
kanuna kavuşması ancak 24 Nisan 1969 
tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
nun kabulüyle mümkün olmuştur. Ancak, 
kanunun kabulünden bugüne kadar geçen 
19 yıl içerisinde Türkiyemizde çok şeyler 
değişmiştir. Tarımda ekonomik birer üre
tim birimi olan işletmelerin, küçük, dağı
nık ve çok sayıda parçalardan meydana 
gelmesi, sanayi kesiminde ise, küçük işlet
melerin, toplam işletmeler içerisinde bü
yük bir yekûn tutması, sınırlı sermaye im
kânları da dikkate alındığında, bu işletme
lerin yatırım gücüne ulaştırılan topluluk
lar meydana getirmelerini gerektirmekte
dir. 

Bunun yanında, son yıllarda hızla ar
tan nüfusa paralel olarak meydana gelen 
mesken açığı sorununun çözümlenmesin
de, kooperatiflerin sosyal ve ekonomik ih
tiyaçlara cevap verecek kuruluşlar haline 
getirilmesi de gerekli olmuştur. Bugüne 
kadar 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
nu günümüz şartlarına uygun bir yapıya 
kavuşturmak üzere birçok çalışmalar ya
pılmıştır; ancak, bu konuda en köklü de
ğişiklik, halen üzerinde çalışmakta oldu
ğumuz tasarıyla mümkün olacakta. 

— 249 — 



T.B.M.M. B : 6 29 . 9. 1988 O : 1 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, ko
operatif ve üst kuruluşlarının sağlıklı bir 
ekonomik yapıya kavuşturularak teşkilat
lanmaları; kooperatif ve üst kuruluşları 
arasında eğitim ve denetim ilişkilerinin ge
liştirilerek, kooperatif organlarının verimli 
bir çalışma ortamına kavuşturulması; ko
operatiflerin kuruluş, işleyiş ve denetim
leriyle ilgili olarak görevli bakanlıkların 
belirlenerek konuya bir açıklık getirilme
si, kooperatif adı altında kurulan teşekkül
lerin mutlaka kooperatif olarak hizmet 
vermelerinin yönlendirilmesi ve kontrolü 
ve bu suretle, kooperatifçiliğin gelişmesi 
açısından kötü örnek teşkil edenlerin hu
kukî varlıklarına son verilmesi; devletin 
denetimi yanında, kooperatiflerin kendi öz 
kuruluşlarınca da denetlenmesi imkânının 
getirilmesi; kooperatiflerimizin devlet ni
zamını sağlamlaştırıct ve ideolojik sapma
lara yönelmeyi önleyici tarzda geliştirilme
leri; vatandaşlarımıza ucuz ve sağlıklı ko
nut üretimi ve konut açığının kapatılma
sı konusunda kendisinden büyük hizmet
ler beklediğimiz yapı kooperatiflerimizin 
işleyiş ve denetimlerinin sağlıklı bir yapı
ya kavuşturulmasıyla mümkün olacaktır. 

Tasarıyla getirilmiş bulunan önemli 
yeniliklerden biri de, ortaklık paylarının 
günümüz şartlarına göre düzenlenmesine 
imkân sağlanmasıdır. Diğer taraftan, ta
rımsal amaçlı kooperatifler için, ilgili ba
kanlık emrinde bir destekleme fonu teşkil 
edilerek, bugüne kadar yapılan, kredi şek
lindeki desteklemelere kanunî mesnet ge
tirilmiştir. Tasarıda risturn ilkesine sadık 
kalınarak şimdiye kadar ortak ile koope
ratif arasında sürtüşmelere neden olan or
tak dışı işlemlerden elde edilen hâsılanın, 
ortakların sermaye payları oranında dağı
tılabileceği de hükme bağlanmıştır. 

Tasarının getirdiği en önemli husus
lardan biri de, teşkilatlanmayla ilgili hü
kümlerdir. İlgili bakanlığın tespit edeceği 
kooperatif bölgelerinde aynı konuda çalı

şan birden fazla birlik kurulamayacağı 
hükme bağlanmıştır. Kanun tasarısında, 
yapılan diğer bir değişiklikle de aynı ko
nuda çalışan kooperatif birliklerinin, bir
den fazla merkez birliği kurmaları önlen
miştir. Kanun tasarısında yapılan bu de
ğişikliklerle, yurt ekonomisine yük teşkil 
eden çok sayıda güçsüz ve etkisiz koope
ratifler yerine, az sayıda, çok ortaklı ve 
güçlü kooperatifler kurulması amaçlan
mıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
sözlerimin sonu-na gelmiş bulunuyorum. 
Söz konusu tasarı, biraz sonra madde 
madde görüşülecek ve değerli katkılarınız
la en mükemmel şekilde kanunlaşacaktır. 
Bu inançla, kanunun memleketimize, mil
letimize ve Türk kooperatifçiliğine hayır
lı ve uğurlu olmasını diler, grubum ve şah
sım adma Yüce Meclisi en derin saygıla
rımla selamlarım. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Biçentürk. 

SHP Grubu adına, Sayın Hüsnü Ok-
çuoğlu; buyurun efendim. (SHP sıraların
dan- alkışlar) 

SHP G R U B U ADINA H Ü S N Ü 
O K Ç U O Ğ L U (İstanbul) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer milletvekilleri; 1163 sayılı 
Kooperatifler Yasasıyla ilgili yapılmak is
tenen değişiklikler ve getirilen ek madde
lerle ilgili olarak Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına söz almış bulunuyo
rum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Çağımızda toplumların istemlerinin 
hızla geliştiği bir dönemde insanların kat
kılarının çok sınırlı olması, amaçlarının 
aynı olması, aynı amaçtan belli beklenti
lerinin doğması, giderek bu insanların bir-
liktenliğini ve örgütlülüğünü getirmiştir. 
Kooperatifçilik bunun en belirgin örneği
dir. Bu örnekte şunu görüyoruz: Amaçla
rı aynı, kullandıkları araçlar aynı, sosyal 
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yapıları aynı, yaşam biçimleri aynı, hatta 
hatta kültürleri bile aynı olan insanların 
birbirlerine güvenerek, geçmişinden gelen 
geleneksel yapısını da katarak, bir koope
ratifleşme olgusunu bizim toplumumuz
da başlangıçta görüyoruz. 

Hızla gelişen kentleşme olgusunda bu 
olguların giderek değiştiğini görüyoruz. 
Bu konuda yasal düzenlemelerle —ve hat
ta Anayasanın ilgili maddesiyle— devle
tin teminatı altına alınmaya, hatta katkı 
sağlamaya, yönlendirmeye gidecek emre
dici hükümler de konulmuş bulunuyor. 

Ben, Kooperatifler Yasasının hikâye
sini anlatmak istemiyorum, sayısını da an
latmak istemiyorum. Kooperatifler Yasa
sı dinamik bir yasadır, diri bir yasadır; 
toplumun gelişmesine paralel olarak, eko
nomik yapının çok içinde olduğu, ekono
mik gelişmenin çok ilgilendirdiği bir ya
sadır; bu nedenle de, statik olarak ele al
mamak gerekir. Yasanın eksikleri olabilir, 
düzeltilmesi de sayın yüce kurulun kara
rma kalmıştır; ama, ekonomik politikalar
la ilgili söylenecek pek çok şey vardır. 

Temel amacını belirttiğimiz koopera
tiflerin —tarım satış kooperatifleri, tütün 
tarım satış kooperatifleri, tarım-kredi ko
operatifleri, yapı kooperatifleri ile ilgili 
olarak— belli tarihlerde ve belli sayılarla 
çıkan yasaları vardır. Şu anda görüştüğü
müz tasarı, 1969 yılında çıkan ve bugün 
üzerinde değişiklik yapmak istediğimiz, 
bazı maddeler eklemek istediğimiz 1163 
sayılı Kooperatifler Yasasıyla ilgilidir. 

Bahsettiğimiz gibi, kaynakları kıt 
olan, imkânları sınırlı olan ve beraber ol
maktan yararlılık uman, verimlilik uman 
bu kurumların, bu kooperatiflerin, özel
likle 1983'ten itibaren uygulanmaya baş
layan ekonomik politikalardan ne şekilde 
etkilendiğini anlatmak istiyorum. 

Bir düşünelim, 1983 yılında kurulan 
bir yapı kooperatifinde inşaatın maliyeti
ni, bu maliyetteki devletin katkısını, üye

nin bu konudaki sorumluluğunu ve bu ko
operatifin yasal anlamdaki mevcudiyeti
nin, hukuksal yapısının günlük yaşamda 
nasıl işleyebileceğine siz sayın milletvekil
leri karar verin. 

Özellikle yapı kooperatiflerini ele al
mak istiyorum; çünkü, mevcut koopera
tiflerden 40 bin tanesi yapı kooperatifidir, 
mevcut kooperatiflerin ve üyelerinin sayı
sının yüzde 90'mı teşkil ettiği için önce
likle bu kooperatifleri anlatmak istiyorum. 

1983 yılında bir yapı kooperatifinde 
100 metrekarelik bir konutun maliyeti 
2 700 000 liraydı; oysaki, toplu konut kre
disinin o üyeye katkısı 2 milyon liraydı. Bir 
diğer deyişle, bu birim maliyetin yüzde 
70'ini devlet, Toplu Konut Fonundan, Ka
mu Ortaklığı idaresince finanse etmektey
di. 

Geliyoruz 1988 yılma. Bayındırlık 
Bakanlığının yapılan tespitleriyle, 100 
metrekarelik bir konutun maliyeti 20 mil
yon lira. Oysaki, gene bu fonun katkısı 4,5 
milyon lira; yani yüzde 25-30 civarında bir 
katkı sağlayabilmektedir. 

Şimdi soruyorum, saygıdeğer .millet
vekilleri, bir işçi 1988 yılında ayda 400 bin 
lira ücret alsa, ancak ve ancak bir konut 
kooperatifine üye olabilecek ve maaşının 
tamamını bu konuta tahsis ettiği takdir
de böyle bir konutun sahibi olabilecektir. 

Buradan şuraya varmak istiyorum: 
Şu anda bu ekonomik politikalarla, bu enf
lasyonla 1988 yılında hiçbir ücretli, hiçbir 
memur, hiçbir dar gelirli ve hiçbir emek
li, dul, yetim kesinlikle konut sahibi ola
maz. O zaman, bu yasa değişikliğinin ya
şayabilmesinin şansı, biraz önce bahsetti
ğim gibi, bu ekonomik olumsuzlukların, 
bu ekonomik politikaların yanlışlığında 
yatıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki, 1983 
yılında bir konut sahibi olurum diyen üc
retlilerimiz, emeklilerimiz, dul ve yetim
lerimiz bir özlemle bu işe girerlerken, ted
rici olarak seneler ilerledikçe enflasyon ca-
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navarından kurtulmak için, bu konut kre
disinden, bu konutundaıvyazgeçmek iste
diği halde vazgeçemediği, satmak istedi
ği halde satamadığı, sattığı takdirde de o 
üyenin ne gibi sorunlarla —yasal anlam
da ve kayıpları anlamında— karşı karşı
ya geldiğini, siz saygıdeğer milletvekilleri 
tahmin edin. 

Öyle bir noktaya gelindi ki, işçiler, 
ücretliler başladı bu işe, çilesini onlar çek
ti, belli bir noktaya getirdi ve ondan son
ra parası olanlar aldı. Dediğim gibi, ikti
darın yanlış politikaları sonucu maalesef 
ve maalesef, yıllar yılı özlem duyan, yıl
lar yılı bir konut sahibi olmak isteyen bu 
insanların konut sahibi olma imkânının 
kalmadığı gerçeği, sanırım, sağduyusu 
olan her insanın kabul edebileceği bir hu
sustur. Hatta öyle noktalara gelindi —ki, 
tespitler de vardır— Toplu Konut Fonun
dan yapılan katkılar birey bazında da kal
madı; yani parası olan 100 tane koopera
tife üye olabiliyor. Bir anlamda, herkesten 
toplanan ve bu fonda biriken paralar, özel
likle ve özellikle belli amaçlara yönlendi-
rilmediği için, tercihler ve öncelikler sap-
tanamadığı için ve bunlardan yararlana
cakların kimler olduğu belirlenemediği 
için, maalesef bu kaynakları kıt olan, sos
yal yaşama imkânına kavuşması gereken 
ve özellikle kiraların altında ezilen, aldığı 
ücret dolayısıyla yaşam standardı olmayan 
bu insanlara, bu konut fonundan bir kay
nak sağlanamadığı gibi, çeşitli yollarla da, 
bu fondan kaynaklar alınıp, bir başka ye
re transfer ediliyor. 

Daha ilginci vardır: Kooperatifçilik, 
özellikle serbest rekabet ekonomisini ve 
onun üyelerinin kendi öz olgularının oluş
tuğu bir ekonomik yapıda bir bakıyoruz 
ki, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resi ayrıca yapı kooperatifçiliğine de giriş
miştir. Daha ilginci de vardır, kooperatif
lere üye olan şahıslara verilen kredilerle 
yüzde 100 fark edecek nispetlerde bu ko

operatiflere fondan kaynak transferi yapıl
maktadır. O da yetmiyor, bu konutlar bir 
özel banka eliyle satılmaktadır. Şimdi, bu 
ne lahana, bu ne turşu, bu ne perhiz?.. Bir 
taraftan liberal ekonomi, bir taraftan ser
best ekonomi, bir taraftan kooperatifçilik... 
Hükümet politikasıyla kooperatifçiliğin, 
gelişmesi için, desteklenmesi düşünülüyor, 
arkasından yapı kooperatiflerinin yapması 
gerekeni, Toplu Konut ve Kamu Ortaklı
ğı idaresi yapıyor, bu ortaklıktan üyelere 
verilenlerin iki misli kaynak oraya aktarı
lıyor ve aynca da bu konutlar bir özel ban
ka kanalıyla satılıyor. 

Sayın milletvekilleri, uygulamada 
karşımıza çıkan bir başka sorun, özellikle 
bu ekonomik politikalardan dolayı yılan, 
bıkan, usanan —hatta hatta öyle bir nok
taya gelinmiş ki— bütün özverilerini bir 
anda hiçe sayarak o kooperatiften kurtul
mak istediği halde, kurtulamayan, hatta 
hatta o kooperatiflerin işlemez hale geldi
ği ve giderek hiç temenni edemeyeceğimiz, 
istemediğimiz bir banker faciasına vara
cak kadar enkaz halinde yarım kalan, yü
rümeyen, üyeleri dolandırılan birçok koo
peratif görebiliyoruz. Şimdi bunlarla ilgili 
ne yapılabilinir? Hep eleştiri yaparken, Sa
yın Hükümete bir katkıda bulunmak açı
sından önerilerimi ve düşüncelerimi söy
lemek istiyorum. 

Gerçekten —Hükümet, eğer konutu 
olmayanı konut sahibi yapmak istiyorsa— 
ki inanmıyoruz; çünkü pratikte görmedik, 
sekiz yıllık u y g u l a m a sonuç la r ın ı 
görmedik— yapılacak şey şudur: Enflas
yon oranına uygun konut kredisi vermek 
zorundasınız. Bunu vermediğiniz sürece, 
bu insanlarla alay edercesine, bir yasa ile 
bunları buna sürükleyip, arkasından da 
enflasyon yükünü bunların sırtına yükle
meyelim. 1983'te yüzde 70 veriyorsunuz, 
1988'e geliyorsunuz yüzde 25'e düşülüyor
sunuz ve bu insanı sorumluluk altına so
kuyorsunuz. Bu insanın saikleri, özlemle-
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ri, istemleri de buna itilmiştir; ama 
1988'de bu insan hayal kırıklığına uğra
mıştır. 40 bin kooperatifi ve o kooperatif 
üyelerinin sayılarını ve gelinen noktanın 
boyutlarını yine sizin takdirlerinize bıra
kıyorum. 

Demek ki birincisi, Bayındırlık Ba
kanlığının saptayacağı inşaat birim mali
yeti oranında konut kredisini yüzde 
70'den aşağı düşürmeyecek şekilde bir po
litika izlemek; 

İkincisi, bir üyenin ancak ve ancak 
bir defaya mahsus kredi kullanmasına ola
nak sağlamak. Özellikle ücretli, işçi, me
mur, dar gelirlilerin konut sahibi yapılması 
isteniyorsa, bir konutu olanlara sınırlama 
getirmek, konutu olmayan insanlara bu 
fondan doğacak imkânları aktarmak ge
rekir. 

Şimdi yasada bir değişiklik yapılıyor; 
"100 pay" deniliyor. Yani, bir konut koo
peratifinde —yanlış anlamıyorsam— bir 
insan 100 pay alabiliyor demektir ve "100 
pay" deyince de Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığından ayrı ayrı 100 kredi alacak
tır. Böyle bir politikanın yanlış olacağı ka
naatindeyim. 

Üçüncüsü, özellikle, konut sahibi ola
mayan, işçi, memur, emekli, dul, yetim ve 
dar gelirlileri bu konuda bir öncelik sıra
sına koymaktır. 

Dördüncüsü, artık olayı konuttan çı
karıp, kentleşen ve kentleşme politikasını 
esas alan ulusal konut politikasını izlemek
tir; aksi halde kentleşmenin getirdiği, sa
nayileşmenin getirdiği, çağdaşlaşmanın 
getirdiği konut sorununun böyle konut po
litikasıyla aşılamayacağı gerçektir. 

Örnek vermek istiyorum: Şu anda ko
operatiflerle ilgili bakanlığın bu konuda
ki denetim elemanlarının sayılarını arz et
mek istiyorum. Özellikle yapı kooperatif
leriyle ilgili —sanırım— teşkilatta 28 kont
rolör, 70 müfettiş vardır. 40 bin konutun 
28 kontrolör ve 70 müfettiş ile nasıl denet

leneceği merak konusudur. Bu boyuttaki 
bir olayın büyüklüğü karşısında, bakanlı
ğın nasıl gayrî ciddî, gerçeklerle bağdaş
mayan, gerçek anlamda kontrolü sağlaya
mayacak bir politika izlediğini sizlerin tak
dirlerine sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, görüşeceğimiz 
1163 sayılı Kooperatifler Yasasının ilgili 
maddelerinde değişiklik önergelerimiz ola
caktır. Bu konuda, mümkün olduğu ka
dar, ve özellikle art niyetli, istismara mü
sait kooperatiflerin, ana amaç olan katı
lımcı, çoğulcu, demokratik yapılanması
nı savunmak için, belli önergelerimiz ola
caktır. Bu konuda duyarlı olmanızı rica 
ediyorum. Dileğim, Türkiye'de konut so
rununda mutlaka bir gün emekçiden, iş
çiden, memurdan, fakirden yana bir po
litika izleneceğidir, inancım budur. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Okçu oğlu. 

Doğru Yol Partisi Gurubu adına, Sa
yın Tevfık Ertüzün; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA TEVFİK 
ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 1163 
sayılı Kooperatifler Kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı hakkında Doğru Yol Partisi Meclis 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; söz
lerimin başında Yüce Meclisi saygıyla se
lamlarım. 

Değerli milletvekilleri, kooperatifçi
lik konusu, Türkiye'de 1969 yılma kadar 
boşlukta kalmıştır. O tarihe kadar Tica
ret Kanununun şirketlerle ilgili hükümleri 
kooperatiflere de tatbik edilmiştir; ancak, 
1969'da çıkarılan ve şimdi üzerinde deği
şiklikler yapılmakta olan 1163 sayılı Koo
peratifler Kanunu ile kooperatifçilik, 
Türkiye'de ayrı bir mevzuat kapsamına 
kavuşmuştur ve hiç şüphesiz, bu kanun o 
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yıldan bu yana Türk kooperatifçiliğinin 
gelişmesinde fevkalade önemli roller oy
namıştır. Ancak, 19 yıldan bu yana, ikti
sadî ve sosyal hayatta meydana gelen de
ğişiklikler, yeni ihtiyaçlar karşısında bu ka
nunun yetersiz kaldığı da şüphesizdir. 
Özellikle, 1982 A n a c ı m ı z ı n 171 inci 
maddesinde yer alan; "Devlet, millî eko
nominin yararlarını dikkate alarak, önce
likle üretimin artırılmasını ve tüketicinin 
korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin 
gelişmesini sağlayacak tedbirler alır' ' hük
mü karşısında, devletin rolünü genişleten 
bir kanuna ihtiyaç duyulmuştur. 

İşte, önünüze gelen 1163 sayılı Ka
nundaki değişiklikler, esas itibariyle bu 
maksatla, yani Anayasanın ilgili madde
sine uyum sağlamak maksadıyla yapıl
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, 171 inci mad
de kooperatifler yoluyla devletin ekonomi 
üzerindeki rolünü artırmak istemektedir. 
Ancak, bildiğiniz gibi, Türkiye'de serbest 
piyasa ekonomisi uygulandığı da iddia 
edilmektedir. Şimdi, gerçekten Meclis en
teresan bir kanunla karşı karşıyadır. Ser
best piyasa ekonomisi uygulandığını, eko
nomiyi, sanayii, kalkınmayı tabiî seyrine 
bıraktığını iddia eden, böyle bir tercihte 
bulunan Hükümet, şimdi önünüze getir
diği değişikliklerle, devletin kooperatifler 
üzerindeki ve bu yolla da ekonomi üzerin
deki müdahalesini artırmayı istemektedir. 
Devletin, kamunun ekonomiye yaptığı 
müdahale bu yolla —hiç şüphesiz— ge
nişleyecektir. 

Bize göre, devletin kooperatifler üze
rindeki desteği, kooperatiflere sağladığı 
teşvik genişlemelidir. Nitekim, kooperatif
çiliğin geliştiği, özellikle tüketim koopera
tifçiliğinin son derece geliştiği İngiltere'
de; üretim kooperatifçiliğinin geliştiği İtal
ya ve Fransa'da; yapı kooperatifçiliğinin 
geliştiği Almanya ve Avusturya'da devlet, 
kooperatiflere çok önemli destekler ver-
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mistir ve kooperatifler bu sayede ekono
minin 3 üncü sektörü olmuştur. 

Yani şimdi, eğer bizim amacımız ko
operatifleri 3 üncü sektör yapmaksa, o za
man Türkiye'de uyguladığı iddia edilen 
ekonomik politika, ekonomik model üze
rinde ciddî endişeler belirir. Bu kaç sek-
töıiü bir ekonomidir? 2 sektörlü mü, 3 sek-
törlü mü? Bunun cevabını Sayın Hükü
metten bekliyoruz. 

Bizce doğru olan —biraz önce ifade 
ettiğim gibi— devletin, gerek doğrudan 
doğruya kendi kuruluşları yoluyla, gerek 
kooperatifler yoluyla, gerekse özel sektö
rü yönlendirerek düzenleyici, yönlendiri
ci ve denetleyici fonksiyonlarının yerine 
getirilmesidir. Biz, Türkiye'de sağlıklı bir 
kalkınmanın, ancak bu şekilde gerçekle
şebileceği kanaatindeyiz. Yoksa piyasayı, 
sanayileşmeyi, kalkınmayı kendi haline bı
rakarak, Türkiye'nin belirli hedefleri be
lirli zamanlarda gerçekleştirmesini bekle
mek, biraz hayalcilik olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ikinci olarak 
üzerinde durmak istediğim nokta; koope
ratiflerin gelişmesi için gerekli hukukî ve 
ekonomik altyapının ülkemizde henüz ha
zır olmadığıdır. Hukukî altyapı hazır de
ğildir. Ne Türkye'de .haksız rekabeti en
gelleyici bir yasa, ne tüketiciyi korumayı 
esas alan bir yasa, ne de kooperatiflere ay
rılan kaynaklan belli bir düzeyde tutma
yı sağlayan bir yasa mevcuttur. Bakınız, 
Anayasada bu konuda belli bir mantık 
zinciri var; Anayasa, 171 inci maddesin
de, kooperatifler üzerinde devletin rolü
nü ortaya koymuş "Devlet kooperatiflere 
yön vermeli" demiş; hemen arkasından, 
172 nci maddede "Devlet tüketiciyi koru
yucu kanunları çıkarmalı" demiş ve 173 
üncü maddede de "Devlet, esnaf ve sanat
kârı koruyucu kanunları da çıkarmak 
zorundadır" demiş. Yani, bunlar bir zin
cirin halkaları. Bugün kooperatiflerle il
gili düzenlemeleri yapıyoruz; ama arkasın-

254 — 



T.B.M.M. B : 6 29 . 9 . 1988 O : 1 

dan tüketiciyi korumayı esas alan kanu
nu, onun arkasından esnaf ve sanatkârı, 
orta sınıfı korumayı esas alan kanunu, 
haksız rekabeti engelleyici kanunları, tröst, 
antitröst ve antikartel kanunlarını çıkar
mazsak, burada yaptığımız değişiklikler 
kâğıt üzerinde kalmaya mahkûmdur ka
naatindeyim. 

Değinmek istediğim üçüncü nokta, 
kooperatifçiliğin etkili bir eğitim ve dene
tim mekanizması kurulmadan geliştiril
mesinin mümkün olmayacağına dairdir. 
Biz, Türkiye'de, henüz kooperatifçilik eği
timini veremiyoruz. Bakınız, Amerika'da 
daha ilkokullardan itibaren, özellikle kır
sal kesimde, kooperatifçilik eğitimi uygu
lamalı olarak veriliyor. Türkiye'de ise, ne 
ilkokul seviyesinde, ne orta eğitim seviye
sinde, ne de yükseköğretim seviyesinde 
ciddî bir kooperatifçilik eğitimi vermiyo
ruz. Bazı yüksekokullarımızda —dört yıl
lık bir okulda— yarım sömestr, haftada bir 
saatlik bir kooperatifçilik dersi —o da 
bazılarında— vardır uygulaması da yok-. 
tur. Türkiye gibi, eğitim seviyesinin genel
de düşük olduğu bir ülkede, mutlaka, ko
operatifçilik eğitimi verilmelidir. Ayrıca, 
tabiî çok önemli bir konu da denetimdir; 
ki, denetim üzerinde biraz etraflı olarak 
durmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: 
ülkemizde tarım kooperatiflerinde çok cid
dî bir dağınıklık vardır. Tarım kooperatif
leri mutlaka tek çatı altında toplanmalı
dır. Özellikle tarım ve hayvancılıkla işti
gal eden küçük aile işletmeleri, tarım ko
operatifleri yoluyla desteklenmelidir. Son 
yıllarda, özellikle tarım kredi kooperatif
lerinin kredi desteği önemli biçimde azal
mıştır. Yetersiz düzeyde verilen krediler 
hem çiftçinin ihtiyacını karşılamaktan 
uzaktır ve hem de önemli ölçüde israf edil
mektedir. Çünkü, köylü, çiftçi, alınan kre
dilerle ciddî bir biçimde destek sağlayama
yınca, bu kredileri önemli ölçüde tüketi

me yönlendirmektedir. Bu itibarla, az or
taklı ve çok sayıda kooperatif yerine, çok 
ortaklı, az sayıda ve iktisadî bakımdan 
güçlü bir kooperatifçilik sistemini kurmak 
zorundayız. Bugün ülkemizde, hemen he
men köy sayısı kadar (40 bin civarında) 
kooperatif olduğu düşünülecek olursa, bu 
konudaki başıboşluğun hangi noktalara 
vardığı kolayca anlaşılır. 

Kooperatiflerin, özellikle dikey teşki
latlanmalarını tamamlamaları bakımın
dan, Türkiye millî kooperatifler birliği bir 
an önce kurulmalıdır ve kooperatifçilik ha
reketi merkezî bir kuruluş tarafından ko-
ordone edilmelidir. Özellikle, Ortak Pazar 
planlarının yapıldığı ülkemizde, artık 
Türk kooperatiflerinin de Ortak Pazar ko
operatiflerinin çalışma sistemine uyum 
sağlayabilmesi için gerekli çalışmalar sü
ratle başlatılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, güncel
liğini ve kapsamını dikkate alarak, yapı ko
operatifleri üzerinde biraz yakından dur-
mukta yarar görüyorum. Bildiğiniz gibi, 
Anavatan Partisi İktidarı toplu konut uy
gulaması getirmiştir. Bize göre, toplu ko
nuta ithalatın serbestleşmesi yoluyla kay
nak temini gerekçesi hem son derece sa
kat ve hem de hiçbir iktisadî mantığı ol
mayan bir finansman modelidir. 

Şimdi konuyu biraz açmak istiyo
rum. Hatta, mesele o noktaya kadar gö
türülmüştür ki, ülkenin konut politikası, 
neredeyse dış ticaret politikasını ve gide
rek ülkenin ekonomik politikasını belirler 
hale gelmiştir. 

Bakınız, bu projenin ortaya atıldığı 
1983 yılında Sayın Başbakan diyor ki, 
"100 milyarlık bir kaynakla 600-700 mil
yarlık konut yaptırma imkânı doğacaktır." 
O günkü hesaplar böyleydi. Böyle bir ne
ticeye varmak için 80 metrekarelik bir ko
nutun 4 milyona mal olacağı ve ülkede yıl
da 150 ila 200 bin atasında konut inşa edi
leceği planlanıyordu. 
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Şimdi, aradan dört yıl geçmiştir. Bu
gün, dört yıl önce 4 milyon liraya mal olan 
konutun asgarî maliyeti 20 milyon liradır... 

ERTEKİN D U R U T Ü R K (İspar
ta)— Çık çık... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Asgarîsini diyorum, yani üçüncü sınıf bir 
konuttur bu; üçüncü sınıf inşaat malzeme
si kullanılması halinde ortaya çıkan bir 
maliyettir. 

Bugün, Toplu Konut Fonundan des
teklenmekte olan 600 bin konutun bitiril
mesi için, bu hesaba göre, 12 trilyon lira
lık kaynak gerekiyor. Bu 12 trilyon liralık 
yatırımın bitirilebilmesi için de, yılda as
garî 3-4 trilyon liralık kredi sağlanması ge
rekiyor... 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Para ba
sarız (!) 

BAŞKAN — Neyi merak ediyorsu
nuz?.. Sayın Ertüzün'e sorabilirdiniz bu 
sorularınızı. Lütfen söz atmayalım. 

Devam edin efendim. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 

Bugün Toplu Konut Fonunun, bütün im
kânlarını zorlayarak ayırabildiği kaynak 
ise, ancak 700 milyar liradır.. İşte, konut 
meselesi tıkanmıştır. Niçin tıkanmıştır? 
Ülkenin son derece ciddî bir meselesine 
palyatif ve günlük bir reçete hazırlandığı 
için tıkanmıştır. İthalattan alınan fonlar
la, toplu konut için gerekli kaynağın sağ
lanacağı varsayılmıştır; ama öyle bir enf
lasyon dalgası gelmiş ki, bütün hesapları 
alt üst etmiş. Şimdi çareniz vardır, yok de
ğildir; ya ithalatı daha da serbestleştirecek
siniz yahut bu ithalat üzerinden aldığınız 
ithal vergilerini ve fonları daha da artıra
caksınız; ama ikisinin de son derece bü
yük ekonomik maliyetleri vardır. Bu ko
numuz olmadığı için burada ayrıca açık
lamaya gerek duymuyorum. Ancak şunu 
söylemek istiyorum: 

Bugün toplu konuttan desteklenen 
kooperatif üye sayısının 600 bin, yapı ko

operatifi üye sayısının da aşağı yukarı 2,5 
milyon olduğu dikkate alındığında Tür
kiye'nin bir konut çıkmazıyla karşı karşı
ya geldiği görülür. 

Değerli milletvekilleri, Toplu Konut 
Fonunun işlemesiyle birlikte yapı koope
ratifleri denetimsiz bir gelişme içine gir
miştir. Yapı kooperatiflerinde, kooperatif 
üyesi, bugün hakkını arayacak, savunacak 
merci bulamamaktadır. Bir bakıyorsunuz 
ki, bir anda inşaat başlamış, bir süre son
ra kooperatif yönetim kurulu ortadan 
kalkmış, gitmiş; kooperatif yönetim kurulu 
ortada yok. Üye müteahhitle karşı karşı
ya gelmiş. Hiç tanımadığı, o güne kadar 
görmediği bir adam üyenin karşısına çık
mış ve ona "Evet, benim bu inşaatı biti
rebilmem için ben 10 milyon vaat etmiş
tim; ama bugün 30 milyon gerekli" diyor. 
Peki, üye nereye gidecek, hakkını nerede 
arayacak? Bütün bunlar Türkiye'de cevap
sız kalmış sorulardır. 

Özellikle bu yapı kooperatifleri, şöh
retli, unvanlı ve önemli kişileri koopera
tiflere alarak —ki bunların içinde politi
kacılar, ülke yönetiminde bulunmuş kişi
ler, hatta kamu görevlileri ve gazeteciler 
de yer almaktadır— bunları kurucu heyet
lerin baş kısımlarına yerleştirerek, halkı 
ciddî biçimde aldatmakta ve yanıltmakta
dırlar. Eğer gerekli tedbirler kısa zaman
da alınmazsa, öyle görülüyor ki, ülke bir 
şantiye ve konut hurdalığı haline gelecek
tir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bu itibarla, ya
pı kooperatifleri ilgili bakanlık ve kuruluş
larca dikkatle izlenmeli ve gayet ciddî ola
rak bir iç ve dış denetime tabi tutulmalı
dırlar. Bu konuda izlenmesi gereken ve 
halkın sıkça kandırıldığı bir konu da şu
dur: Genellikle, kooperatif yöneticileri ta
rafından sonradan giren ortaklardan "ha
va parası" namıyla bir değer artışı talep 
edilmektedir. Bu uygulamanın önüne sü
ratle geçilmeli ve yapı kooperatiflerine yeni 
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ortakların alınması halinde sadece arsa de
ğeri üzerinden giriş aidatı alınmalıdır. Bu
gün bu mesele o hale gelmiştir ki, ülkede 
"kooperatif ' adı altında piyasaya dönük 
olarak inşaat ve konut üretilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, bir öl
çüde de esnaf ve sanatkârlarla ilgili koo
peratifçilik faaliyetleri üzerinde durmak is
tiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, süreniz 
dolmuştur, çok kısa olarak toparlayınız 
lütfen. 

TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Devamla) — 
Toparlayacağım Sayın Başkan. 

Bildiğiniz gibi, esnaf, sanatkâr, küçük 
sanayici ve çiftçilerimizin ekonomik, sos
yal ve kültürel gelişmelerinde önemli bir 
fonksiyonu olan ve kendi kendine yardım 
mekanizmasının en etkilisi sayılan koope
ratif kuruluşları teşvik edilmeli ve tesirli-
likleri artırılmalıdır. Kooperatiflerin so
runlarıyla sürekli ve ciddî şekilde ilgilene
bilecek mahallî ve merkezî bilgi merkez
lerinde, esnaf, sanatkâr ve çiftçi temsilci
lerinin de içinde yer alacağı millî kuruluş
lar oluşturulmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, unutulmama
lıdır ki, orta sınıf, siyasî rejimi demokra
siye, iktisadî rejimi de özel mülkiyete ve 
serbest teşebbüse dayanan ülkelerde ko
runması ve güçlendirilmesi gereken bir 
önemi haizdir. Orta sınıf, toplumun orta 
direği olmaktan da ötede, toplumun temel 
direğidir. Öyle ki, günümüzün sanayi top
lumlarında, orta sınıfların mezarı olan ül
ke, hürriyetlerin de mezarı olarak kabul 
edilmektedir. Bu itibarla, devlet, koope
ratifleşmeyi desteklemeli; ama özel teşeb
büse ve özel mülkiyete de zarar vermeme
lidir. Bu bakımdan, kooperatiflerin, siya
sî partilerin düzenleyeceği toplantılara da
hi katılamaması hükmünü endişeyle kar
şılıyoruz. 

Bakınız, Anayasanın 171 inci madde
si, "Kooperatifler, Devletin her türlü 
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kontrol ve denetimine tabi olup, siyasetle 
uğraşamaz ve siyasî partilerle işbirliği 
yapamazlar" demiş; ama siyasî partilerin 
düzenleyeceği toplantılara, yönetim kuru
lu, denetim kurulu düzeyinde, yani tem
silci düzeyinde temsilci de gönderemez, 
orada temsil edilemezler dememiş ki "Si 
yasetle uğraşamaz ve siyasî partilerle iş
birliği yapamazlar" demiş. Sayın Hükü
met almış bu hükmü, getirmiş, siyasî par
tilerin toplantılarına dahi katılamazlara 
kadar sokmuş. O zaman, Türkiye'de, bu 
ülkede siyaseti kim yapacak? Yani, işçi ya
pamayacak, memur yapamayacak, öğren
ci yapamayacak, kooperatif üyesi yapama
yacak; siyaseti acaba emeklilerle ev kadın
ları mı yapacak? 

NECCAR T Ü R K C A N (İzmir) — 
Holdingler yapar. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
O itibarla, Sayın Hükümet, sayın iktidar 
partisi katılmaktan korkmasın; kendisi de 
katılmacı olduğunu hep söylüyor. 

Değerli milletvekilleri, siyasî libera
lizmi ülkede tahakkuk ettirmeden, yasak
çı zihniyeti terk etmeden, bu ülkeyi çağ
daş kılmak mümkün değildir. 

Bir iki tashihî noktaya daha çok kısa 
olarak temas edip sözlerime son verece
ğim. 

Kooperatiflerin kendi üst kuruluşla
rı tarafından denetlenmesi, şüphesiz ki 
ideal bir durumdur; ancak bununla yetin
mek yeterli değildir. Bu denetimin yanın
da, kamu denetim organları tarafından da 
gerekli denetim hassasiyetle yapılmalıdır. 

Bununla birlikte, kooperatif yönetim 
kurulu üyelerine ve memurlarına, iki yıla 
kadar varan hapis cezaları getirilmektedir 
bu değişikliklerle. 

Değerli milletvekilleri, bu konuya 
.dikkatinizi çekmek istiyorum ve bunların 
mutlaka burada düzeltilmesine ihtiyaç ol
duğu kanaatindeyim. Bu Meclis, daha bir
kaç ay önce, hayalî ihracatçılara dahi ha-
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pis cezası verilmesi hükmünü kaldırmış
tır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Şimdi aynı Meclis, aradan üç ay geçtik
ten sonra, kooperatif yönetim kurulu üye
lerine, falanca falanca hallerinin görülmesi 
durumunda, iki yıla kadar varan hapis ce
zası getirmeye hazırlanmaktadır. Burada 
çok ciddî bir çelişki vardır. Bence, bura
da ayrılması gereken —o da belki geçici 
bir maddeyle olabilir, kalıcı olmamasında 
da yarar görüyorum— husus şudur: Türk
iye'nin içinde bulunduğu şartlar bakımın
dan, cezaî müeyyidelerin belirlenmesinde 
ve uygulanmasında yapı kooperatifleriyle 
diğer kooperatifleri ayırmakta yarar var
dır. içinde bulunduğumuz şartlar itibariy
le yapı kooperatifleri için belki böyle mü
eyyideler gerekli olabilir; ama eğer aynı 
müeyyedileri diğer kooperatiflere de tat
bik etmeye kalkacak olursak, Türkiye'de 
kooperatifçiliği peşinen öldürürüz. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, süreni
zi epey aştınız, lütfen bitirin efendim. 

TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Devamla) — 
Sayın Başkanım, bitiriyorum efendim. 

Bu konuda Yüce Meclisin duyarlı 
olacağı kanaatindeyim. Bir de ortak dışı 
işlemlerden doğan hâsılanın ortaklara da
ğıtılması meselesi vardır. Burada, ortak dı
şı işlemlerin ne olması gerektiğinin tasri
hinde fayda mülahaza ediyorum. En azın
dan denilebilir ki, kooperatiflerin ortak dı
şı işlemleri kendi amaçlarına uygun işlem
lerden ibarettir. Eğer bunu belirtmezseniz, 
kooperatif her faaliyeti bu ortak dışı işlem
dir deyip o fasıldan sayıp, her faaliyete gi
rebilir ve o zaman, kooperatifler çok de
ğişik mecralara sürüklenmiş olabilir. 

Efendim, genelde kanun üzerinde 
grubum adına söylemek istediklerim bun
lardır. Hepinize, gösterdiğiniz dikkat ve 
sabır için teşekkür ediyor, saygı sunuyo
rum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sa
yın Ertüzün. 

Şahsı adına, Sayın İbrahim Tez; bu
yurun efendim. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, Büyük Meclisin değerli milletve
killeri; hepinizi en derin saygılarımla se
lamlıyorum. 

Kooperatifçilik hareketinin özünde, 
dayanışma etmeni bulunmaktadır. Koope
ratifçilik hareketine katılan bireyler, ister 
hizmet üretimine yönelsinler, ister mal 
üretimine yönelsinler, ellerindeki olanak
ları bir araya getirerek sonuç almaya yö-
nelirler. Bireylerin olanakları kimi zaman 
paradır, kimi zaman emektir, çoğu zaman 
da hem para hem emektir. Etkinlikte bu
lunan sektörün niteliği bu tanımı değiş
tirmez. Bankacılıkta, ulaşımda, hayvancı
lıkta, sanayide, en yaygın örnek olan ta
rımda, konut yapımında kooperatifler, or
taklarının dayanışmasıyla üretime girer
ler ve yarattıkları değerleri kendi araların
da saptadıkları kurallar uyarınca hakça 
paylaşırlar. 

Değerli milletvekilleri, ben özellikle 
bu 1163 sayılı Yasa çerçevesi içerisinde ko
nut kooperatifçiliğinden kent kooperatif
çiliğine geçişin önemini ve bu konuda Yü
ce Meclise bilgi arz etmek istiyorum. 

Ülkemiz 21 inci yüzyıla giriyor. Bu 
21 inci Yüzyıla girerken en önemli top
lumsal olay, içinde bulunduğumuz kent
leşme olayıdır. 55 milyon nüfusumuzun 
büyük bir kısmı kentlerde yaşıyor. 2000 yı
lında, kentlerde 22 milyon insan daha ya
şayacaktır. Nüfusumuzun dörtte üçü kent
lerde yaşayacaktır. Bunun için, yeniden 
kentsel arsa üretmemiz gerekiyor, konut 
kooperatifçiliğinden kent kooperatifçiliği' 
ne dönmemiz gerekiyor. Önümüzdeki on 
iki yılda oluşacak genel tablo budur. Bu 
tablo karşısında çok ciddî olarak düşün
memiz, yaratıcılık gücümüzü harekete ge
çirmemiz gerekir. 

Ülkemiz, kentleşme ve konut sorun
larını hızlı, topografyasını iyi kullanan ve 
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toplumun demokratlaşmasına katkıda bu
lunan bir stratejiyi hızlamak ve çözmek 
zorundadır. Sorunumuz yalnız şu kadar 
konut yapmak, şu kadar alt yapı şebekesi 
hazırlamak ve bunları yaparken de çevre 
faktörünü gözetmek değildir. Bu, sorunun 
mekanik çözümüdür. Biz bunları yaparız. 

Anadolu insanı, insan soyunun en 
büyük atılımı olan neolitik devrimini mi
lattan öne 7 binli yılda başlatmıştır: 
Konya-Çatalhöyük'te, Burdur-Hacılar 
Köyünde, Diyarbakır-Çayönü Köyünde 
başlayarak yaklaşık 9 bin yıldır konut ya
pıyor, kentler yapıyor. 

Asıl önemli olan, bunları yaparken 
ülkemizin çağdaşlaştırılması, toplumumu
zun demokratlaştırılması ve insanlarımı
zın birer özgür insan haline getirilmesini 
sağlayabilmemizdir. Çağdaşlaşmanın ve 
demokratlaşmanın gerçekleşmesinde, ye
ni bir kent düzenine geçişimizde ve kent
leşmede yeni bir toplumsal yapı oluştur
mamızda tek umudumuz halkımızdır ve 
halkımızın örgütlü gücüdür. 

1163 sayılı Kooperatifler Yasası 1969 
yılında daha çok o tarihe kadar Ticaret Ya
sası çerçevesinden etkilenerek kırsal kesi
min sorunlarını esas alan işleyişe göre ha
zırlanmıştı. Özellikle kırsal ağırlıklıydı, ta
rımsal ağırlıklıydı. Bunu bir yerde doğal 
karşılamak olanaklı, 1960'lı yıllarda kent
leşme olayına daha çok devletin görevi ola
rak bakılıyordu, kooperatifler parsel ba
zında örgütleniyordu, küçük sayıda koo
peratiflerdi, kıyı kooperatifleriydi. Zaten 
kooperatifler de, bu yasa uyarınca, kapalı 
uçlu örgütler haline gelmişlerdi. O tarih
te birkaç milyonluk yatırım yapan bir ya
pı kooperatifi, kat mülkiyetine geçişinde 
zâten yaşamını bitiriyordu. 

Konut kooperatifçiliği, doğal olarak 
kentleşme olgusuyla birlikte gelişen bir ha
rekettir. Dünyada kentleşmenin ilk başla
dığı ülkelerde konut pazarına arzda bu
lunan öteki örgütlenme türlerine gereksin-
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melere yeterince yanıt vermemesi üzeri
ne, konut kooperatifçiliği harekete geçmiş
tir. Konut kooperatifçiliğinde yapısal de
ğişimin belirli yönü, parsel bazındaki ör
gütlenmenin kent ölçeği örgütlenmesine 
geçiştir. Biraz evvel de arz ettiğim gibi, biz 
buna konut örgütlenmesinden, konut ko
operatifçiliğinden kent kooperatifçiliğine 
geçiş olarak görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, her şey devlet
ten beklenmemelidir. Konut gereksinme
sini çözmek için önce kendi niyetimizi ve 
Öz kaynağımızı ortaya koymalıyız görüşü 
ile yola çıkan kooperatifler, yeni bir mo
del çerçevesinde örgütlenerek, önce ken
di belediyeleriyle proje bazında bir işbir
liği kurmalılar ve daha sonra merkezî yö
netimi de, bu işbirliğine kaynak tahsis edi
ci ve yol gösterici işlevlere katmalıdırlar. 
Yeni sistem, böylece, sivil toplum örgüt
lerinin, belediyelerin ve merkezî yönetim
lerin proje bazında gerçekleştirdikleri bir 
iş alanı şekline dönmektedir. 

Bu yeni modeli yaratırken özetle be
lirtmek gerekir ki, kent kooperatifçiliği, 
özünde kentlerde yaşayan insanların sağ
lıksız kentleşme olgusuna karşı yerel yö
netimlerin öncülüğünde aldığı çok yönlü 
demokratik tavır olarak alınmalıdır ve bu 
modelde, konut yapımı, konut kooperatif
çiliğinden farklı olarak, fizikî, toplumsal 
ve kültürel çerçeve ile birlikte ele alınma
lıdır. 

Sayın milletvekilleri, 1163 sayılı Ko
operatifler Yasasının bu yeni gelişmeye ya
nıt vermesi olanaklı değildir. Bütün ufku, 
çok kısa sürede birkaç milyon harcayan öl
çekteki kooperatiflerden günümüzde mil
yarları harcayan yapı kooperatiflerine dö
nüşmüştür. Kentsel kooperatifler için ge
çerli olan bu örneği, kırsal kooperatifler 
için de vermek olanaklıdır. 1163 sayılı Ya
sa, darboğazlara rağmen, o kısa süre içe
risinde birtakım konularda başarılı olmuş
tur. 
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Tüm bunlara rağmen, 1980 sonrası 
Türkiye değişiyor, Türkiye'nin gereksin
meleri, yapısı değişiyor, nüfusu değişiyor, 
yeni bir yaşama ihtiyaç duyulmaktadır ve 
Anayasa bu konuda gerekli tedbiri getir
miştir. 

Kooperatifler, özyönetim birimleri
dir. Panko-birlik gibi, Tarım Satış gibi, Ta
rım Kredi gibi kooperatifler de, bugün gö
rüşülmekte olan bu yasa tasarısının içeri
sindedir; ama konut kooperatifçiliğinde-
ki gibi, bu biraz evvel saydığım Tarım Sa
tış ve Panko-birlik kooperatifçiliği içerisin
de, kooperatifçiliğin özünü göremeyiz; 
çünkü, iktidar, bu kooperatiflerin yönetim 
ve murakıplıklarına direkt olarak atama 
yapmaktadır ve bu husus, kooperatifçili
ğin özüne aykırıdır. 

Türkiye'de, konut kooperatifçiliği 55 
yıllık bir geçmişe sahiptir. Biraz evvel de 
değerli konuşmacı arkadaşlarımın söyle
diği gibi, 1988 yılında mevcut 50 bin koo
peratifin 39 bin tanesi konut kooperatifi 
olup, bu 55 yıllık süre içerisinde nitelik
sel ve niceliksel olarak birtakım gelişme
ler ve değişmeler olmuştur: Kentleşme sü
reci, kredi olanakları değişmiştir, kentleş
me biçimi değişmiştir. Kentleşme süreci 
1950'lerden bu yana ülkemizde daha çok 
demografik anlamda önemli ağırlığını ko
rumuştur; ayrıca, bunun, senenin ikinci 
yarısına kadar da yoğunluğunu sürdüre
ceğini göstermektedir. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun, 
özellikle ağırlıklı kesimi olan konut koo
peratifleri, yapı kooperatifleriyle ilgili ola
rak, Türkiye'de, konut kredileri 1927 yı
lında Emlak Kredi Bankası tarafından 
ödeniyordu. 1950 yılında sosyal güvenlik 
kurumları tarafından birtakım kredilere 
girilmişti. 1960 yılından sonra da bütçe 
içerisinden fonlarla krediler yapılıyordu. 
1984 yılında geliştirilen toplu konut konu
su da, ülkemizde ilk olarak getirilen olum
lu bir girişimdi. Bu toplu konut olayını 

olumlu olarak buluyorum ve o şekilde al
gılamıştım. 

Yalnız, günümüzde, toplu konut kre
dilerinin yetersiz olduğu, işleyişinde ak
saklık olduğu ve ülkemizde toplu konut 
bekleyen binlerce insanımızı perişan etti
ği açık ve net ortadadır. 

Biraz evvel arkadaşlarımız açıkladı; 
bugün bir konutun maliyeti 20 milyon li
ra, 25 milyon lira. Bu da, 80-90 metre kare 
arasındaki bir konutun maliyeti. Devlet, 
toplu konut aracılığı ile 4 milyona yakın 
bir kredi vermektedir. Burada asıl çarpık 
olan bir başka yön de, iktidar son getirdi
ği bir sistemle, bu konut kredilerinin alt
yapısıyla ilgili olarak, yüzde 60'mı karşı
lamakta; fakat üstyapıstyla ilgili olarak 
yüzde 60 değil, yüzde 25-30'luk bir olay
la karşı karşıyayız. Ülkemizde yeni kent
ler kuruluyor, özellikle Ankara'da 55 bin 
konut, izmir'de 10 bir konut, Elazığ'da 15 
bin konut, Bursa'da 4 bin konut, Istanbul-
Avcılar'da 9 bin konut, Kastamonu'da 5 
bin konut, Van'da 5 bin konut, Malatya'
da 10 bin konut, Söke'de 3 bin konut ve 
bunlara ilave edeceğimiz bir yığm konut
larla ülkeyi bir konut mezarlığı durumu
na dönüştürebiliriz, iktidar bu konuda ge
reken önlemi almalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
yine bu konut konusunda bir irdeleme ve 
inceleme yaptığımızda, devletin yardımı 
(Toplu Konut Fonunun yardımı) sonucun
da bir üyenin ödeyeceği aylık, 400-500 bin 
lira arasında değişmektedir. Bugünkü eko
nomik koşullar altında bir üyeden 400 bin 
lira alındığı takdirde, bu üye kooperatif 
üyeliğini devam ettiremiyor. 

Burada bir yanlışlık var. Bu yanlışlık 
da şu: Bu konut yapı kooperatiflerini işçi
ler, memurlar, dar gelirliler başlatıyorlar; 
ama arkasından, devletin kredi olanakla
rını kesmesi, toplu konutun, toplu konut 
alanlarına gerekli özeni göstermemesi so
nucunda, bu fukaranın başlattığı konut 
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edinme sevdası, birtakım insanların eline 
geçiyor. Devlet, bu konuya gereken özeni 
göstermelidir; devlet burada güçsüzün ya
nında olmalıdır, korumasızın yanında ol
malıdır. 

BAŞKAN — Sayın Tez, süreniz dol
muştur. 

İBRAHİM TEZ (Devamla) — Biti
riyorum efendim. 

Özellikle, bu 1163 sayılı Yasantn 5 in
ci, 14 üncü, 17 nci, 19 uncu ve 20 nci mad
desi ile ilgili olarak itirazlarımız var. Bu 
itirazlarımızla ilgili olarak, konuyu gün
deme getirirken, bu yasanın toplumumu
za, bu yasanın kooperatiflerimize, bu ya
sanın ülkemize yarar getireceği düşünce
siyle, önergeler hazırladık. Yüce Meclisin, 
bu konuda gerekli özeni ve duyarlılığı gös
terirse, ülkemiz kooperatifçiliği açısından 
önemli bir gelişme ve atılım yapacağı 
inancıyla, Yüce Meclise en derin saygıla
rımı sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Tez. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmış bulunmaktadır. Bu iti
barla, maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu

nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

M A D D E 1. — 1163 sayılı Koopera
tifler Kanununun 2 nci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

"Kooperatifler ve üst kuruluşlarının 
unvanlarında, kamu, kurum ve kuruluş
larının isimlerine yer verilemez." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen ve önerge veren olmamıştır. 

Bu itibarla, maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 

inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

" 1 . Ortaklığa Girme Şartlan ve Or
tak Sayısı 

Madde 8. — Kooperatif ortaklığına 
girmek için gerçek kişilerin medenî hak
ları kullanma yeterliliğine sahip olmaları 
gerekir. Ortak olmak isteyen gerçek ve tü
zelkişiler, kooperatif anasözleşmesi hü
kümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte 
kabul ettiklerini belirten bir yazı ile koo
peratif yönetim kuruluna başvururlar. Ko
operatifler, ortaklarına kendi varlığı dışın
da şahsî bir sorumluluk veya ek ödemeler 
yüklüyor ise ortak olmak isteği, bu yü
kümlerin yazılı olarak kabul edilmesi ha
linde değer taşır. 

Yönetim Kurulu; ortaklar ile ortak 
olmak için müracaat edenlerin anasözleş-
mede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp 
taşımadıklarını araştırmak zorundadır. 

Yapı Kooperatiflerinde konut, işyeri 
ve ortak sayısı genel kurulca belirlenir. Yö
netim Kurulu, genel kurulca kararlaştırı
lan sayının üzerinde ortak kaydedemez." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen ve önerge veren olmamıştır. 

Bu itibarla, maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununun 14 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Ortaklık devredilebilir. Yönetim 
kurulu, ortaklığı devralan kişinin ortak
lık niteliklerini taşıması halinde, bu kişiyi 
ortaklığa kabul eder." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir, 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. -•- 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununun 16 ncı maddesinin bi
rinci fıkrası değiştirilmiş ve maddeye aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kooperatif ortaklığından çıkarılma
yı gerektiren sebepler anasözleşmede açık
ça gösterilin Ortaklar anasözîeşmede açık
ça gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çı
karılamazlar.' ' 

"Haklarındaki çıkarma karan kesin
leşmeyen ortakların yerine yeni ortak alı
namaz, Bu kişilerin ortaklık hak ve yü
kümlülükleri, çıkarılma kararı kesinlesin 
c,;yc kadar devanı eder." 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLA
RI 

1. —Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin1-
m, 30.6.1988 tarihinde Hakkâri ili Çukurca İl
çesi Uzundere Köyünde bir çocuğun jandarma ta
rafından öldürüldüğü iddiasına ve sorumadan hak
kında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin sorusu ve 
içişleri Bakanı Mustafa Kalemii'nin yazdı cevabı 
(7/241) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Baka
nı Mustafa Kalemli tarafından yazılı ola
rak yanıtlanmasına aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla..ll.8.1988 
Cumhur Keskin 

Hakkâri 
30.06.1988 gününü 01.07.1988 günü

ne bağlayan gece saat 22.30 sularında 
Hakkâri ili Çukurca ilçesi Uzundere Kö
yünde, komşuları Mustafa'nın evinden, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge veren de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir, 

Sayın milletvekilleri, görüşmüş oldu
ğumuz 4 üncü maddeden sonra gelen 5 
inci madde üzerinde verilmiş değişiklik 
önergeleri ve söz isteyen arkadaşlarımız 
vardır, ancak, zamanımız kısalmıştır, bu 
arkadaşları bu birleşimde konuşturma im
kânımız yoktur. 

Bu sebeple, 28.9.1988 tarihli 5 inci 
Birleşimde alınan karar gereğince, dene
tim konularım sırasıyla görüşmek için, 4 
Ekim 1988 Salı günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

K a p a n m a Saati : İ8„40 

birlikte oturduğu babasının evine dönen 
Ramazan Dağ isimli 13 yaşlarındaki bir 
çocuğa, jandarmaca ateş edilmiş ve öldü
rülmüştün 

1. Ramazan Dağ, herhangi bir ge
rekçe ile aranan şahıslardan mıdır? Değil 
ise, niçin haksız yere vurularak öldürül
müştür? 

2. 13 yaşlarındaki Ramazan Dağ'a, 
ateş ederek öldürenler hakkında ne gibi iş
lem yapılmıştır? Sorumlular hakkında iş
lem yapılması düşünülmekte inidir? 

3. Olağanüstü Hal Uygulanan iller
de köylerin büyük bir bölümünde sokağa 
çıkma yasağı uygulandığı, buna uymayan 
vatandaşlara rastgele ateş edilmesinin alış
kanlık haline getirildiği, bunun sonucun
da çok sayıda vatandaşın öldürüldüğü, da
ha sonra da, "yapılan dur ihtarına ateşle 
mukabele ettiği, müsademe sonucu ölü 
olarak ele geçirildiği" veya " D u r ihtarı
na ateşle karşılık veren gizli örgüt ınen-

V I . — SORULAR VE CEVAPLAR 
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şuhunun ölü olarak ele geçirildiği" biçi
minde gerçeğe aykırı tutanak düzenlene
rek, bunun uygulama haline getirildiği 
doğru mudur? 

Ramazan Dağ 'm 13 yaşlarında bir 
çocuk olduğu, Uzundere Köyünde ikamet 
ettiği, komşularının evinden birlikte otur
duğu babasının evine gitmekte iken ken
disine dur ihtarı yapılmadan ateş edilerek 
öldürüldüğü açıkça ortada iken, " P K K 
militanı olarak gösterilerek karşılıklı mü
sademe sonucu ölü olarak ele geçirildiği'' 
yolunda tutanak düzenleme ve cesedini 
köydeki çaya atma girişiminde bulunan
lar hakkında ne işlem yapılmıştır? Bu doğ
rultuda., olay tarihli Tercüman Gazetesi
ne açıklamada bulunarak olayı çarpıtan ve 
delilleri yoketmeye çalışanlar hakkında iş
lem yapmayı düşünüyor musunuz? 

4. Anayasanın, ülkemizin taraf oldu
ğu Uluslararası İnsan Hakları sözleşme
leri ile Ceza Yargılamaları Yöntem Yasa
mızın arama, yakalama ve tutuklamaya 
ilişkin hükümleri bölgede ne zaman işler
lik kazanacaktır, işlerlik kazandırmayı dü
şünüyor musunuz? 

Keyfi aramalar, keyfi gözaltına alma
lar, keyfî yakalamalar ile insan onurunu 
rencide eden uygulamalara, bölgede ne 
zaman son verilecektir? 

T.G. 
İçişleri Bakanlığı 29.9.1988 

Olağanüstü Hal Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Ankara 
OLÜSHAL : 1300/GEN-SEK/6-186 
K O N U : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 2 Eylül 
1988 gün ve 7/241-1240/06090 sayılı yazı
ları. 

Hakkâri Milletvekili Cumhur Kes
kin'in, 30.6.1988 tarihinde Hakkâri İli Çu
kurca İlçesi Uzundere Köyünde bir çocu
ğun jandarma tarafından öldürüldüğü id
diasına ve sorumluları hakkında ne gibi 
işlem yapıldığına ilişkin yazılı uoru öner
gesiyle ilgili gerekli inceleme yapılarak ce
vap aşağıya çıkarılmıştır. 

30 Haziran 1988 gecesi saat 23.00 sı
ralarında, Hakkâri ili Çukurca Uzunde
re köyü bölgesinde pusu görevine giden 
jandarma timine yaklaşan bir kişi görül
müş ve dur ihtarında bulunulmuştur. İh
tara rağmen şahsın kaçmaya başlaması 
üzerine; önce ikaz, daha sonra normal ateş 
açılması sonucu anılan şahıs vurularak öl
müştür. Olay sabahı yapılan inceleme ne
ticesinde ise; vurulan şahsm aranan bir şa
hıs olmayıp Uzundere Köyünden Ahmet 
oğlu Ramazan Dağ olduğu anlaşılmıştır. 

Olayı müteakip durum Savcılığa in
tikal etmiş olup bu olayla ilgili olarak: Çu
kurca ilçesi 14 üncü J.Snr.Bl.K.lığında gö
revli bulunan J.Astsb.Çvş.Nurettin Yantır, 
J.Er'leri; Nevzat Yaymacı, Rıdva Özbağ, 
Ertan Ünal, Hüseyin Bircan, Şeref Turan. 
Mustafa Gelen, İbrahim Atun, Neşat Sa
rı geçili, Sedat Çalışkan, Hasan Yılmaz, 
Hüseyin Dikmen. İsmail Taştan, İhsan 
Aksu, v -mazan Deli, Hakkı Şahin, Yal
çın İpek, Ercan Avcı, Veysel Çiftçi, Ali Kı
lıç, Ahmet Çakmak, Cengiz Dönmez, Hü
seyin Yılmaz, Ahmet Bağ, Ahmet Gür ve 
Nebi Şahin hakkında Çukurca Cumhuri
yet Savcılığınca hazırlık soruşturması ya
pılarak adı geçen görevliler hakkında kas-
den adam öldürmek suçundan kanunî tat
bikat başlatılmıştır. Bu amaçla düzenlenen 
6.9.1988 tarih ve 1988/12 No.lu fezlekenin 
ise, sanıkların T.C.K.nun 448, 463, 31 ve 
33 ncü maddeleri uyarınca yargılanmala
rı ve Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesinde 
dava açılması talebi ile Hakkâri Cumhu
riyet Savcılığına intikal ettirildiği tespit 
edilmiştir. 
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Hakkâri ilinde olağanüstü hal uygu
laması nedeniyle sokağa çıkma yasağı uy
gulanmamakta olup, bu yüzden sokağa 
çıkma yasağına uymadı diye hiçbir vatan
daşımıza ne ateş edilmiş, ne de öldürül
müştür. 

Ayrıca hiçbir olayda gerçeğe aykırı 
rapor tanzim ettirilerek olay saptırılma
mıştır. 

Hakkâri ilinde yürütülen tüm uygu
lamalar kanunların çizdiği sınırlar içeri
sinde icra edilmekte olup, Anayasa temi
natı altında bulunan vatandaşın temel hak 
ve hürriyetleri daima ve hassasiyetle ko
runmaktadır. 

Hakkâri ilinde hiçbir şekilde ve hiç
bir zaman keyfî arama, keyfî yakalama gi
bi insan onurunu rencide edici bir uygu
lama mevcut değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Doç.Dr. Mustafa Kalemli 

içişleri Bakanı 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu 'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadoluda 
cereyan eden olayların boyutlarına ve bu konuda ne 
gibi tedbiner alındığına ilişkin sorusu ve içişleri Ba
kam Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/248) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

14 Ağustos 1984 yılından beri devam 
eden ve 4 üncü senesini idrak ettiğimiz 
Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki silahlı 
eylemlerin, kargaşanın boyutları hakkın
da aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı 
Sayın Mustafa Kalemli tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla ri
ca ederim. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. 4 üncü senesini idrak ettiğimiz Do
ğu ve Güneydoğu Anadoludaki silahlı ey
lemler, bölücü faaliyetler hangi noktada
dır? Nasıl gelişmektedir? 

2. Söz konusu olayların cereyan et

tiği günden bugüne kadar ölen güvenlik 
kuvvetleri mensubu, köy koruyucusu ve si
vil vatandaş ne kadardır? 

3. Özel yetkilerle donatılmış olağa
nüstü bölge valiliği ihdasından bu yana 
alınan tedbirler neticesi olayların kökü ni
ye kazınamamıştır? Bu olayların devam et
mesi anarşi, kan ve gözyaşı değildirde ne
dir? 

4. Köy koruyucuları adı altında va
zife gören sivil yurttaşlarımıza silah veril
mek pahasına olayların önüne geçileme-
mesi gerçeğinden sonra Cumhuriyet hü
kümetinin almış olduğu ne gibi yeni ted
bir vardır? 

5. Bugüne kadar bölgede kaç kişiye 
özel izinle silah ruhsatı verilmiştir? Silah
ların cinsi ve adedi nedir? 

6. içişleri Bakanlığının ilk günlerde 
yüce meclise verdiği bilgide söz konusu 
olayları gerçekleştiren 400 kadar eşkıyaya 
ne olmuştur? Bu sayıyı aşan halen bölge
de faaliyet gösteren kaç kişi vardır? Kökü 
kazınacak dendiği halde niçin kazınama
mıştır? Yoksa verilen bilgi eksik midir? 
Gerçek rakam niçin T.B.M.M. ve kamu 
oyundan saklanmıştır? 

7. Aylar evvel T.B.M.M.'de gündem 
dışı bir konuşma ile dile getirdiğim gibi 
gelişen bu olaylar karşısında bugüne ka
dar niçin bir Cumhuriyet politikası ihsas 
edilmemiştir? Edilmişse bu hangi politi
kadır? 

T C . 
İçişleri Bakanlığı 29.9.İ988 

Olağanüstü Hal Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Ankara 
OLÜSHAL: 1300/GEN-SEK/6-187 
KONU: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 2 Eylül 
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1988 gün ve 7/248-1259/6521 sayılı yazısı. 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da cereyan eden olayların boyut
larına ve bu konuda ne gibi tedbirler alın
dığına dair yazılı soru önergesiyle ilgili ge
rekli inceleme yapılarak hazırlanan cevap 
maddeler halinde aşağıya çıkarılmıştır: 

1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu il
lerimizde faaliyet gösteren bölücü çete 
mensuplarına karşı sürdürülen operasyon
lar sonucunda bölücü çete mensupları ge
niş ölçüde çökertilmiştir. 

2. Söz konusu olayların cereyan et
tiği günden bugüne kadar; (229) güven
lik görevlisi ve (26) köy korucusu şehit 
edilmiş, (552) vatandaşımız öldürülmüş, 
bunun yanında (417) bölücü çete mensu
bu ölü olarak ele geçirilmiştir. 

3. Devletin bu bölgede faaliyet gös
teren bölücü çete mensuplanna karşı mü
cadelesi sürdürülmekte olup, 1984 yılın
da (34), 1985 yılında (108), 1986 yılında 
(61), 1987 yılında (110) bölücü çete men
subunun ölü olarak ele geçirilmesine kar
şılık 1988 yılının Ağustos ayı sonu itiba
riyle (104)'ü ölü olarak ele geçirilmişler
dir. 

4. Bölücü çete mensuplarının top
raklarımıza illegal geçiş yaptıklarının tes-
bit edilmesi üzerine 24 Kasım 1984 Tarihli 
Bakanlar Kurulu kararı ile fizikî güven
lik sistemi çalışmalarına başlanmış olup, 
bu çalışmalar halen devam etmektedir. 

Ayrıca, ülkemizin güneyinde bulu
nan komşu ülkeler ile yapılan ikili anlaş
malarla da bölücü çete mensuplarının fa
aliyetleri kontrol altında bulundurulmak
tadır. 

5. Bu bölgede, (6136) Sayılı Kanun 
ile (299) sayılı Kanun hükmünde karar
name hükümlerine göre vatandaşlarımı
za silah ruhsatı verilmiş ve halen verilmek
tedir. Bunun dışında özel izin gibi herhan
gi bir sebeple silah ruhsatı verilmiş değildir. 
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6. içişleri Bakanlığınca Yüce Mecli
se verilen bilgide ileri sürülen rakamlar o 
tarihteki eşkıyayı kapsamaktadır. Zaman 
içinde dış güçlerden destek alınarak yeni 
sızmalar olmuştur. 

7. Hükümetimizin bu konuda uygu
ladığı politika zaman zaman yüce Mecli
se ve kamu oyuna yansıtılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Doç.Dr. Mustafa Kalemli 

içişleri Bakanı 

3. —içel Milletvekili M. Istemihan Talay'-
in, TH.Y.nda seferlere katılan özel şirketlere ait 
uçakların teknik bakımlarına ve kurum personeli
nin ücretlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Ekrem Pakdernirli'nin yazılı cevabı (7/250) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Ba
kanı Sayın Ekrem Pakdemirli tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
İstemihan Talay 

İçel 
Bakanlığınızca, Ankara-İstanbul ara

sında her saat başı konulan uçak seferle
rinin Türk Hava Yollan hizmetlerinin et
kinleştirilmesi şeklinde kamuoyuna yan
sıtıldığı bir gerçektir. Ancak bu seferlerin 
düzenlenmesinde özel uçak şirketlerinin 
de devreye sokulduğu bilinmektedir. 

1. Özel şirketlerin uçaklarının teknik 
bakımlarının Türk Hava Yolları dışında
ki kuruluşlarca da yapılabildiği doğru mu
dur? 

2. Bu özel uçak şirketlerinin uçuş gü
venliklerine ilişkin kamuoyundaki kuşku
ların giderilebilmesi bakımından her tür
lü denetimin Türk Hava Yolları tarafın
dan yapılmasının zorunlu tutulması Ba
kanlığınızca düşünülmekte midir? 
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3. Türk Hava Yollan'nm uzun bir 
süredir Genel Müdürsüz olarak yönetil
mesinin sebepleri nedir? 

4. Türk Hava Yollan'nm 1987 yılı 
zararının 15 Milyar T L olduğu doğru mu
dur? 

5. Türk Hava Yollan'nda pilotların 
6-8 Milyon T L arasında aylık ücret alır
ken uçuş emniyetinin en önemli unsuru 
olan bakım personeline ayda 500 bin ile 
bir milyon T L arasında değişen ve göre
celi olarak çok düşük kalan ücretlerin 
ödendiği gerçek midir? 

6. Uçuş güvenliği açısından çok 
önem taşıyan ancak kötü uygulamalar so
nucunda hergün biraz daha bozulan Türk 
Hava Yolları'ndaki çalışma barışının ye
niden sağlanabilmesi için Türk Hava Yol
lan'ndaki ücret dengesizliklerinin gideril
mesine yönelik çalışmalar yapılmakta mı-
dır? 

T C . 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 29.9.1988 
H Ü K M Ü : 525-34/1005-24075 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 2.9.1988 gün ve Kan.Kar.Müd. 
7/250-1264/06278 sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Sayın M. İstemihan 
Talay'ın özel uçak şirketlerinin faaliyetle
rine ve T H Y personelinin ücretlerine iliş
kin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi in
celenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ekrem Pakdemirli 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Özel şirketlerin uçaklarının 
teknik bakımlarının Türk Hava Yollan dı
şındaki kuruluşlarca da yapılabildiği doğ
ru mudur? 

Cevap 1. Türk Hava Yolları Anonim 
Ortaklığı sadece kendi filosundaki hava 
araçları tipleri için bakım yapabilecek şe

kilde teşkilatlandırılmıştır. 
Aynı şekilde özel sektör havacılık ku

ruluşları da Ticarî Hava Tısıma İşletme
leri Yönetmeliği gereğince, belirli seviye
lerde bakım yapmak üzere teşkilatlanma 
hakkına sahiptirler. Birçok özel havacılık 
kuruluşu onarım ve tadilat dışındaki pe
riyodik bakım hizmetlerini kendi uçakla
rı için kendileri yapmaktadırlar. 

Ancak, T H Y Anonim Ortaklığınca 
bu kunıluşlara zaman zaman ve ücret mu
kabilinde hangar tahsisi, teçhizat onarımı 
gibi teknik yardımlar verilebilmektedir. 

Hava araçları bakımı ancak Bakan
lığımız tarafından bu konuda yetkilendi
rilmiş veya eşdeğerliliği kabul edilmiş ku
ruluşlarca yapılabilir. 

Soru 2. Bu özel uçak şirketlerinin 
uçuş güvenliklerine ilişkin kamuoyunda
ki kuşkuların giderilebilmesi bakımından 
her türlü denetimin Türk Hava Yollan ta
rafından yapılmasının zorunlu tutulması 
Bakanlığınızca düşünülmekte midir? 

Cevap 2. 2920 sayılı Türk Sivil Ha
vacılık Kanunu ile uçuş emniyetine ilişkin 
her'türlü denetim faaliyeti Bakanlığımız 
sorumluluğundadır. Türk Hava Yolları 
Anonim Ortaklığı 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararname hükümlerine göre yö
netilen bir karnu iktisadî kuruluşu olup, 
Türk Sivil Havacılık Kanunu ve ilgili yö
netmelikleri karşısında diğer şirketlerle ay
nı durumdadır. 

Bakanlığımız, denetlemeler sırasında 
özel nitelikli personel ihtiyacı gereken ko
nularda ağırlık T H Y A.O.'da olmak üze
re kuruluşlardan personel talebinde bu
lunmakta ve uçuş emniyetine ilişkin gö
revlerini tereddüt kalmayacak şekilde ye
rine getirmektedir. 

Soru 3. THY'n ın uzun bir süredir 
Genel Müdürsüz olarak yönetilmesinin se
bepleri nedir? 

Cevap 3. T H Y A.O.'na kısa sürede 
Genel Müdür atanacaktır. 
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Soru 4. THY'n ın 1987 yılı zararının 
15 milyar TL. olduğu doğru mudur? 

Cevap 4. T H Y A.O.'nm faaliyet kâ
rı 1985 yılında 25 987 milyar TL. 1986 yı
lında 3 054 milyar TL . iken 1987 yılında 
33 054 milyar TL. olarak gerçekleşmiştir. 

Ancak, 1987 yılında filoya katılan 
modern teknoloji ürünü yeni A.310 uçak
larının amortisman yükleri ile bu uçakla
rın finansmanına ilişkin kredilerin faiz yü
künün artması nedeniyle şirketin bilanço 
zararı 11 323 milyar T L olmuştur. 

Soru 5. THY'nda. pilotların 6-8 mil
yon TL. arasındaki aylık ücret alırken 
uçuş emniyetinin en önemli unsuru olan 
bakını personeline ayda 500 bin ile bir mil
yon T L arasında değişen ve göreceli ola
rak çok düşük kalan ücretlerin ödendiği 
gerçek midir? 

Cevap 5. T H Y A.O. bakım persone
line 500 bin ila 1 milyon T L arasında de
ğişen ücretler ödenmektedir. 

Pilotların ücretleri ABD Doları ba
zında tesbit edilmiş olup, uçuş saatleri iti
bariyle ücretleri 1.5 ila 3.5 milyon TL ara
sında değişmektedir. Ancak ilave seferler 
ve fazla uçulan saatler sebebiyle bazı pi
lotların ücretleri zaman zaman 6-8 milyon 
TL sına kadar yükselebilmektedir. 

Soru 6. Uçuş güvenliği açısından çok 
önem taşıyan ancak kötü uygulamalar so
nucunda hergün biraz daha bozulan 
THY'ndaki çalışma barışının yeniden 
sağlanabilmesi için THY'ndaki ücret den
gesizliklerinin giderilmesine yönelik çalış
malar yapılmakta mıdır? 

Cevap 6. THY A.O. personeli ara
sındaki ücret dengesinin sağlanabilmesi 
amacıyla çalışmalar sürdürülmekte olup, 
ayrıca 1.10.1988 tarihinde müzakereleri 
başlayacak olan 12 nci Dönem Toplu İş 
Sözleşmesinde de bu konuda gerekli ted
birlerin alınmasına gayret gösterilecektir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
6 NCI BİRLEŞİM 

29 . 9 , 1988 Perşembe 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

2. — Samsun Mililetvelki'Li İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasamn 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

3. — Kars Milletvekilli Mahmut Alı-
nak ve 17 arka'daşının, sağlık sorunlan 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

4. — Tokat 'Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

5. — Denizli Milletvekilli Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

6. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/21) 

7. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

8. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sokmenoğlu ve 40 arkadaşının, 



DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

9. — İçel ıMillletvekilii 'M. Istamıihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

10. — Hatay Milletvekili AH' Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya-
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

11. — İstanbul iMiHıetvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 88 arkadaşının, İstanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

12. — Kocae!!ıi M.ülüetvıeskiliiı Ömer Türk-
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

13. — Zonguldak Mülletveikilü Köksıal 
Toptan ye 21 arkadaşının, Türkiye Cum

huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın tscor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

14. — Zonguldlaik Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarım, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasina ilişkin önergesi (10/29) 

15. — Ankara Milletvekilli Yaşar Yıl
maz ye 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edien hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

16. — Hatay Milletvekili A!ıi Uyar ve 
20 arkadaşının, İSDEMİR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



3 — 

ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52 (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'm, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanın'dan sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat SÖkmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'm, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 

gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekilli Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat SÖkmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 



ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ye Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sengisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekilli Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim biriımleriıne ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
dan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirümesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm' 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Mıilletvekü Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekilli Rıza Hıınan' 
m, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
©akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekilli Cemal Şa-
hin'iın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 



iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

3.1'a — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerinle son verilip de bi
lahare, işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özliük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'm, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli tüne bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

34'. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına 'ilişkin 
(Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan ısözlü soru önergesi (6/48) 

36. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Arılaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi. 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

38, — Adana Milletvekilli Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

393 — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

40. — Erzincan iMiletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
lişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

43^ — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 



45. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın aünan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

47. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

48. — «Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin îl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanliklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Mülî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 

bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
nım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekilli Esat Kı-
ratlıoğlhı'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Miletvefcili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Uluıtam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
nün, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
İlişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

60. — Sakarya Milletvekilli Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

61. — Kocaeli Miletvefcili Alaettin 
Kurt'un, Bskihisar ve Topçular feribot 



isketelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettün 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına Miskin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze -- Kocaeli arasındaki oto- , 
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

64. — Ankara Milletvekili Kâmnıil 
Aieşoğulİarı'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

.65. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararîaştırılan ek zam
mın ilk taksidinıin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'm, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — Izımir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

72. — Bursa Milletvekili Beytuîlah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

73̂  — Bursa Milletvekilli Beytuîlah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Baklanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

74. — Bursa Milletvekili Beytuîlah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

75. — Bursa Milletvekili Beytuiah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim1 Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du-



rumuna iilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi(6/105) (1) 

77. — Muğla 'Milletvekili Tufan Do-
ğu'ınun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
mıaz'ım, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
0) 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden 'biri lebine Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı 'iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) 

80. — Ankara Milletvekii Ömer Çift-
çi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Baklanından sözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) 

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'p, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 

83. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ım, Trakya Bölgesinde süne ile 

mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyıişleri Baka
nımdan sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim 'Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

85. — Izrnir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Orüaköy Kara
koluna intikal ©den olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86̂  — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

87. — Tunceli Milletvekii Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların lalımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzadan ip imzalanmadı
ğınla ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen larsa üze
rinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

89. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen' işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir -• Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
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iddialarıma ilişkin Devlet Bakamından söz
lü sonu önergesi (6/100) 

90. — Artvin Miletveklli Hasan Ekin-
oi'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

91. — Zonguldak Milletvekilli Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi-, 
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

92. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkk eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Ilı Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

94. — Sinop Milletvekilli Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

95. — Zonguldak Milletvekili Şkıasi 
Altıner'in, 1976-1987 yılları arasında yurt 
dışına kaçırıldığı iddia edilen sermayeye 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/113) 

96. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
«dilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy

lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Kavisleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

97. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

98, — Hatay 'Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/407) (S. 
Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 26.5.1988) 

2. — 11163 Sayılı Kooperatifler Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
24.4.1969 Tarihli ve 1163 Saydı Koope
ratifler Kanununun 46 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/444, 2/3) 
(S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi: 27.5.1988) 

3. — Hatay Milletvekili Mehmet 
Dönen'in, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
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Kurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la Eklenen Ek Birinci Maddesine Bir 
Bent Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi; 
Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 13 
Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
ICurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la Eklenen Ek 1 inci Maddesine 2 Bent 
Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in. 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci 
Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu, (2/24, 2/35, 2/52) (S. 
Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

4. — 28.3.1988 Tariîıli ve 2809 Sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesinin (f) Bendinin 
Değiştirilmesi, Bu Kanuna Geçici Mad
deler Eklenmesi ve 18.8.1981 Tarihli 2507 
Sayılı Denizcilik Yüksekokulu Kanunu
nun yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Millî Eğitim komisyonları raporları 
(1/409) (S. Sayısı : 75) (Dağıtma tarihi : 
27.5.1988) 

5. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1 /448) (S. 
Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

X 6. — Maluller ile Şehit Dul ve 
Yetimlerine ıTütün ve Alkol Ürünlerinin 
Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkın
da Kanun Tasarsı ve Millî Savunma ve 
Plan ve! Bütçe komisyonları raporları 
(1/429) (S. Sayısı : 68) pağıtma tarihi : 
27.5.1988) 

X 7. — 31100 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hak
kında Kanunun ve 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/449) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 
7.8.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

(6 ncı Bûrîeşîm) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 70) 

2 7 . 7 . 1 9 6 7 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 

Komisyonu Raporu (1/407) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 8.3. 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
GS/101 - 2072/01419 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
23.2.1988 tarihinde kararlaştırılan «27.7.1964 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Subay ve astsubayların rütbe terfi esas ve şartları 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 3,8, 43 ve 85 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Bu madde
lerde bir üst rütbeye yükselmeye etkili olabilecek iki önemli unsura yer verilmiştir. 
Bunlardan biri sicil notu ortalamasının bu Kanunda öngörülen limitlerin üzerinde ol
ması, diğeri ise yükselinecek rütbede kadro açığının bulunmasıdır. Halihazırda subay 
ve astsubay mevcudu kadro ihtiyacının çok altında olup, hemen hemen tüm rütbeler
de kadro açığı bulunmaktadır. Diğer yandan sicil üstlerince verilen sicil notlarının, 
sicil müessesesinin tabiatı icabı sübjektif ölçüler içerisinde tayin edilmesi, genellikle su
bay ve astsubayların sicil notu ortalamalarının terfi için öngörülen limitlerin altına 
düşmemesine yol açmaktadır. Hat bu olunca bir subay ve astsubayın terfiine etkili 



olabilecek bu iki önemli etkenin fonksiyonu kalmamakta ve rütbe bekleme süresini dol
duran personel bir anlamda, otomatik olarak bir üst rütbeye terfi etmektedir. Sözü edi
len bu durumun, nasıl olsa terfi edeceğim düşüncesinin yerleşmesine yol açması ve do
layısıyla çok az sayıda bile olsa, bazı personeli yenilikleri takip etme, bilgilerini ar
tırma ve kendilerini yetiştirme konusunda gerekli duyarlılık ve gayreti göstermekten 
kaçınmaya sevketmesi muhtemeldir. Bu nedenle yukarıda temas olunan mahzuru gi
dermek ve bu doğrultuda personeli çalışmaya teşvik ederek bilgili ve yetenekli subay 
ve astsubaylar yetiştirmek amacıyla rütbe terfi senelerinde sicil belgelerinde yer alan 
bazı niteliklerin sınav yapılmak suretiyle değerlendirilmesi ve ayrıca yeterlik derece
si itibariyle yapılacak sıralamada alt ^basamaklarda kalan subay ve astsubayların 
Yüksek Askerî Şûraca belirlenecek oranlar dahilinde bir üst rütbeye terfilerini önle
yecek bir sistem getirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

Terfide baraj olarak adlandırılan bu sistemin uygulanması ile subay ve astsubay
lar gerek meslekî bilgi gerekse genel kültür açısından bugünkü anlayışın dışında mes
leklerinde Silahlı Kuvvetlere çok daha faydalı olacak çalışma ortamına yönlendirile
cektir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel bakımından esas ihtiyacı; mesleklerinde 
bilgili, çalışkan niteliklere sahip subay ve astsubaylardır. Tasarlanan düzenlemede 
bu nitelikleri haiz olmayan subay ve astsubayların 4 senelik 'bir denemeyi takiben bu
lundukları rütbelerinin dondurulması ve bir daha üst rütbe ve makamlara hiç bir şe
kilde ulaşamamaları esas alınmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri bu uygulama ile daha üst 
rütbelerde kendisine en üstün seviyede hizmet verecek bilgili, yetenekli ve çalışkan su
bay ve astsubayları tefrik ederek görevlendirme imkânına kavuşacaktır. Aynı zaman
da bu uygulama ile üst rütbelerde personel mahrutu da sağlanmış olacaktır. 

Sınavların etkinliğini sağlamak amacıyla uygulamada getirilen diğer bir esasda; 
sınava tabi tutulan rütbelerde, sınava katılmış olmanın terfi şartı olarak belirlenmesi
dir. 

Yukarıda açıklanan hususların uygulanabilmesi, 926 sayılı Kanunun ilgili mad
delerinde değişiklik yapılmasını, bazı yeni tanımlarla, Ek Geçici maddelerin ilave edil
mesini zorunlu kıldığından bu tasarı hazırlanmıştır. Tasarıda ayrıca 926 sayılı Kanu
nun uygulamasında karşılaşılan bazı-eksiklik ve aksaklıkları giderecek düzenlemelere 
de yer verilmiştir. 

MAÜDE GEREKÇELER* 

Madde 1. — Bu madde ile, Tasarıda ıbenimsenen «terfide foaraj sistemimin» icap 
- eCCirdiıği bazı tanım değişiklikleri yapılmakta ve 926 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine 

yeni 'tanımlar Eklenmektedir. 
1. Tasarıyla ıbenilmisenen yeni terfi sisteminde, sınava talbi ırültfbelerde bulunan 

sulbay ve astsubaylar bakımından «sınava katılmış olmak» yeni bir terfi şartı olarak 
'kalbul edilmiş ve sınavda alınan notun belirli ölçüler içinlde sicil notuna etkili olması 
esası getirilmiştir. Bu nedenle «sicil notu» tanımı sözü edilen esasa uygun olarak dü
zenlenmiş olup, sınav notunun sadece rütlbe bekleme süresinin en son yılımda sicile 
etki etmesi isitendiğinden bu tanımda, sınava talbi olunmayan yıllar ve sınava tabi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 70) 
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olunan yıl ayırımı yapılmıştır. Buna göre sınav yapılan yılın sicil notu ile diğer yıl
ların sicil notu farklı esaslara göre belirlenecektir. Sınavda alınan notun sınav ya
pılan niteliğe nasıl yansıtılacağı ve ağırlıklı yüzde oranına esas alınacak sınav notu
nun ne şekilde belirleneceği Subay ve Astsubay Sicil Yönetmeliklerinde belirlenecek
tir. 

2. «Yeterlik notu» tanımında, bu notun general-amiraller ve albaylar için ne 
şekilde belirleneceğine dair esaslar gösterilmektedir. 

3. Sıralama notu tanımı terfi sırasındaki albaylarla ilgili olup, bu notun tayi
nine esas alınacak kriter belirlenmektedir. 

4. «Terfide baraj sistemi» tanımıyla, baraj sisteminin genel bir tarifi yapılmak
ta ve bu sistemin subaylarda; binbaşılığa, yarbaylığa ve albaylığa, astsubaylarda da 
başçavuşluk rütbesine yükselmede uygulanacağı vurgulanmaktadır. 

5. Baraj yüzde oranı; barajı belirlemede dikkate alınacak bir değer olup, Yük
sek Askerî Şûra bu oranı her, yıl ve her rütbe için belirleyecektir. 

6. Baraj; terfide baraj sistemlinin uygulanacağı subay ve astsubay rütbelerinde, 
bir üst rütbeye yükseltilmeyecek olan subay ve astsubay miktarıdır. Bu tarife göje 
herhangi bir rütbedeki belli bir sınıf bakımından barajın belirlenmesi için o sınıfın 
genel mevcudundan yetersizlik nedeniyle ayırma işlemine tabi tutulacakların miktarı 
çıkarılacak ve elde edilen sayı baraj yüzdesi oranı ile çarpılacaktır. 

7. Tasarıda baraj sisteminin adil bir şekilde uygulanması amaçlanmış ve du
rumları özellik arzeden bazı personelin diğer personele göre daha avantajlı olmaları 
önlenmek istenmiştir. Bu nedenle «baraj uygulanmayacak sicil notu ortalaması» esası 
getirilmiş olup Kanuna bu hususla ilgili bir tanım eklenmiştir. Bu esasa göre baraja 
(tabi bir ırüKJbede bulunan ve mevcudu bir kişi olan sınıflardaki bir subay ve astsubay 
anca'k her yıl Yüksek Askerî Şûraca belirlenecek «baraj uygulanmayacak sicil notu 
ortalamasına» eşit veya daha yüksek not ortalaması tutturduğu takdirde terfi edebile
cektir. Ayrıca mevcudu az olan sınıflarda baraj 0,01-0,99 arasında bir rakam çık
tığı ve Yüksek Askerî Şûraca 39 uncu maddenin 1 indi fıkrasının (b) bendi gereğin
ce kesirin üst tam rakama çıkarılmasına ve barajın (1) olarak uygulanmasına karar 
verildiği takdirde baraj içinde kalan ancak «baraj uygulanmayacak sicil notu orta
lamasına» eşit veya daha yüksek nöt alan subay ve astsubay da bir üst rütbeye terfi 
edebilecektir. 

8. Tasarı ile rütbe terfi şartları arasına «sınav» şartı getirildiğinden «•sınavın» 
tanımı yapılmış ve sınavla ilgili esasların Yönetmeliklerde gösterileceği belirtilmişltir. 

Madde 2. — Bu madde ile, Kanunun 36 ncı maddesine bir bent eklenmekte ve 
nasıplan düzeltilenlerin terfi işlemleri ve kıdemlerinin verilmesi ile ilgili esas ve usul
lerin halen uygulamada olduğu gibi Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterileceği belir
tilerek mevcut uygulamaya kanunî bir mesnet getirilmektedir.; 

Madde 3. — Takdir edileceği üzere terfi şart ve esasları birbirleriyle ilgili ve bir
birlerini tamamlayan hususlardır. Nitekim 926 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde bu 
husus göz önünde tutulmuş ve astsubayların terfi şart ve esasları bir maddede dü
zenlenmiştir. Bu anlayıştan hareketle, terfi konusunun daha anlaşılır bir hale getiril-
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mesi ve lüzumsuz tekrarların önlenmesi amacıyla bu madde ile 926 sayılı Kanunun 
terfi şartlarıyla ilgili 43 üncü ve terfi esaslarıyla ilgili 38 inci maddeleri, «Rütbe terfi 
şartları ve esasları» başlığı altında 38 inci «nadidede birleştirilmiştir. 

Görüleceği üzere bu maddede terfi şartlarına sadece sınava tahi rütlbelerkie bu
lunanlar Ibakımından sınava katılmış olmak şartı eklenmiş, diğer şartlar olduğu gibi 
muhafaza edilmiştir. Sınav yapılacak rütbeler ve nitelikler ile sınavın şekli, zamanı, 
sınava katılmayanlar bakımından mazerât sayılacak haller ve sınava katılmayanlar 
hakkında yapılacak işlemler ile ilgili düzenlemeler Yönetmelikte yapılacaktır. 

Gene hu maddede terfi esasları düzenlenirken yürürlükteki Kanunda yer alan 
esaslara ıb'ağlı kalınmış ve baraj uygulanan rütbeler bakımından «ibaraj sisteminin» 
icap ettirdiği uyarlama yapılmıştır. Bu maddede ayrıca üstün başarılı yüzbaşı ve bin
başıların terfileriyle iljgili esaslar yeniden düzenlemeye tabi tutulmuş olup, hangi hu
susların SUbay Sicil Yönetmeliğinde düzenleneceği itek tek sayılmıştır. 

Madde 4. — Bu maddede önce baraj sisteminin uygulanmasını icap ettiren se-
rîepler gösterilmiş ve daha sonra da Yüksek Askerî Şûra'nın bu konuyla ilgili yet
kileri tek tek ve açık bir şekilde sayılmıştır. Maddeye göre barajın belirlenmesi, «ba
raj» tanımında gösterilen esaslara göre yapılacaktır. Bu maddede ayrıca kurmay su
bayların kendi sınıfları içerisinde değerlendirilecekleri hükme bağlanmıştır. 

Bu maddede son olarak barajın uygulanmasıyla ilgili esas açıklanmıştır. Buna 
göre terfide İbaraj sisteminin uygulanacağı bir rütbede belli bir sınıf için baraj uy
gulanırken, o ,sını)fa mensup olan ve terfi sırasında bulunan tüm subayların önce bu 
Kanunda öngörülen esaslara göre sicil notu ortalaması belirlenecek ve daha sonra
da yeterlik dereceleri tayin edilecektir. B'ilahara sicil notu ortalaması o rütbe için 
926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (Ib) .bendinin 1 numaralı alt 
bendinde gösterilen ve yetersizlik nedeniyle ayırmayı gerektirecek kadar düşük olan
lar, o sınıfın yeterlik derecesi sıralatmasından çıkarılacaklardır. Baraj bu işlemden 
sonra yeterlik derecesi en düşük olan sulbaydan itibaren uygulanacaktır. 

Madde 5. — Bu madde ile, Kanunun sonraki yıllarda terfi ile ilgili esaslara iliş
kin 44 üncü maddesine, baraj uygulanan rütbelerde baraj nedeniyle terfi edemeyen
ler ithal olunmuş, maddedeki diğer esaslara dokunulmamıştır. Bu maddede ayrıca 
genel gerekçede 'belirtilen sebeplerle, aynı ırü'tibede üst üste 4 defa değerlendirmeden 
sonra da baraj uygulaması nedeniyle terfi edemeyen subayların bir daha terfi işle
mine talbi tütulmamaları ve bunların rütbede yaş haddine kadar hizmete devam etti
rilmeleri esası ıbenirnisenm'iştir. 

Madde 6. — Bu madde ile terfide ibaraj sdbebiyle rütibe terfi edemeyen su/baylara 
da 45 inci maddenin '1 inci fıkrasının (a) bendinde belirlenen şartlan haiz olmak kay
dıyla kademe ilerlemesi yapabilme imkânı getirilmektedir. 

Madde 7. — Bu 'madde ile, 926 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin ıtfd) bendi
nin hükümlerine göre görev süresi uzatılarak bir yıl daha hizmdte devam ettirildik
ten sonra, sözkönusu mıad'dedeki esaslara göre .görev süresi üç yıl daha uzatılabilecek 
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tümgeneral-tümamiraller bakımından, «47 nci madde (f) bendi gereğince korgeneral -
koramiralliğe (terfi edemeyen tümgeneral-tümamiral olmak» şartı kaldırılmaktadır. Bu 
hükme ıgöre 47 nci maddenin (f) bendindeki şartlara sahip olan ve korgeneral-kora-
miralliğe terfi imkânı bulunan tümjgeneral-tümamirailer de sözü edilen haktan yarar
lanabileceklerdir. Bu düzenlemede uzatmadan faydalanacak tümigeneralJtümamiral 
miktarı değiştirilmemiş olup, erken yaşta emekliliğin önlenmesi, -yetişmiş ve tecrübeli 
personelden azamî 'ölçüde yararlanma ve ıbir üst rütbeye daha çok sayıda personel 
arasından seçim yapma imkânının yaratılması amaçlanmıştır. 

Madde 8. — Bu Kanunun 1 inci maddesiyle 926 sayılı Kanunun 3 ündü madde
sinin i(p) bendi değiştirilmiş ve albayların yeterlik notu bakımından farklı bir esas 
getirilmiştir. Sözü edilen esas, bu madde ile Kanunun 54 üncü maddesine yansıtıl
maktadır. Ayrıca komulta kademesinin üst makamlarında dalha yetenekli personelin 
istihdamını sağlamak amacıyla, yeterlik sıralamasında yeterlik notu yeterlik tam no
tunun % 85 ve dalha yukarısı olan albay, |general Ve amirallerin yeterlik notu en 
yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadarının ıbir üst rütbeye terfi ettirileceği hük
mü getirilmektedir. 

'Madde 9. — ,Bu madde ile, 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (a), >(b) ve 
(e) 'bentleri hükümlerinin uygulanması ve nasıpları düzelilen astsubayların terfi işlem
lerinin halen uygulamada olduğu gibi Astsubay Sicil Yönetmeliğinde ıgasterileceği be
lirtilmekte ve mevcut uygulamaya kanunî bir mesnet getirilmektedir. 

Madde 10. — Bu madde ile, 3 üncü madde gerekçesinde belirtilen nedenlerle 
Kanunun 85 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 11. — Bu madde ile, 4 üncü madde gerekçesinde belirtilen nedenlerle 
Kanunun 86 ncı maddesi değiştirilmektedir. 

Madde 12. — Bu madde ile, 5 inci madde gerekçesinde belirtilen nedenlerle Ka
nunun 92 nci maddesi değiştirilmektedir. 

Madde 13. ,— LBU madde ile, 6 ncı madde gerekçesinde belirtilen nedenlerle Ka
nunun 93 üncü maddesi değiştirilmektedir. 

Madde 14. — Bu madde ile, astsubayların hangi hallerde yedek astsubaylığa 
geçirileceği dalha iyi anlaşılacak ve uygulamada karşılaşılan tereddütleri giderecek 
bir şekilde gösterilmiştir. Ayrıca bu madde ile yedek astsubaylığa geçirilemeyecek 
unsurlar arasına disiplinsizlik sebebiyle ayrılanlar da katılmış ve kanunî boşluk dol
durulmuştur. 

Madde 15. — Bu madde ile, Kanunun 108 inci maddesine, önceki madde pa
ralelinde kalacak şekilde disiplinsizlik sebebiyle çıkarılanlar da ithal olunarak Kanu
nun bu hususta arz ettiği boşluk ıgiderilmişitir. 

Madde 16. — Bu madde ile, Kanunun 109 uncu maddesinin astsubaylıktan su
baylığa geçirilme şartlarıyla ilgili 1 inci fıkrasının (b) bendi değiştirilmekte ve bu 
bentteki sicil notu ortalaması kriteri te'rkedilmek'tedir. Tasarı ile getirilen hükme göre, 
bir astsubayın subaylığa .geçirilmesi için, üstçavuşluk ve varsa kıdemli üstçavuşluk 
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rütbelerimde aldığı yıllık sicillerin herbirinin sicil tam notunun % 85 ve daha faz
lası olması gerekecektir. 

Madde 17. — Bu madde ile disiplinsizlik ve ahlakî durumları nedenliyle Silahlı 
Kuvvetlerden ayrılan subay ve astsubayların yükümlülüklerti açıkça gösterilmekte ve 
kanundaki ıboşluk giderilmektedir. Maddeye göre disiplinsizlik ve ahlakî durumları 
sebebiyle Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenler, yükümlülük sürelerinin eksik kısmıy
la orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğrenim masraflarının iki katını tazminat 
olarak ödemekle yükümlü olacaklardır. 

Madde 18. — Bu madde ile Kanuna iki ek (geçici madde eklenmektedir. Ek Ge
çici 51 inci madde ile bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 926 sayılı Kanunun 
109 unu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilen ve halen görevde bulu
nan subayların durumu ele alınmış ive 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine bu 
Kanunun 16 ncı maddesiyle eklenen 3 üncü fıkra hükmünden yararlanmalarına im
kân getirilmişıtir. 

Ek Geçici 52 nci madde ile ise, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sü
rekli görev, kurs, ısıtaj, tahsil veya eğitim-öğretim maksadıyla yurt dışına gönderilip 
de, 1988 ve 1989 yıllarımda terfi sırasına girecek olan subay ve astsubayların durum
ları düzenlenmiştir. Maddeye göre 1988 yılında terfi sırasına girecek olan bir subay 
ve astsubay, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bu maddede sayılan her
hangi bir nedenle yurt dışına ıgitmiş ve 1988 yılında yapılacak terfi sınavlarının bit
mesinden sonraki bir tarihte yurda dönmüş ise bu personelin terfiinde «sınava katıl
mış olmak» şartına bakrlmayacaktır. Keza 1989 yılında terfi sırasına gidecek olan 
ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Ibu maddede sayılan nedenlerden bi
riyle yurt dışına .gitmiş bulunan bir subay ve astsubay 1989 yılında yapılacak terfi 
sınavlarının bitmesinden sonraki bir tarihte yurda döndüğü takdirde, bunların terfiin
de de «sınava (katılmış olmak» şartı aranmayacaktır. 

Madde 19. — Rütbe terfii şartlarını düzenleyen 43 üncü madde ile 107 nci mad
deye 2703 sayılı Kanunla eklenen ek fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 20. — Yürürlükle ilgilidir. 
Madde 21. — Yürütme ile ilgilidir. 
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Millî Savunma Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/407 12 . 5 . 1988 
Karar No. : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştiriknesli ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 
Tasarı, Komisyonumuzun 11.5.1988 tarihli 5 inci Bıideşimimde iılgii bakanlık tem
silcilerinin iştirakiyle görüşüldü. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde kadro ihtiyacının çok altında mevcudu bulunan su
bay ve astsubayların bir üst rütbeye terfileriyle ilgili olarak hazırlanan tasarının tümü 
Komisyonumuzca prensip olarak kabul edildikten sonra maddelerin müzakeresıine 
geçilmiştir. 

Tasarı ile, Türk Silahlı Kuvvetleri ıterfü sistemi belidi rütbelerde en bilgili ve 
en yetenekli subay ve astsubayların terfilerine imkân verecek şekilde değiştirilmek 
istenmektedir. Bu nedenle tasarı ile belli rütbelerde sınıflarının yeterlik derecesi 
sıralamasında üst sıralarda yer alan subay ve astsubayların terfilerini sağlayacak, 
alt sıralarda yer. alan ve baraj olarak bel'irienecek miktar içinde kalan subay ve 
astsubayların ise bir üst rütbeye terfi etmelerini önleyecek bir sistem getirilmiştir. 
Sistem bu haliyle sade, anlaşılır esaslara dayalı ve amacım tahakkukuna yeterli iiken, 
ayrıca sınav şartımn gebirilmiiş ve sınavdaki başarı veya başarısızlığa sınav yapılan 
yılın sicilinde belli bir etkinlik kazandırılmak istenmiş olması, ayrıntılara ilişkin, ol
dukça külfetli ve bu niteliği ile amacı aşan bir düzenleme olmuştur, 

Tasarının 1 inci maddesiyle 926 sayılı Kanunun 17.4.1975 ıtarih ve 1875 sayılı 
Kanunla değişik 3 üncü maddesinin birimci fıkrasına ilave edilmek istenen (m) bendi 
ile getirilen «sınava girme» koşulunun bir üst rütbeye yükselmek için terfi şartı 
olarak mütalaa edilmesi Silahlı Kuvvetlerimizde bazı mahzurlar doğurabileceğinden 
ayrıca, sınav sicil notu üzerinde sınavın etkinliğini de ortadan kaldırmak maksa
dıyla «m» bendi tasarı metninden tamamen çıkarılmış ve yine sınavla ûlgiii olarak 
926 sayılı Kanunun değişik 3 üncü maddesine ilave edilmek istenen «y» bendine de 
gerek kalmadığından her iki bent tasarı metninden çıkarılmış ve 1 inci madde bu 
şekliyte Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 üncü maddesi, tasarının 1 inci maddesinde yapılan değişikliğe mü

tenazır olarak «sınavın» terfi şartı olmaktan çıkarılması yolunda madde yeni bir 
düzenlemeye tabi tutulmuş ve bu şekliyle Komisyonumıuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
926 sayılı Kanunun «sonraki yıllarda terfi» başlığım taşıyan ve tasarının 5 inci 

maddesi lile değiştirilmek istenen 44 üncü maddesi, yıllarca uygulanmış, yerleşmiş 
ve yazılışı itibariyle rahatlıkla 'anlaşılabilen bir maddedir. Bu nedenle söz konusu 
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maddenin madde düzeni yönünden olduğu gibi muhafazasının hem kanun tekli
ğine uygun olacağı hem de uygulamacılara kolaylık getireceği değerlendirildiğinden 
teklif ile tasarının meri 44 üncü madde metninden farklı şekilde kaleme alınmış bu
lunan 5 inci maddesi, bu maddede benimsenen esaslara dokunulmamak kaydıyla 
redaksiyona talbi tutularak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
1 ve 3 üncü maddelerde yapılan değişiklikle subaylar için «sınav» terfi şartı 

olmaktan çıkartıldığından, subay ve astsubayların terfi şartlarına yansıtılmasının uy
gun olacağı düşüncesinde olan Komisyonumuz tasarının 10 uncu maddesini) yeniden 
düzenleyerek kabul etmiştir. 

Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
926 sayılı Kanunun «sonraki yıllarda terfi» başlığını taşıyan ve tasarının 12 nci 

maddesi ile değiştirıilmek istenen 92 nci maddesi, yıllarca uygulanmış, yerleşmiş ve 
yazılışı itibariyle rahatlıkla anlaşılabilen bir maddedir. Bu nedenle söz konusu mad
denin madde düzeni yönünden olduğu gibi muhafazasının hem kanun tekniğime 
uygun olacağı hem de uygulamacılara kolaylık getireceği düşünüldüğünden, tasa
rınım, meni 92 nci madde metninden farklı şekilde kaleme alınmış bulunan 12 nci 
maddesi, bu maddede benimsenen esaslara dokunulmamak kaydıyla redaksiyona talbi 
tutulmuş ve 12 nci madde bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Görüşülmekte olan tasarının ilgili maddelerinde yapılan değişiklikle «sınava gir
mek şartı» terfi şartları arasında çıkartılmış ve dolayısıyla taslarının 18 inci madde
siyle 926 sayılı Kanuna eklenmek istenen Ek Geçici 52 ncli madde »ile yapılan dü
zenlemeye 'ihtiyaç kalmamıştır. Bu nedenle sözü edilen Ek Geçici Madde tasarı 
metninden çıkarılmış ve madde Komisyonumuzca bu sekiliyle kabul edilmiştir. Bu 
nedenle tasarı başlığı da buna göre düzenlenmiştir. 

Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Görüşülmekte ollıan Tasarı ile subay ve astsubayların bazı rütbelere terf ilerinde" 

«baraj esası» getirilmekte ve terfi sisteminde köklü bir değişiklik yapılmaktadır. Bi
lindiği üzere 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 'Personel Kanununun 3 üncü madde
sinin (g) bendi hükmüne göre terfi yılı, her yıllın 30 Ağustos tarihinde başlayıp, ertesi 
yılın 30 Ağustos tarihine kadar geçen süre dlup, Tasarının' terfi sistemini dleğiştiren 
ve yeni terfi şartı getiren hükümlerinim 30 Ağustos 1988 tarihinden önce yürürlüğe 
girmesi, gerek fiilî gerekse hukukî sorunlar doğuracaktır. Zira bilindiği gibi, Türk Si
lahlı Kuvvetlerinde terfi istemlerime Mayıs ayı içerisinde başlanmakta olup, 1988 yı
lı terfi işlemlerinin bu safhada tasarı hükümlerine göre yapıllması maddeten imkân
sız olacak ve terfii yıllı başında mevcut olmayan bir terfi şartının içinde bulunulan 
terfi yılında, terfi sırasına giren subay ve astsubaylara uygulanması hukukî tereddüt 
ve uyuşmazlıklara sebebiyet verecektir. Bu neden'le yukarıda belirtilen sakıncaların 
önlenmesi lamacıyla Tasarının terfide baraj sistemi ile ilgili hükümlerinin 31 Ağustos 
1988 tarihinde diğer maddeHerinim ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmesini mümkün 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 70) 



— 9 — 

kılacak şekilde yürürlük maddesi Komisyonumuzca yeniden düzenlenerek kabul edil
miştir. 

Tasarının yürütme maddesi olan 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul ediHmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu raporumuz Yüksek Başkan
lığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Recep O. Ergun 

Kayseri 

Kâtip 
Mehmet Gürbüz Sakranlı 

Manisa 

Üye 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Ramız Sevinç 

İzmir 

Üya 
M. Erdoğan Yetenç 

Manisa 

Üye 
Latif Sakıcı 

Muğla 

Üye 
Mümtaz Güler 

Uşak 

Sözcü 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Üye 
Abdullah Cengiz D ağyar 

Antalya 

Üye 
Sabahattin Araş 

Erzurum 

Üye 
İsmail Dayı 

'Balıkesir 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

Üye 
Hasan Zengin 

Manisa 

Üye 
İrfan Demiralp 

Samsun 
(tmzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 70) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

27.7.1967 Tarihi ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesine 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Kanunun değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(m) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkraya (ş), (t), (u), (ü), (v) ve 
(y) bentleri eklenmiştir. 

«m) Sicil notu: 
1. Sınava tabii olunmayan yıllarda: Sicil belgesindeki niteliklere sicil üstlerince 

yazılan notların ortalamasıdır. 
2. Sınava tabi olunan yılda; 
(aa Sicil belgesindeki niteliklerden; sınav yapılan niteliğin sınav notuna göre 

değerlendirilmesi, diğer niteliklere ise sicil üstlerince not takdir edilmesi suretiyle tayin 
olunacak notların ortalamasının., 

(bb) Sınav notunun, 
Her birinin Subay ve Astsubay Sicil Yönetmeliklerinde belirlenen ağırlıklı yüzde 

oranlan ile ayrı ayrı çarpımı sonucu elde edilecek rakamların toplamıdır.» 
«p) Yeterlik notu: 
1. General - amiral rütbelerinde: Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun 

toplamıdır. 
2. Albay rütbesinde: Sıralama notu ile değerlendirme notunun toplamıdır.» 
«ş) Sıralama notu: Binbaşı, yarbay ve albay rütbelerine ait sicil notları topla

mının, sicil sayısına bölünmesinden elde edilen nottur. 
t) Terfide baraj sistemi: Terfi şartlarım haiz yüzbaşı, binbaşı ve yarbaylar ile 

kıdemli üstçavuşlardan, sınıflarmdaki yeterlik derecelerine ve bu Kanundaki esaslara 
göre her yıl belirlenecek oranda barajı aşanların bir üst rütbeye yükselmelerini düzen
leyen bir sistemdir,. 

u) Baraj yüzde oranı: Terfide baraj sisteminin uygulanacağı subay ve astsubay 
rütbelerinde, bir üst rütbeye yükseltilmeyecek oiaE subay ve astsubay miktarım belir
lemek üzere her yıl ve her rütbe için Yüksek Askerî Şûraca tespit edilecek orandır. 

ü) Baraj: Rütbe ve sınıflara göre, yetersizlik nedeniyle ayırma işlemine tabi 
tutulacak subay ve astsubay sayısı çıkarıldıktan sonra, geriye kalan personel sayısının, 
baraj yüzdesi oranıyla çarpımından eldte edilen miktardır. 

v) Baraj uygulanmayacak sicil notu ortalaımasj: 
1. Mevcudu bir kişi olan sınıflardaki bir subay veya; astsubayın, 
2. Barajın: (1) den küçük bir rakam çıkması ve Yüksek Askerî Şûraca (1) ola

rak uygulanmasına karar verilmesi halinde baraj içinde kajlacak subay veya astsubayın, 
terfi etmesine yeterli olacak nottur. 
y) Sınav: Subay ve astsubayların sicili belgelerindeki bazı niteliklerin değerlen

dirilmesidir. Sınav yapılacak rütbeler, nitelikler sınayın zamanı ve şekli ile sınavda alı
nan notun sınav yapılan niteliğe nasıl1 yansıtılacağı ve ağırlıklı yüzde oranına esas alına-

Tüirkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 70) 
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MtLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Sualdi Kuvvetlen Personel Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1.. — 926 sayılı Kanunun değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkraya (ş), (t), (u), (ü) ve (v) bentleri 
eklenmiştir. 

«p) Yeterlik notu : 
1. General - amiral rütbelerinde : Sicil notu ortalaması, ile değerlendirme notu

nun toplamıdır. 
2« Albay rütbesinde : Sıralama notu ile değerlendirme notunun toplamıdır.» 
«ş) Sıralama notu : Binbaşı, yarbay ve albay rütbelerine ait sicil notları toplamı

nın, sicil sayışma bölünmesinden elde edilen nottur. 
t) Terfide baraj sistemi : Terfi şartlarını haiz yüzbaşı, binbaşı ve yarbaylar ile 

kıdemli üstçavuşlardan, sınıflarındaki yeterlik derecelerine ve bu Kanundaki esaslara 
göre her yü belirlenecek oranda barajı aşanların bir üst rütbeye yükselmelerini düzen
leyen bir sistemdir. 

u) Baraj yüzde oram : Terfide baraj sisteminin uygulanacağı subay ve astsubay 
rütbelerinde, bir üst rütbeye yükseltilmeyecek olan subay ve astsubay miktarını belir
lemek üzere her yıl ve her rütbe için Yüksek Askerî Şüra'ca tespit edilecek orandır. 

ü) Baraj : Rütbe ve sınıflara göre, yetersizlik nedeniyle ayırma işlemine tabi tu
tulacak subay ve astsubay sayısı çıkarıldıktan sonra, geriye kalan personel sayısının, 
baraj yüzdesi oranıyla çarpımından elde edilen miktardır. 

v) Baraj uygulanmayacak sicil notu ortalaması : 
11 Mevcudu bir kişi olan sınıflardaki bir subay veya astsubayın, 
2. Barajın; (l)'den küçük bir rakam çıkması ve Yüksek Askerî Şüra'ca (1) ola

rak uygulanmasına karar verilmesi hainde baraj içinde kalacak subay veya astsubayın, 
Terfi etmesine yeterli olacak nottur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 70) 
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{Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

cak sınav notunun ne şekilde belMeneceği Subay ve Astsubay Sicil Yönetmeliklerinde 
gösterilir.» 

MADDE 2. — 926 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşa
ğıdaki şekilde (f) bendi eklenmiştir. 

«f) Bu madde hükümlerine göre nasıpları leh ve aleyhe düzeltilenlerin terfi işlem
lerinin ne şekilde yapılacağı ve kıdemlerinin verilme usulleri Subay Sicil Yönetmeli
ğinde gösterilir.» 

MADDE 3. — 926 sayılı Kanunun değişik 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«1 - Rütbe Terfi Şartlan ve Esasları 

Madde 38. — Rütbe terfi şartları aşağıda belirtilmiştir. 
a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin (kıdem alanların fiilî bekleme süre

sinin) yarbaya kadar (yarbay dahil) için üçte ikisi, albaylar için yarısı oranında yıllık 
sicili pulunmak, 

c) Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde gösterilen kıt'a hizmetlerini yapmış 
bulunmak, 

d) Sınava tabi rütbelerde bulunanlar için» sınava katılmış olmak, 
e) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak, 
f) General ve amiralliğe yükselecek albaylar için üst rütbe kadrosunda 49 uncu 

maddede yazılı oranlar içinde açık bulunmak, 
Birinci fıkrada; belirtilen şartları haiz olan subayların terfüeri aşağıdaki esaslara 

göre yapılır. 
a) Yükselme sırasına girmiş bulunan teğmen - yarbayların, o rütbedeki sicil notu 

ortalamaları tespit edilir ve sınıfları içerisinde (kurmay subaylar kendi sınıflarında) 
yeterlik derecesine göre Kiralanırlar. 

1. Baraj uygulanan rütbelerde teğmen - binbaşılar için sicil notu ortalaması, sicil 
tam notunun l% 60 ve daha yukarısı, yarbaylar için i% 70 ve daha yukarısı olanlar
dan; sınıfının yeterlik derecesi sıralamasına göre barajın dışında kalanlar ile durumları 
3 üncü maddenin birinci fıkrasının (v) bendi hükmüne uyanlardan baraj uygulanma
yacak sicil notu ortalamasına eşit ve daha yukarı not almış bulunanlar, 

2. Baraj uygulanmayan rütbelerde teğmen - binbaşılar için sicil notu ortalaması, 
sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı, yarbaylar için % 70 ve daha yukarısı olanlar, 

En üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere kadro açığı kadar bir üst rütbeye 
terfi ettirilirler. Baraj sisteminin uygulanması 39 uncu maddede tespit edilen esaslara 
göre yapılır. 

b) Albaylar: Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komuanlığınca yüksel
me sırasına giren albaylardan sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha 
yukarısı olanlar tespit edilir. Bunlar sıralama notuna göre kendi sınıfları içerisinde, 
kurmaylar sınıflarına bakılmaksızın kendi aralarında (Hava Kuvvetlerinde pilot ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 70) 
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MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 926 sayılı Kanunun değişik 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«/ - Rütbe Terfi Şartları ve Esasları 
Madde 38. — Rütbe terfi şartları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus normal bekleme ısüresinin ('kıdem alanlar için fiili bekleme 

süresinin) yarbaya kadar (yarbay dahil) 'için üçte ikisi, albaylar için yarısı oranında 
yıllık sicili bulunmak, 

c) Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde gösterilen kıt'a hizmetlerini yap
mış almak, 

d) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak, 
e) General ve amiralliğe yükselecek albaylar için üst rütbe kadrosunda 49 uncu 

maddede yazılı oranlar içinde açık bulunmak. 
Birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olan subayların terfileri aşağıdaki esaslara 

göre yapılır. 
a) Yükselme sırasına girmiş bulunan teğmen - yarbayların, o rütbedeki sicil notu 

ortalamaları tespit edilir ve sınıfları İçerisinde (kurmay subaylar kendi sınıflarında) 
yöterllilk deriecelslîne göre sıralanırlar. Bilahara bu sıralama esas alınmak suretiyle; 

1. Baraj uygulanan rütbelerde teğmen - binbaşılar (için sicil notu ortalaması, sicil 
tam notunun ;% 60 ve daha yukarısı, yarbaylar için !% 70 ve daha yukarısı olanlardan; 
sınıfının yeterlik derecesi sıralamasına göre barajın dışında kalanlar :!e durumları 3 
üncü maddenin birinci fıkrasının (v) bendi hükmüne uyanlardan baraj uygulanmayacak 
sicil notu ortalamasına eşit ve daha yukarı not almış bulunanlar, 

2. Baraj uygulanmayan rütbelerde teğmen - binbaşılar için sicil notu ortalaması, 
sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı, yarbaylar için |% 70 ve daha yukarısı olanlar, 

En üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere kadro açığı kadar bir üst rütbeye 
terfi ettirilirler. Baraj sisteminin uygulanması 39 uncu maddede tespit edilen esaslara 
göre yapılır. 

b) Albaylar : Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca yük
selme sırasına giren albaylardan sicil notu ortalaması sicil tam notunun '% 60 ve daha 
yukarısı olanlar tespit edilir. Bunlar sıralama notuna göre kendii sınıfları içerisinde, 
kurmaylar sınıflarına bakılmaksızın kendi aralarında (Hava Kuvvetlerinde pilot ve ha
va yer kurmaylar ayrı ayrı) sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan albaylardan sıralama notu 
sicil tam notunun ;% 70 ve daha yukarısı olanların sicil dosyalan Yüksek Askerî Ş/ûra'ya 
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hava yer kurmaylar ayrı ayrı) sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan albaylardan sıralama 
notu sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olanların sicil dosyaları Yüksek Askerî 
Şûraya gönderilir. Yüksek Askerî Şûra bunları 54 üncü madde esaslarına göre değer
lendirmeye tabi tutar. 

c) Üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşıların terfi esasları: 
1. Yüzbaşı ve binbaşıların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden 

1 yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun !% 95 ve daha yuka
rısı olanlar sınava tabi tutulurlar. Bu sınavda, sınav yapılan her nitelik için Subay. 
Sicil Yönetmeliğinde tespit edilen notu alanlar sicil notu ortalaması en üstün olandan 
başlanarak rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde 
sıralanan subaylardan, sicil notu ortalaması en üstün olanlardan başlanmak suretiyle 
Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanınca uygun görülenler, kendi sınıf 
mevcudunun; muharip sınıflar için 1%, 4'ü, yardımcı sınıflar için \% 2'si oranında bir 
üst rütbeye yükseltilebilirler. 

2. Üstün başarı sebebiyle terfiden bir defa yararlanılır. 
Her yıl düzenlenecelk sicil helgderiınin şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerin 

özelliklerine göre ne surette, kimler tarafından, hangi zamanlarda doldurulacağı, sicil 
notunun verilme esasları, sınava katılmayanlar bakımından mazeret sayılacak haller 
ve sınava girmeyenler hakkında yapılacak işlemlerle, birinci fıkramn (b), (c) ve (d) 
bentlerinde belirtilen ıstebeplerle terfi edemeyenfenin gelecek yıklalki terfi işlemlerliıniin 
ne şekilde yapılacağı ve ayrıca üstün başarı sebebiyle terfi usul ve şartları Subay Sicil 
Yönetmeliğinde gösterilir.» 

MADDE 4. — 926 sayılı Kanunun 7.7.1971 tarihli ve 1424 sayılı Kanunla yürür
lükten kaldırılmış olan 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yenliden düzenlenmiştir. 

«7/ - Terfide Bara] 
Madde 39. — Subayların binbaşı, yarbay ve albay rütbelerine terfiinde kladro du

rumu, personeil mevcudu ve birikim dikkate alınarak aşağıdaki esaslar dahilinde baraj 
sistemi uygulanır. 

a) Yüksek Askerî Şûra her yıl; rütbelere göre -baraj yüzde oranlarım, baraj ola
rak uygulanacak rakam kesirli çıktığı takdirde, bunun bir alt tam rakama indirilme
sini veya bir üst tam rakama çıkarılmasını ve baraj uygulanmayacak sicil notu ortala
masını kararlaştırır. 

b) Her yıl, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ü) bendinde belirtilen esaslar da
hilinde baraj tespit edilir. 

c) Kurmay subaylar kendi sınıfları içerisinde değerlendirilirler. 
d) Her rütbe ve sınıfta, baraj içinde kalacak subayların belirlenmesi için 50 nci 

maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmüne göre esasen 
yetersizlik nedeniyle ayırma işlemine itabı olacaklar sınıflarınanı yeterlik derecesi sıra
lamasından çıkarılırlar. Baraj bu işlemden sonra sıralamada yeterlik derecesi en düşük 
olan subaydan itibaren uygulanır.» 
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gönderilir. Yüksek Askerî ŞÜra bunları 54 üncü madde esaslarına göre değerlendirmeye 
tabi tutar. 

c) Üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşıların terfi esasları : Yüzbaşı ve binbaşıların 
bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden 1 yıl önce bu rütbelere ait her yılki 
sicil notu, sicil tam notunun |% 95 ve daha yukarısı olanlar sicil notu ortalaması en üs
tün olandan başlanarak rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. 
Bu şekilde sıralanan subaylardan, sicil notu ortalaması en üstün olanlardan başlanmak 
suretiyle Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanınca uygun görülenler, kendi 
sınıf mevcudunun; muharip sınıflar için % 4'ü, yardımcı sınıflar için (% 2'si oranında 
bir üst rütbeye yükseltilebilirler., Üstün başarı sebebiyle terfiden bir defa yararlanılır. 

Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şökli ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerin 
özelliklerine göre ne surette kimler tarafından, hangi zamanlarda doldurulacağı, sicil 
notunun verilme esasları ve birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sebeplerle 
terfi edemeyenlerin gelecek yıldaki terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ve ayrıca 
üstün başarı sebebiyle 'terfi usul ve şartları Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 
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MADDE 5. — 926 sayılı Kanunun değişik 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 44. — Rütbe terfi edemeyen subaylardan, aşağıdaki bentlerde belirtilen
ler, hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe 'terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla: son
raki yıllarda o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 38 inci madde esaslarına göre yeni
den terfi işlemine tabi tutulurlar, Terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresi
nin başlangıcı rütbeye nasıp tarihidir. Bunlar yükseldikleri yeni rütbenin bekleme sü
resine tabidirler. 

a) Teğmen ve üsteğmenlerin tamamı, 
b) Yüzbaşı, binbaşı ve yarbaylardan kadrosuzluk 'nedenliyle terfi edemeyenler 

ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun; % 50 (dahil)'den fazla ve !%60'dan az 
olan yüzbaşı ve binbaşılar ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 (dahil1)'den 
fazla ve i% 70'den az olan yarbaylar, 

c) Baraj uygulanan rütbelerde baraj nedeniyle terfi edemeyenler, 
d) Albaylık rütbesindekii sicil notlannun ortalaması, sicil tam notunun j % 60 

(dabil)'i ve bunun üzerinde olan albaylardan; 
1. Sıralama notu, sicil tam notunun ı% 70 (dahil) ve üzerinde olan ancak Yük

sek Askerî Şûraca yapılan değerlendirmede kadrosuzluk nedeniyle tuğgeneral - tuğami
ral rütbelerine yükselemeyenier, 

2. Sıralama notu sicil tam notunun >% 70 (hariç)'den az olanlar. 
Aynı rütbede toplam 4 defa değerlendirmeden sonra da baraj uygulaması sebe

biyle terfi edemeyenler bir daha terfi işlemine tabi tutulmazlar. Bunlar bulundukları 
rütbenin yaş haddine kadar aynı rütbede hizmete devam ettirilirler.» 

MADDE 6. — 926 sayılı Kanunun değişik 45 inci maddesinin hirinci fıkrasının 
(g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«g) Kadrosuzluk ve terfide baraj sebebiyle rütbe terfi edemeyenlerden (a) ben
dinde belirtilen şartlan haiz olanlar, bulundukları rütbede kademe ilerlemesi yapabi
lirler.» 

MADDE 7. — 926 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının değişik 
(d) bendinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Normal rütbe bekleme süresi sonunda bu bendin 1 ve 2 nci fıkralarındaki esas
lara göre, görev süresi uzatılarak bir yıl daha hizmete devam edenlerden birinci fık
radaki miktardan1 ayrı ve müteakip üç yıl; İçin toplam olanak en fazla 2 korgene
ral - koramiral, 4 tümgeneral - tümamiral ve 18 tuğgeneral - tuğamiral aynı esaslara 
göre her yıl yeniden değerlendirilmek ve rütbeye mahsus yaş haddini geçmemek şar
tıyla üç yıl daha bulundukları rütbede hizmete devam ettirilebilirler. Ayrıca bu bent
teki hükümlere göre görev süresi uzatılarak hizmete devam ettirilen tabip, yüksek 
mühendis, mühendis, askerî hâkim ve öğretmen sınıflarından olan tümgeneral - tüm
amiral, tuğgeneral - tuğamirallerden ihtiyaç duyulanlar her yıl yenliden değeirlendiril-
mek kaydıyla Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğun
luğunun kanan ile rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilMer.» 
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MADDE 5. — 926 sayılı Kanunun değişik 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 44. — Rütbe terfi edemeyen subaylardan : 
a) Teğmen ve üsteğmenlerin tamamı, 
b) Yüzbaşı, binbaşı ve yarbaylardan kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyenler 

ile sioil notu ortalaması sioil tam notunun; !% 50 (dahil)'den fazla ve '% 60'dan az 
olan yüzbaşı ve 'binbaşılar ile sioil notu ortalaması sicil tamı notunun % 60 (dahil)'den 
fazla ve % 70'den az olan yarbaylar, 

c) Baraj uygulanan rütbelerde baraj nedeniyle terfi edemeyenler, 
d) Albaylık rütbesindöki sioil notlarının ortalaması, sicil tam notunun % 60 (da

hil)'i ve bunun üzerinde olup da; sıralama notu sicil tam notunun % 70 (dahil) ve 
üzerinde olan ancak Yüksek Askerî Şûraca yapılan değerlendirmede kadrosuzluk ne
deniyle tuğgeneral - tuğamiral rütbelerine yükselemeyen albaylar ile sıralama notu si
cil tam notunun % 70 (hariciden az olan albaylar, 

Hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla son
raki yıllarda o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 38 inci madde esaslarına göre yeni
den terfi işlemine tabi tutulurlar. 

Yukarıdaki esaslara göre terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin baş
langıcı rütbeye nasıp tarihleridir. Bunlar yükseldikleri yeni rütbenin bekleme süresine 
tabidirler. 

Aynı rütbede toplam 4 defa değerlendirmeden sonra da baraj uygulaması sebe
biyle terfi edemeyenler bir daha terfi işlemine tabi tutulmazlar. Bunlar bulundukları 
rütbenin yaş haddine kadar aynı rütbede hizmete devam ettirilirler. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 
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MADDE 8. — 926 sayılı Kanunun değişik 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşa-
ğıdalkü şekilde değiştirüımiştir. 

«Yüksek Askerî Şûra Kuvvet Komuitaınlıiklarındaın ve Jandarma G;enel Komutan
lığından 38 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince gönderilen ve o yıl tuğ
general - tümamiral yıl kontenjanı tespit ©dilen sınıflardan olan albaylar dile terfi sı
rasındaki general ve amirallerin şahsî dosyalarını ve rütbedeki sicil belgelerini (albay
ların teğmenlikten itibaren, general ve amirallerin generallik ve amirallik sicil belge
lerini) inceleyerek Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre değerlendirme 
notu verir. Tespit edilen yeterlik notuna göıre en üstün yeterlik notu alanlardan baş
lanmak üzere yeterlik sıralaması yapihr. Yeterlik notu, yeterlik tam notunun ı% 85 ve 
daha yukarısı olan albay, general ve amirallerden yeterlik notu en yüksek olandan 
itibaren kadro ihtiyacı kadarı bir üst rütbeye terfi ettirilir.» 

MADDE 9. — 926 sayılı Kanunun değişik 83 üncü madde'sıine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Yukarıdaki fılkra gereğince nasıpları düzeltilecek astsubayların; nasıp düzeltme 
ve terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.» 

MADDE 10. — 926 sayılı Kanunun muhtelif kanunlarla değişik 85 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«/ - Rütbe Terfi Şartları ve Esasları 
Madde 85. — Astsubaylarım rütbe terfi şartları aşağıda belintitaüştir. 
a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin üçte ikisi oranında yıllık sicili bu

lunmak, 
c) Sınava tabi 'rütbelerde bulunanlar iç'in sınava katılmış olmak, 
d) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak. 
Birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olan astsubayların terfileri aşağıdaki esas

lara göre yapılır. 
û) Yükselime şurasına girmiş bullunan astsubayların, bulundukları rütbedeki sicil 

notu ortalaması tespit edilip sınıfları içerisinde yeterlik derecesine göre sıralanırlar. 
1. Baraj uygulanan rütbelerde sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 ve 

daha yukarısı olanlardan; sınıfının yeterlik derecesi sıralamasına göre barajın dışında 
kalanlar ile durumları 3 üncü maddenin bininci fıkrasının (v) bendi hükmüne uyanlar
dan baraj uygulanmayacak sicil notu ortalamasına eşit ve daha yukarı not almış bu
lunanlar, 

2. Baraj uygulanmayan rütbelerde sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 
ve daha yukarısı olanlar, 

En üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere kadro açığı kadar bir üst rütbeye 
terfi ettirilirler. Baraj sisteminin uygulanması 86 ncı maddede tespit edilen' esaslara gö
re yapılır. 
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MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10. — 926 sayılı Kanunun muhtelif kanunlarla değişik 85 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

/ - Rütbe Terfi Şartları ve Esasları 
Madde 85. — Astsubayların rütbe terfi şartları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak, 
b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin üçte ikisi oranında yıllık sicili 

bulunmak, 
c) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak. 
Birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olan astsubayların terfileri aşağıdaki esas

lara göre yapılır. 
a) Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubayların, bulundukları rütbedeki sicil 

notu ortalaması tespit edilip sınıfları içerisinde yeterlik derecesine göre sıralanırlar. 
Bilaıhara bu sıralama esas alınmak suretiyle : 

1. Baraj uygulanan rütbelerde sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 ve 
daha yukarısı olanlardan; sınıfının yeterlik derecesi sıralamasına göre barajın dışında 
kalanlar ile durumları 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (v) bendi hükümüne uyanlar
dan baraj uygulanmayacak sicil notu ortalamasına eşit ve daha yukarı not almış bu
lunanlar, 

2. Baraj uygulanmayan rütbelerde sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 
ve daha yukarısı olanlar. 

En üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere kadro açığı kadar bir üst rütbeye 
terfi ettirilirler. Baraj sisteminin uygulanması 86 ncı maddede tespit edilen esaslara 
göre yapılır. 
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b) Üstün başarılı Ikıdemlıi üstçavuş ve başçavuşların terfi esasları : 
l.: Kıdemllıi üstçavuş ve başçavuşlamn bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bi

timinden bir yıl önce kıdemli üstçavuşların; üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbe
lerime ait, başçavuşların ise, başçavuşluk rütbesine ait her yılki sicil notu sicil tam no
tunun % 95 ve daha yukarısı olanlar, sınava tabi tutulurlar. Bu sınavda, sınav yapılan 
her nitelik için Astsubay Sicil Yönıetmıdliğinde tespit edilen notu alanlar sicili notu or-
tallaması en üstün olanlardan başlanarak rütbelerine göre kendi sınıfları içellisinde ayrı 
ayrı sıralanırlar. Bu sekilide sıralanan astsubaylardan siicill notu ortalaması en üstün 
olandan başlanmak suretiyle Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanınca 
uygun görülenler kendi sınıf mevcudunun; muharip sınıflar için 1% 4'ü, yardımcı sı
nıflar için \% 2'si oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler. 

2. Üstün başarı sebebiyle terfiden bir defa yararlanılır. 
Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerin 

özellliıkllerine göre ne surette, kimler tarafından, hangi zamanlarda dölduıru'Iaoağı, sicil 
notunun verilme esasları, sınava katılmayanlar bakımından mazeret sayılacak haller 
ve sınava girmeyenler hakkında yapılacak istemlerle, birinci fıkranın ı(b) ve (c) bent
lerinde belirtilen sebeplerle terfi edemeyenlerin gelecek yıldaki terfi işlemlerinıin ne 
şekilde yapılacağı ve ayrıca üstün başarı sebebiyle terfi usul ve şartlarn Astsubay Si
cil Yöntmeliğimde gösterilir. 

MADDE 11. — 926 sayılı Kanunun 7.7.1971 tarihli ve 1424 sayılı Kanunla yü
rürlükten ıkaldırıHmış olan 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

«// - Terfide Bara] 

Madde 86. — Astsubayların, astsubay başçavuş rütbesine terfiinde kadro duru
mu, personel mevcudu ve birikimi dikkate atoaraik aşağıdaki esaslar dahilinde baraj 
sistemi uygulanır. 

a) Yüksek Askerî Şûra her yıl; baraj yüzde oranını, baraj olarak uygulanacak 
rakam kesirli çıktığı takdirde, bunun bir lallt tam rakama indirilmesini veya bir' üst tam 
rakama çıkarılmasını ve baraj uygulanmayacak sicil notu ortalamasını kararlaştırır. 

b) Her yıl!, üçüncü maddenin birimci fıkrasının (ü) bendimde belirtilen esaslar 
dahilinde baraj tespit edilir. 

c) Kıdemli üstçavuşluk, rütbesinde ve her sınıfta baraj içinde kalacak astsubay
ların belirlenmesi için, 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı 
alt bendi hükmüne göre esasen yetersizlik nedeniyle ayırma işlemime tabi olacaklar 
sınıflarının yeterlik derecesi sıralamasından çıkarılırlar. Baraj, bu işlemden sonra sı-
rallaımada yeterlik derecesi en düşük olan' astsubaydan itibaren uygulanır. 

IMADDE 1'2. — 926 sayılı Kanunun değişik 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

^Madde 92. — Rütbe terfi edemeyen astsubaylardan, aşağıdaki bentlerde belirti
lenler hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartlarını haiz olmak (kaydıyla 
sonraki yıllarda o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 85 inci madde esaslarına göre ye-
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b) Üstün başarılı kıdemli üstçavuş ve başçavuşların terfi esasları : Kıdemli üst
çavuş ve başçavuşların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce 
kıdemli üstçavuşların; üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbelerine ait, başçavuşla
rın ise, ıbaşçavuşluk rütfbesine ait her yılfci sicil notu sicil tam notunun % 95 ve daha 
yukarısı olanlar, sicil notu ortalaması en üstün olanlardan başlanarak rütbelerine göre 
kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan astsubaylardan si
cil notu ortalaması en üstün olandan başlanmak suretiyle Kuvvet Komutanı veya Jan
darma Genel Komutanınca uygun görülenler kendi sınıf mevcudunun; muharip sınıflar 
için % 4'ü, yardımcı sınıflar için % 2'si oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler. Üs
tün başarı sebebiyle terfiden bir defa yararlanılır. 

Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerin 
özelliklerine göre ne surette, kimler tarafından, hangi zamanlarda doldurulacağı, sicil 
notunun verilme esasları ve birinci fıkranın (b) bendindeki şart nedeniyle terfi edeme
yenlerin gelecek yıldaki terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ve ayrıca üstün başarı 
sebebiyle terfi usul ve şartlan Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — 926 sayılı Kanunun değişik 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

tMadde 92. — Rütbe terfi edemeyen astsubaylardan : 
a) Astsubay çavuş ve astsubay kıdemli çavuşların tamamı, 
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niden terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfi edenlerin yeni rütbelerindekl bekleme süre
sinin başlangıcı rütbeye nasıp tarihidir. Bunlar yükseldikleri yeni rütbemin bekleme sü
resine tabidirler. 

a) Astsubay çavuş ve astsubay kıdemli çavuşların tamamı, 
b) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun '% 50 (dahiiyden fazla ve 1% 60'dan 

az olan üstçavuş-başçavuşlar, 
e) Baraj uygulanan rütbelerde baraj isebehiyile terfi edemeyenller. 

• Aynı rütbede toplam dört kez değerlendirmeden sonra da baraj uygulanması se
bebiyle terfi edemeyenler bir daha terfi işlemine tabi tutulmazlar. Bunlar bulundukları 
rütbenin yaş haddine kadar aynı rütbede hizmete devam ettiriliriıer.» 

'• MADDE 13. — 926 sayıllı Kanunun değişik 93 üncü maddesinin birinci fıkrası
nın (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«f) Kadrosuzluk ve terfide baraj sebebiyle rütbe terfi edemeyenlerden (a) ben
dinde belirtilen şartları haiz olanlar, bulundukları' rütbede kademe ilerlemesi yapabi
lirler.» 

(MADDE 14. — 926 sayılı Kanunun değişik .107 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirillımliştir. 

«Disiplinsizlik ve ahlakî durum sebebiyle Silahlk Kuvvetlerde kalma'ları uygun gö-
rüimeyerek sicil yoluyla çıkarılanlar hariç olmak üzere istifa eden veya emekliye ayrı
lan veyahut yetersizlik nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayırma lişlemine tabi tutulan 
astsubaylar, rütbeleriyle yedek astsubaylığa geçidirler.» 

MADDE 15. — 926 sayıllı Kanunun 108 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 108. — Disiplinsizlik ve ahlakî durumları sebebiyle sicil yolu ile veya 
mahkeme kararıyla mıecburî hizımetini tamamlamadan astsubaylıktan çıkarıllanlardian, 
muvazzaflık hizmetini tamamlayanlar derhal terhis dlunur. 

Muvazzaflık hizmetini tamamlamayanlarla bu hizmetleri er olarak tamamlatılır.» 

MADDE 16. — 926 sayılı Kanunun değişik 109 uncu maddesinin birinci fıkrası
nın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

«b) Üstçavuşluk rütbesine, varsa kıdemlli üstçavuşluk rütbesine ait her yılki sicil 
notları, sicil tam notunun :% 85 ve daha yukarısı olmak.» 

«Bunlardan okul ve kurslardaki öğrenim ve eğitimi başarı ile bitirenler, bitirdik
leri tarihten geçerli dlarak teğmen nasbediiiider. Bunlların okul ve kursllarda geçeni sü
releri nasıp tarihine eklenerek teğmenlik bekleme süresinden sayılır. Bu şekilde bulu
nacak nasıp'larına göre terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıp'lıarı, nasıplarının 
götürüldüğü takvim yılının 30 ağustosudur. Ancak nasıp düzeltilmesinden dolayı ma
aş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.» 
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>b) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %50 (dahil)'den fazla ve % 60'dan 
az olan üstçavuş - başçavuşlar, 

c) Baraj uygulanan rütbelerde baraj sebebiyle terfi edemeyenler, 
Hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla son

raki yıllarda o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 85 inci madde esaslarına göre yeni
den terfi işlemine tabi tutulurlar. 

Terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rütbeye nasıp ta
rihidir. Bunlar yükseldikleri yeni rütbenin bekleme süresine tabidirler. 

Aynı rütbede toplam dört kez değerlendirmeden^ sonra da baraj uygulanması se
bebiyle terfii edemeyenler bir daha terfi işlemine tabi tutulmazlar. Bunlar bulundukları 
rütbenin yaş haddine kadar aynı rütbede hizmete devam ettirilirler. 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul eedil-
miştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 17. — 926 .sayılı Kanunun değişik 112 inci maddesinin 5 inci fıkrası aşa
ğıdaki sekide değiştirilmiştir. 

/«Taksimi suçlar hariç ollmak üzere tard, ihraç ve rütbenin geri alınması suretiylle 
ve ayrıca disiplinsizlik ve ahlakî durumları sebebiyle Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesi
lenler, yükümlülük süreleriıniın eksik kısmıyla orantılı olarak kendiiterine yapılmış olan 
öğrenim masraflarının iki katını tazminat olarak öderler.» 

MADDE 18. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 

«EK GEÇîCt MADDE 51. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, 109 uncu 
maddeye göre muvazzaf subaylığa nasbedilenlerden halen Silıahlli' Kuvvetlerde görevli 
olanlar hakkında 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine, bu Kanunun 16 ncı mad
desiyle ekltenen 3 üncü fıkra hükümleri uygulanır.» 

«EK GBÇtCt MADDE 52. — ıBu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sü
rekli görev, kurs, staj, tahsili veya eğitim-öğretim maksadıyla yurt dışına gönderilenler
den, 198*8 ve 1989 yullaonda terfi sırasına girecek ve belirtilen tarihler den' sonra yur
da ıdönecek olan subay ve astsubayların terfilerinde sınava katılmış olmak şartı aran
maz.» 

MADDE 19. — 926 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi ve 107 nci maddesine 
19.8.1982 tarihli ve 2703 sayılı Kamıma eklenen1 Ek Fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi (S. Sayısı : 70) 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 18. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCt MADDE 51. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, 109 uncu 
maddeye göre muvazzaf subaylığa nasbedilenlerden halen Silahlı Kuvvetlerde görevli 
olanlar hakkında 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine, bu Kanunun 16 ncı mad
desiyle eklenen 3 üncü fıkra hükümleri uygulanır. 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 70) 
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'(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

. Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İ. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

içişleri Bakam 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakam 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
1. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
F. Kurt 

23 . 2 . 1988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
V. Atasoy 

Devlet Balkanı V. 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakam 
İV. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
B. Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleni Bakam 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
S. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. T. Titiz 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 20. — Bu Kanunun 7, 14, 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri yayımı tari
hinde, diğer hükümleri 31.8.1988 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 67) 

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun 24.4.1969 
Tarihli ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 
46 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan 

ve Bütçe Komisyonları Raporları (1 /444, 2 / 3 ) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 10 . 5 . 1988 

Sayı: K. K. Gn. Md 07>101 -
2173/02870 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLUET MECLÎSI BA§KANLIĞINA 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Ku
rulunca 10.5.1988 tarihinde kararlaştırılan «1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dan* 
Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim» 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bugün Dünyakfa bir çak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, genel ekonomik 
faaliyetleri içerisinde; devletin müdahalesi olmadan, ancak devletlin yol gösterici ve des
tekleyici olduğu kooperatifler, gönüllü işbirliğinin bir yönlendirme vasıtası şeklinde or
ganize olmuş bir ekonomik faaliyet şeMidir. 

(Anayasamızın 171 inci maddesiyle de Devletimize, «Devlet Millî Ekonominin ya
rarlarını dikkate alarak öncelikle üretimin arttırılmasını ve tüketicinin korunmasını 
amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.» görevi verilmiştir. 

Bu göreve uygun olarak memleketimizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi kalkınma 
planlarımızda ve yıllık programlarda da ilke olarak yer almıştır. 
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Serbest piyasa ekonomisi içerisinde kooperatifleri daha aktif hale getirmek üzere 
etkîli bir araç olarak kullanmak, özellikle günümüzün ihtiyaçlarına tamamen uygun düş
mekte ve uygulanan ekonomik politikaya yardımcı olmaktadır. 

Son yıllarda sanayi alanındaki önemli gelişmelere rağmen Türk ekonomisi halen 
tarıma bağlılığını büyük ölçüde korumaktadır. Kırsal alanda yaşayanların büyük ço
ğunluğu ise tarımsal faaliyetle geçimlerini sağlamaktadırlar. Gerek kırsal alandakilerin 
geçimlerini sağlama, gerekse ekonomik kalkınmanın temel unsurunu teşkil etme yönün
den tarım üretiminin rasyonel bir yapıya kavuşturulması Türkiye'nin en önemli mesele
lerinden birisidir. 

Üretiminin ras'yonelleştirilmesini güçleştiren en önemli problem, küçük aile işlet
meleri sayısının, toplam işletme sayısının büyük bir kısmını meydana getirmesidir. Kü
çük işletmeler, verimliliği artırma ve ürettikleri ürünleri değerlendirmede sermaye im
kânlarından yoksun oldukları gibi. ürünlerin satışında da pazara etkili olamamakta
dırlar. 

Küçük işletmelerin girdi, ve kredi ihtiyaçlarının temin edilmesi, ürettikleri ürünlerin 
değerlendirilerek en uygun fiatla satışının sağlanması ve dolayısıyla bu işletmelerin ül
kemiz ekonomisinde önemli birer varlık haline gelebilmeleri için kooperatiflerin etkili 
bir biçimde geliştirilmeleri gerekmektedir. 

Memleketimizde, Genel Ekonomi içerisinde kooperatifler, devletin müdahalesi ol
madan, vatandaşlarımızın serlbest iradesine bağlı olarak, gönüllü işbirliği ile kurulan 
hür teşebbüsler olarak göra'lrnektedir. Ancak, bu kuruluşların ekonomimize yararlı bir 
ştkilde gelişebilmeleri için Devlötçe desteklenip yönlendirilmelerine ihtiyaç duyulmak
tadır. 

Halen Ülkemizde 25 çeşitte 40 845 kooperatif ve üst kuruluşu mevcut bulunmak
tadır. Bunlardan, 37 5811 adedi 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa, diğerleri ise 3İ1'86 
sayılı Tarım Satış, 1196 Sayılı Tütün Tarım Satış, 1581 ve 3223 sayılı Tarım Kredi 
Kooperatifleri Kanunlarına ve 25 çeşit anasözleşmeye göre kurulup faaliyetlerini sür
dürmektedir. Öte yandan, kooperatiflere hizmet götüren çok sayıda kamu kuruluşu 
bulunmaktadır. Bu hususlar kooperatifçilik ̂  hizmetlerinde tekerrür ve dağınıklık yarata
rak kaynak israfına sebep olmaktadır. 

l'lfö sayılı Kooperatifler Kanunu çıkarıldığı yıl şartları göz önüne alındığında koo
peratifçiliğimizin gelişmösinde büyük boşluğu doldurmasının yanında, önemli mesafe
nin alınmasına da yardımcı olmuştur. 

Ancak, 19 yıldir yürürlükte olan bu Kanundan bu yana, Milletimizin ihtiyaçları
nın değişmesi, ekonomik faaliyetlerin serbest piyasa ekonomisi şartlarına doğru yönel
mesi gibi sebeplerle günümüz İhtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiştir. 

(Bu sebeplerle Kooperatifler Kanununda yapılan değişiklik ile; 
— Kooperatif ve üst kuruluşlarının sıhhatli bir şekilde teşkilatlanmaları ve eko

nomik yönden güçlü bir yapıya kavuşmaları, 
— Kooperatif ve üst kuruluş ilişkilerinin geliştirilerek, kooperatif organlarının daha 

kolay ve verimli çalışır hale getirilmesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 67) 
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— Kooperatiflerimizi dağınıklıktan kurtararak kooperatif çeşitlerine göre kuruluş, 
işleyiş ve denetimle ilgili Bakanlıkların hangisi olduğuna açıklık getirilmesi, 

— Ortağına ve çevresine faydalı hizmet götürmeyen ve amacına uygun çalışmayan 
kooperatiflerin hukukî varlığını devam ettirmemesi, 

— Kooperatif ve üst kuruluşların ihtiyaçtan doğacak şekilde kurulması, 
— Kooperatiflerimizin Devlet nizamını sağlarnlaştırıcı ve ideolojik sapmalara yö

nelmeyi önleyici tarzda gelişmeleri, 
— Devletin denetimi yanında kooperatif üst kuruluşlarının kendisine bağlı koope

ratifleri denetleme imkânı da getirilerek otokontrol sisteminin kurulması, 
.— Ülkemiz konut açığının kapatılmasında önemli görevler görmekte olan yapı 

Iköopemtifleririin işleyiş ve denetimlerinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, 
— Kooperatiflerin birlik, merkez birliği ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliği ola

rak dikey teşkilatlanmalarının sıhhatli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, 
hedef alınmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kooperatiflerin ve üst 'kuruluşlarının unvanlarında kamu kurum 
ve kuruluşlarının isimlerine yer vermeleri engellenerek vatandaşların hu yolla alda
tılmaları ve yanıltılmaları önlenmeye çalışılmıştır. 

Madde 2. — Maddede yer alan «özel kişiler» ibaresi, «gerçek kişiler» olarak 
değiştirilmiş ve tüzelkişiler de maddeye ilave edilmiştir. 

Ayrıca yöneticilere, ortakların anasözleşmede belirlenen nitelikleri taşıyıp ta
şımadıklarım araştırma görevi verilmek suretiyle, ortaklık niteliklerini taşımayan ki
şilerin meşru sayılamayacak nedenlerle koopertife ortak olarak kaydedilmesinin en
gellenmesi amaçlanmıştır. 

Diğer yandan yapı kooperatiflerinde konut, işyeri ve ortak sayısının genel ku
rulca belirlenmesi ©sası getirilerek kooperatif yöneticileri tarafından arsa imkânla
rının üzerinde ortak kaydedilmesi sonucunda bir kısım ortakların kooperatife para 
'yatırdıkları halde konut veya işyeri alamamaları nedeniyle mağdur edilmelerinin önü
ne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 3. — Ortaklığın devri konusunda ortaya çıkan ihtilafların engellenmesi 
amaçlanmıştır. 

Madde 4. — Haklı sebep gösterilmek suretiyle ortaklıktan çıkarılma hükmü 
kaldırılmış, ancak anasözleşmede belirtilen nedenlerle ortaklıktan çıkarılabileceği hük
me bağlanmak suretiyle ortaklanın mağdur olmaları önlenmiştir. 

Yine, yapı kooperatiflerinde ortaklarım genel kurullara katılımını sağlamak ama
cıyla arka arkaya üç olağan genel kurul toplantısına katilmayanların ortaklıktan çı
karılacağı hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca, haklarındaki çıkarma karan kesinleşmeyen ortakların yerline yeni ortak 
'alınamayacağı hükme bağlanarak, mahkeme ya da genel kurul kararıyla ortaklığa 
dönen kişilerin mağdur olmaları önlenmeye çalışılmıştır. 
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Madde 5. — Ortaklık payları günümüz •şartlarına göre düzenlenerek kooperatif 
ve üst kuruluşlarının ekonomik yönden güçlü bir yapıya kavuşmaları 'sağlanmıştır. 
Diğer taraftan bakanlık emrinde destekleme fonu tesis edilerek 1967 yılından 'beri 
yapılan kredi şeklindeki desteklemelere kanunî mesned getirilmiştir. 

Madde 6. — 1163 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin, kooperatife karşı yüküm-
lülüklerinıiı yerime getirmeyen ortaklanın genel kurula katılaimıayacalğına dair hük
münün uygulamada kooperatif yöneticileri tarafından keyfî kullanılması, bu durum
daki bir kısım ortağın geneli kurula alınıp biir kiismının alınmaması ve esasen yü
kümlülüklerini yerine getirmeme halinin ortaklıktan çıkarılma nedenini oluşturması 
karşısında, konunun ikinci bir müeyyideye bağlanması gereksiz görülmüş ve bu hü
küm kanun metninden çıkarılmıştır. 

Ayrıca yapı kooperatiflerinde genel ıkurul toplantılarına katılmak için altı ay 
önce ortak olma şartı da aranmayarak sadece kurucu ortakların katılımıyla yap ila-
gelen ve önemli kararların alındığı ilik genel kurul toplantılarının mevcut bütün or
takların iştirakiyle gerçekleştirilmesi ve böylelikle de kooperatif ortaklarının oldu-bit-
tiılerle karşılaşmasının önlıenmesıi aımaçlanmıştır. 

Madde 7. — Kooperatifçiliğin teme! ilkelerimden risturn 'ilkesine sadık kalına
rak müspet gelir-gider farkının en az % 50''simiri ortaklara muameleleri oranında 
dağıtımı uygun görüldüğü gibi, ortakların sermaye paylarına Devlet tahvillerinle ve
rilen em yüksek faiz haddini geçmemek üzere faiz ödenebileceği yanımda anaslözleş-
meye hüküm koymak suretiyle ortak dışı işlemlerden elde edilen hâsılanın ortakların 
sermaye paylan oranında dağıtılabileceği hükümleri getirilerek kooperatiflerde ser
maye terakümünün teşviki sağlanmıştır. 

Madde 8. — Kooperatif üst kuruluşlarında müspet gelir-gider farkının en az 
% 5'inin fevkalade yedek akçeye ayrılması 'suretiyle üst kuruluşların malî bakım
dan güçlendirilmesinin teminli öngörülmüştür. 

Madde 9. — Kooperatifılerde, özellikle yapı koopeırati filerimde taşınmaz mal alı
mı ve satımı ile inşaat işlerinim yaptırılması sırasında yönetim kurullarının yolsuzluk 
ve usulsüzlükleriyle sıkça karşılaşılmakta, buna karşılık kooperatif ortakları bu ko
nularda fazla inisiyatif kullanamamaktadır. 

Ayrıca yapı kooperatiflerinde daha fazla para temin etmek amacıyla 'arsa im
kânlarının üzerinde ortak kaydedilmekte ve 'bir kısım ortak bu nedenle mağdur edil
mektedir. 

Yukarıda açıklanan sakıncalı durumları önlemek amacıyla gayrimenkul alımı, 
satımı, inşaat işlerimin yaptırılması, ortak ve konut sayısının tespitine ilişkin konular 
genel kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkiler arasında sayılmıştır. 

Madde 10. — Gerektiğinde ilgili bakanlığın genel kurulu toplantıya çağırma 
yetkisi getıirilmiştlir. 

Madde 11. — Mevcut yasal çerçeve içinde kooperatiflerin olağan genel kurulla
rını mutlaka toplamalarını sağlayacak bir düzenleme bulunmamakta, bu nedenle de 
yöneticiler genel kurulu toplantıya çağırmayarak ortakların denetiminden kaçabil
mektedir. 
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Ayrıca yapı kooperatiflerinin genel kurulları çok az kişiyle de toplanabilmekte, 
bu da yöneticilere keyfî kararlar alınmasını sağlama imkânı verdiği gibi, pek çok şikâ
yetlere de kaynaklık etmektedir. 

Açıklanan nedenlerle maddeye, olağan genel kurul toplantılarının yapılma süre
sine ve yapı kooperatiflerinde uygulanacak asgarî toplantı nisabına ilişkin ilaveler ya
pılmıştır. 

Diğer yandan, özellikle divana seçilen kişilerin niteliklerine ilişkin olarak sıkça 
karşılaşılan sorunların önlenmesi amacı ile genel kurul toplantılarının sevk ve idare
sine ilişkin hüküm getirilmesi de yararlı görülmüştür. 

Madde 12. — Azınlığın genel kuruldan önce başvurması halinde gündeme madde 
ilave ettirilebilmesi imkânı getirilmek suretiyle konunun müeyyideye bağlanması müm
kün kılınmıştır. 

Bundan ayrı olarak; yönetim ve denetim kurullarının azlinin tabiî sonucu, bunla
rın yerine yenileninin seçilmesi olduğu halde, bu konuya Kanunda yer verilmemesi, 
maddenin bu bölümünün uygulanmasında yanlış ve farklı yorumlara yol açacağından, 
söz konusu eksiklik giderilmiştir. 

Diğer taraftan, uygulamada yönetim kurulları Kanuna, anasözleşmeye ve genel 
kurul kararlarına aykırı kararlar aldıkları ve uyguladıkları halde, bu kararların iptal 
edilmesine imkân bulunamamaktadır. Bu nedenle, yönetim kurulu kararlarının iptal 
edilmesine ilişkin taleplerin görüşülmesini temin en maddeye gerekli ilave yapılmıştır. 

Madde 13. — Kredi alan yapı kooperatiflerinde kredi veren kuruluş için ek so
rumluluk getirilmesinde aranan genel kurul ekseriyeti hafifletilmek suretiyle, kamu 
kuruluşlarından kredî alan bütün kooperatiflere teşmil edilmiştir. 

Madde 14. — Bazı kişiler aynı tür pek çok kooperatifte aynı anda yönetici ve 
personel olarak çalışmakta, bu kooperatiflerin paralarını birbirlerine kullandırmakta 
ve taraftarlarıyla birlikte kooperatifleri kendi menfaatlerine alet etmektedirler. 

Yine haklarında kooperatiflerde işlenebilecek veya işlenmiş suçlardan dava açü-
mış kişilerin kooperatiflerde yöneticilik yapmaları sakıncalı olmakla birlikte engellen
mesi mümkün bulunmamaktadır. 

Yukarıda açıklanan problemlerin çözümü amacıyla maddede gerekli düzenleme
ler yapılmıştır. 

Ayrıca, kooperatif yönetim kurullarının, yapılan konut sayısıyla bağlantılı olarak 
veya başka şekillerde, dolayısıyla da genel kurul denetimini zorlaştırıcı yöntemlerle, 
değişik adlar altında aşırı miktarlarda ücret almalarının engellenmesi amaçlanmıştır, 

Madde 15. — Kooperatiflerce gayrimenkul alımı işlemlerinin belli şekillerde ya
pılması zorunluluğu getirilerek, adi senetlerle veya hiçbir belge olmaksızın gayrimen
kul alınıp para ödenmesinin ve bu nedenle de kooperatif ve ortaklarının mağdur ol
malarının önlenmesi amaçlanmış; kooperatif yöneticileri ile personeline kooperatifle 
iş yapma yasağı getirilerek, yönetici ve personelin bu yolla menfaat temin etmeleri ve 
tartışmalı işlemlere girişmeleri engellenmeye çalışılmıştır. 

Yine kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının tanıtma ve ortak kaydı amacıyla yapa
cakları ilan, reklam ve açıklamaların esasları belirlenerek vatandaşların aldatılması ön
lenmeye çalışılmıştır. 
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Bunlardan ayrı olarak, madde ile yönetim kurulunun genel kurulun yetkilerini 
kullanamayacağı hükmü getirilerek, yönetim kurullarının yetki aşımı niteliğindeki iş
lemlerinin müeyyideye bağlanması imkânı yaratılmıştır. 

Madde 16. — Yönetim kurulunun seçilme engellerine atıfta bulunmak suretiyle 
denetim kuruluna seçilme engelleri belirlenmiştir. 

Madde 17. — özellikle kırsal kesimde kurulan kooperatiflerin geniş kapsamlı ve 
çok ortaklı kooperatifler olarak yatay teşkilatlanmalarını temin etmek üzere, zayıf ve 
küçük kooperatifler yerine, belli bölgelerde amacını gerçekleştirecek güçlü birlikler 
kurulması hedef alınmıştır. 

Madde 18. — Ülkemizde yaygınlaşmakta olan kooperatiflerin ortakları ve çalı
şanları için ihtiyaç duyulan eğitim ve öğretim hizmetlerinde kamu kuruluşları yanında 
merkez birlikleri de görevli kılınmak suretiyle bu ihtiyacın karşılanması amaçlanmış
tır. 

Ayrıca, merkez birlikleri ve ilgili bakanlık gerekli gördüğünde birlikler denetim
le görevli' kılınmak suretiyle etkili bir denetim sistemi kurulması yoluna gidilmiş, bu 
hizmeti alan kooperatifin masrafa iştiraki temin edilmiştir. 

Madde 19. — Aynı çalışma konularına sahip kooperatiflerin birden fazla merkez 
birliği kurmak suretiyle rekabete düşmeleri ve ekonomik yönden güçsüz hale gtelmeleri 
önlenmiştir. 

Madde 20, — Üç »yıl genel kurul yapılmama hali ite kooperatifin amacına ulaş
ma imkânının bulunmadığının ilgili bakanlıkça tespiti hali dağılma nedenleri arasına 
dahil edilerek, gayrifaal kooperatiflerin hukukî varlıklarının sona erdirilmesi amaç
lanmıştır. 

Konut yapı kooperatiflerinin amacıma ulaşması halinde yapılacak işlemler açık
lanarak, konut yapı kooperatiflerinim fonksiyonsuz olarak veya amaç dışı fonksiyon
lar yüklenerek tüzelkişiliklerini sürdürmelerinin engellenmesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca, tasfiye halindeki kooperatiflerin genel kurullarının yapılabilmesi için ni
sap aranmayacağı hükmü getirilmiş ve tasfiye kuruluna seçilme engelleriyle seçilen ki
şilerin görev ve sorumluluiklıarı belirllenmiştir. 

Madde 21. — Uygulamada açıklık ve yeknesaklık sağlamak amacıyla ilgili ba
kanlığa düzenleyici tasarruflarda bulunma yetkisi tanınmıştır. 

Madde 22. — Temsilci ücretlerinin bütçeden ödenmesi yerine kooperatiflerce 
ödenmesi esası getirilmiştir. 

Madde 23. — Kooperatiflerde dış denetimlin etkinliğimi sağlamak amacıyla, kre
di kuruluşlarına da denetim yetkisi verilmiş ve kooperatiflerin denetim sırasındaki ve 
sonrasındaki yükümlülükleri belıirlenmişıtir. 

Madde 24. — İlgili bakanlığın denetim ile görevlendirebileceği kuruluşlara ba
ğımsız denetim kuruluşları da ilave edilerek, ilgili bakanlığa kooperatiflerin denetlen
mesi konusunda gerektiğinde bu kuruluşlardan da yararlanma imkânının sağlanması 
amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 67) 
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Madde 25. — Kooperatifçiliğin Devlet nizamını sağlaırniaştırıcı, ideolojik sapma
lara yönelmeyi önleyici ve ülkemizin sosyal ve ekonomik bünyesine uygun bir tarzda 
gelişmesıini temin etmidk içirt Ikooperatiflertin siyasî ınaiksatik ve genel güvenlik, asayiş 
ve kıamu düzenini bozmaya yönettik faaliyetlere hiçbir şekilde katılamayacağına aıit ya
saklayıcı hükümler getirilmiştir. 

Madde 26. — Kamunun muhtelif maddelerinde geçen Bakanlık isimlerinin mev
cut hukukî duruma uygum hale getirilmesi amacıyla, bu ibareler «ilgili baikanlılk» ola
rak değiştirilmiş ve teşkilat kanunlarındaki hükümler gözetilerek, ilgili bakanlıklar 
açıklanmıştır. 

Kooperatif organlarının görev, yetki ve sorumlulukları' kanunun yürürlükteki hü
kümlerinde yeterli açıklıkla düzenlenmemiş olup, düzenlenmiş olduğu hallerde de hiç
bir müeyyideye bağlanmaması nedeni ile pek çok usulsüz uygulama bakanlıkça tespit 
edilse dahi önlenıememektedir. Mevcut kanunî çerçeve içimde engellenemeyen bu usul
süzlükler, çoğunlukla önemli yolsuzlukların gerçdkleş'üirilmesine veya gizlenmesine va
sıta olabildiği gibi, doğrudan suç teşkil eder nitelikte de olabilmektedir. Türk Ceza Ka
nununun genel hüküm niteliğindeki 230 ve 240 inci maddeleriyle kooperatif yönetici
lerinin ihmal ve suiistimallerinin ilişkilendirilmesinde ise güçlükler bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle, kooperatif organlarının Ikamumun muhtelif maddeleriyle1 belirlen
miş olan görev, yetki ve sorumlulukları, önem ve mahiyetine göre grupiandırılaraık bun
lara uyulması keyfiyeti ilave edilen ek maddelerle uygun ağırlıkta cezaî müeyyideye 
bağlanmıştır. 

Ayrıca ilgili bakanlığa, kooperatif yönetim ve demetim kurulu üyeleri ve memur
ları hakkında bu görevleriyle ilgili olarak açılan davalara müdahil olarak katılma im
kânı getirilerek bazı önemli davalarım takipsiz ve sonuçsuz kalması önlenmeye çalışıl
mıştır. 

Madde 27. — Unvanları Kanunun 2 nci maddesinde belirlenen esaslara uyma
yan kooperatif ve üst kuruluşlarının altı ay içinde durumlarını kanuna uygun hale ge
tirmeleri amaçlanmıştır. 

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tüzelkişilik kazanmış olan kooperatif üst 
kuruluşlarının, varlıklarını sürdürüp sürdürmeyecekleri konusunda çıkabilecek tered
dütler giderilmiştir. 

Madde 28. — Yürürlük hükmüdür. 

Madde 29. — Yürütme hükmüdür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 67) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anavatan Partisi Grup Başkanlığı 

Tarih : 6.1.1988 
Sayı : 11-88/13 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

17 nci Yasama Döneminde Başkanlığa sunmuş 'bulunduğum, 24.4:1969 tarihli ve 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 46 ncı maddesinin değiştirilmesine dair «2/359» 
esas sayılı Kanun teklifinin T.B.M.M. içtüzüğünün 78 inci maddesi gereğince1 yenilen
mesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Haydar Koyuncu 

Konya Milletvekili 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

24.4.1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 46 ncı Maddesinin De
ğiştirilmesine dair Kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Haydar Koyuncu 
Konya Milletvekili 

G E R E K Ç E 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 46 ncı maddesi genel kurul gündeminin na
sıl yapılacağını, hangi kouların görüşülebileceğini hükme bağlamaktadır. 

Hazırlanan kanun teklifi ile 46 ncı madde yeniden düzenlenmiş ve genel kurul 
gündeminde olmayan konuların görüşülmemesi esası getirilmiştir. Ancak, yönetim kuru
lu üyeleri i e denetçilerin azli, seçilmesi, çıkan ve çıkarnlan ortaklar hakkında karar alın
ması, bilanço incelemesinin geriye bırakılması, hesap komisyonunun seçilmesi ve genel 
kurulun yeni bir toplantıya çağrılması hususlarının güdemde olmasa dahi, kooperatif 
üyelerinin 1/10'unun yazılı teklifi- ve toplantıya kıatıtlıan'lıaınn da yarıdan bir fazlasıyla 
kabulü ile gündeme alınacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca maddede yapılan diğer bir 
değişiklikle de, maddede belirtilen konular için verilecek önergelerin gündeme geçil
meden önce Divan Başkanlığına verilmesi şartı getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 67) 
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KONYA MİLLETVEKİLİ HAYDAR KOYUNGU'NUN TEKLİFİ 

24.4.1969 Tarihli ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 46 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 24.4.1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 46 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

III. - Gündem, 
Madde 46. — Toplantı çağrısına ve ilana gündem yazılır. Anasözleşmenin değiş

tirilmesi bahis konusu ise, yapılacak ilanda değiştirilecek maddelerin numaralarının 
yazılması ile yetinilir. 

Genel Kurul gündeminde olmayan konuların görüşülmemesi esastır. Ancak; Yö
netim Kurulu üyeleri ile denetçilerin azli, bilanço incelenmesinin geriye bırakılması ve 
hesap komisyonunun seçilmesi, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınma
sı, Genel Kurulun yeni bir toplantıya çağrılması hususları gündemde olmasa dahi, 
kooperatife kayıtlı üyelerin ien az 1/10'unun yazılı teklifli ve toplantıya katılanların 
yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır. 

Yukarıda belirtilen hususlar için verilecek önergelerin gündem maddelerinin gö
rüşülmesine geçilmeden önce divan başkanlığına verilmesi şarttır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Sanayi ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve 

Ticaret Komisyonu 11.5.1988 
Esas No. : 1/444, 2/3 

Karar No. : 3 

TÜRKİYE (BÜYÜK MİLLET MECLİSİ] (BAŞKANLIĞINA 

«1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/444) ile Konya 
Milletvekili Haydar Koyuncu'nun 24.4.1969 TarMi ve 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun 46 ncı Madesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/3) Adalet Bakan
lığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin katıldığı Komisyonumuzun 11.5.1988 tarihli 3 üncü 
birleşiminde yaptığı toplantıda incelenip görüşülmüştür. 

Komisyonumuz Kanun Tasarısı ile Kanun Teklifinin birleştirilerek görüşülmesini 
karar altına almıştır. 

Komisyonumuz Kanun Tasarıısmı, görüşmelerinde esas almış olup ilgili maddeye 
gelindiğinde Kanun Tasarısı ve Kanun Teklifi birlikte mütalaa edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . (S. Sayısı : 67) 
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Kanun Tasarısının ve Kanun Teklifinin üzerinde yapılan görüşmeler sırasında 
Uyarıda belirtilen ilgili temsilcilerin izahatlarını dinleyip konu ile ilgili sorunların ce
vaplandırılmasını müteakip Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

I. — Tasarının 4 üncü maddesi ile 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 16 ncı 
maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle «Ancak Yapı Kooperatiflerinde arka 
arkaya üç Olağan Genel Kurul toplantısına asaleten veya temsilen katılmayan ortaklık
tan çıkarılır» hükmü getirilmiştir. Bu hüküm kooperatif ortaklarının vecibelerini yerine 
getirmelerine rağmen her ne sebeple olursa olsun sadece asaleten veya temsilen toplan
tılara katılmayan ortakların ihraçlarına yol açacağından ve böylece mağduriyetlerine 
sebep olacağından, bu mahzuru önleme amacıyla bahse konu hüküm metinden çıkarıl
mıştır. 

II. — Tasarının 10 uncu maddesi ile değiştirilen 1163 Sayılı Kooperatifler Kanu
nunun 43 üncü maddesindeki «Ve ilgili Bakanlık» ifadesi, ilgili Bakanlıkların Genel Ku
rulları resen toplantıya çağırmaları uygun görülmediğinden madde metninden çıkarıl
mış, ayrıca yapılan ilave ile ilgili Bakanlıkların çağrı yetkisi Genel Kurulların maddede 
belirtildiği şekilde toplantıya çağrılmaması haline bağlı tutulmuş ve madde buna göre 
yeniden tanzim edilmiştir. 

III. — Tasarının 12 nci maddesi ile değiştirilen 1163 Sayılı Kooperatifler Kanu-
nununun 46 ncı maddesi, Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun aynı madde hak
kındaki değişiklik teklifi ile beraber görüşülerek Genel Kurulların belli bir disiplin 
ve esasa göre toplanıp çalışması ilkesinden hareketle, gündemde olmayan maddelerin 
görüşülebilmesi hususu Komisyonumuz tarafından kayıtlı ortakların belli konularda 
1/10'un yazılı teklifte bulunmasına bağlı tutulmuş, bu amaçla maddenin son fıkrası 
yeniden düzenlenmiştir. 

IV. — Tasarının 14 üncü maddesi ile 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 56 ncı 
maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendindeki «Veya haklarında bu suçlarla 
ilgili olarak devam eden bir kamu davası bulunmamak» şartının Yönetim Kurulu 
Üyeliğinin sona ermesi neticesini doğurması Komisyonumuzca uygun görülmemiş ve 
bu hüküm madde metninden çıkarılmıştır. Ancak bu hususun Genel Kurulun bilgi 
ve kararına sunulması daha uygun mütalaa edildiğinden Komisyonumuzca bunu teminen 
ilave olarak üçüncü fıkra tanzim edilmiş diğer fıkralar da buna göre teselsül ettiril-
mitşir. 

Ayrıca ikinci fıkrada geçen bildirimin hangi merciye yapılacağı hususuna açıklık 
getirmek için madde metnine bu bildirimin «Yönetim Kuruluna» yapılması hükmü 
getirilmiştir. 

V. — (Tasarının 26 ncı maddesi ile 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa eklenen 
Ek Madde 2'nin 1 inci fıkrasının 1 No.'lu bendi ile getirilen cezaî müeyyidenin; bu 
Tasarının çerçeve 15 inci maddesiyle 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 59 uncu 
maddesine ilavesi öngörülen fıkralardan ilk fıkradaki alınacak gayri menkullerin 
Kooperatif amacına uygun olmaması haline tatbiki «bu husus yasak fiilin açıkça belli 
olma ilkesini • karşılamadığından» Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Bu görüşle 
de «alınacak gayrimenkulun Kooperatifin amacına uygun olması gerekir» ibaresi 5 inci 
fıkra olarak düzenlenmiş ve ilgili çerçeve maddenin başlığı da buna göre düzenlen
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 67) 
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VI. — Tasarının 18 inci maddesiyle 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 75 inci 
maddesindeki «ilgili Bakanlığın lüzum görmesi halinde» hükmü Merkez Birliğine ortak 
olmamış Birliklerin kendilerine bağlı Kooperatifleri denetleme yetkisini sınırladığından 
madde metninden çıkarılmıştır. 

VII. — Tasarının 20 nci maddesiyle değiştirilen lli63 Sayılı Kooperatifler Kanu
nunun 81 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; konut yapı kooperatiflerinin ferdî mülkiye
te geçilmesini takiben dağıtılacağı veya yapı kullanma izninin alınmasından itibaren 
en çok 6 ay içinde ferdî münasebet işlerinin sonuçlandırılacağı öngörülmüştür. 

Komisyonumuzca, bu kooperatiflerin ilgili kuruluşlara olan borçlarının ödenme
sinin ve benzeri işlerinin uzun süreleri gerektirebileceği, dolayfsıyla bu düzenleme 
şekliyle hukukî ihtilafların ortaya çıkabileceği gözetilerek; ikinci fıkranın başındaki 
«konut yapı kooperatifleri ibaresinden sonra anasözleşmelerde gösterilen işlerin ta
mamlanması ve» hükmü eklenmiş, ayrıca 6 aylık süre «bir yıl» olarak değiştirilmiş olup, 
madde buna göre düzenlenmiştir. 

VIII. — Tasarının çerçeve 26 nci maddesiyle 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
na eklenen ek 2 nci maddesi, Komisyonumuzda yapılan değişikliklere paralel olarak 
yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; 

a) 56 nci maddenin 1 inci fıkrasının 3 üncü bendinde yapılan değişikliğe ve yeni 
fıkra ilavesine uygun olarak «56 nci maddenin ikinci ve beşinci fıkrasına ifadeleri», 
«56 nci maddenin ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarına» şeklinde değiştirilmiştir. 

b) 59 uncu maddede yapılan değişikliğe uyum sağlamak üzere de bir numaralı 
bentteki «59 uncu maddenin 4 üncü, 5 inci, 6 nci ve 7 nci fıkralarına» ifadelieri 
«59 uncu maddenin 4 üncü, 6 nci, 7 nci ve 8 inci fıkralarına» şeklinde yeniden tanzim 
edilmiştir. 

e) Kanunun 23 üncü maddesi yasak bir eylem getirmediğinden, 2 numaralı bent
teki bu maddeye yapılan atıf kaldırılmıştır. 

d) Geçici 1 inci madde hükmünü icra etmiş ve uygulama imkânı kalmamış bulun
duğu ve geçici 1 inci maddeye atıfdan gayenin Kanunun 2 nci maddesiyle getirilen 
zorunluluğu müeyyidelendirmek olduğu dikkate alınarak, 2 numaralı bentteki «Geçici 
1 inci maddeye» ifadesi «2 nci maddenin dördüncü fıkrasına» olarak değiştirilmiştir. 

e) 3 numaralı bentteki 56 nci maddenin 3 üncü fıkrasına yapılan atıf, bu maddede 
yapılan değişiklik dolayısıyla «dördüncü fıkrasına» şeklinde düzeltilmiştir. 

Ayrıca Ek 2 nci maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile bu maddenin bentleri 
arasında görülen mükerrerliği gidermek için ilk cümle metinden çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun davaya müdahale konusunu 
düzenleyen 366 nci maddesindeki «müdahale talebinin mahkemece kararlaştırılması 
gerektiği» prensibine uyum sağlanması amacıyla Ek 2 nci maddenin ikinci fıkrasındaki 
«Müdahil sıfatıyla katılabilir» ifadesi «müdahale talebinde bulunabilir» şeklinde değiş
tirilmiştir. 

IX. — Kanun Tasarısının 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 
24, 25 inci maddeleri ile çerçeve 26 nci maddesine bağlı Ek Madde 1 ile çerçeve 27 nci 
maddesine bağlı Geçici Madde 3, Geçici Madde 4, 28 inci ve 29 uncu maddeleri 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 67) 
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İşbu Raporumuz havalesi gereği Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Fahir Sabunis Ahmet Edip Uğur 

Bursa Balıkesir 

Sözcü 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Mahmut Keçeli 

Adana 
Muhalefet şerhim ektedir. 

Üye 
Mehmet Gedik 

Bursa 

Üye 
Nevzat Aksu 

Çorum 

Üye 
Mustafa Çakır 

Giresun 
Muhalefet şerhim ektedir. 

Üye 
Neccar Türkcan 

İzmir 
Muhaleft şerhim ektedir. 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
Muhalefet şerhim ektedir. 

Üye 
Ali Eser 
Samsun 

Muhalefet şerhim ektedir. 

Kâtip 
Mithat Balak 

Çorum 

Üye 
Cengiz Altınkaya 

Aydın 

Üye 
İlker Genlik 
Çanakkale 

Üye 
Zeki Ünal 
Eskişehir 

Muhalefet şerhim ektedir. 

Üye 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Muhalefet şerhim ektedir. 

Üye 
Kâzım Çağlayan 

Kırşehir 

Üye 
Mehdin Işık 

Muş 

Üye 
Erkan Yüksel 

Tokat 
İmzada bulunamadı. 

üye 
Şinasi Altmer 

Zonguldak 
Muhalefet şerhim ektedir. 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Sanayi Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 'Başkanlığına 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 42 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen (7) 
No.'lu Bent'e tümden karşı olduğumuzu ve madde kapsamından çıkartılması husu
sunda muhalefet şerhi veriyoruz. 

Saygılarımızla 
11.5.1988 

Üye 
Şinasi Altıner 

Zonguldak 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

Üye 
Zeki Ünal 
Eskişehir 

Üye 
Mustafa Çakır 

Giresun 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Üye 
Ali Eser 
Samsun 

Üye 
Mahmut Keçeli 

Adana 

Üye 
Mehmet Dönen 

Hatay 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 26 . 5 . 1988 

Esas No. : 1/444,2/3 
Karar No. : 26 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sanayii ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 10.5.1988 ta
rihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça ön hava
lesi gereği Sanayi ve Teknoloji Ve Ticaret Komisyonunda görüşüldükten sonra Ko-
ımisyonuımuza havale edilen «1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Bazı Maddide-
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve' Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı» ile birleşik, Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nuını «24.4.1969 Tarihli 
ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 46 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifli» Komisyonumuzun 25.5.1988 tarihinde yaptığı 36 ncı birleşimde Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişlleri Bakanlığı, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmala-
rıyllia görüşüldü. 

Komiisyonumuzda; Kooperatifçilik alanında çok sayıda kanunun yürürlükte bu
lunmasının kooperatifçilik hizmetlerinde dağınıklık yarattığı, 19 yıldır yürüdükte 
olan 1163 sayılı Kanunun günümüz ihtiyaçlarına antik cevap veremez hale geldiği, 
kooperatif terim daha iyi teşkil atlan mal arı, ekonomik yönden güçleınımeleri, organla
rın daha verimli hale getirilmeleri, kuruluş, işleyiş ve denetimle ilgili yeni birtakımı 
düzenlemelerin yapılması, amacına uygun çalışmayanların faaliyetlerine son verilmesi, 
kooperatif üst kuruluşlarının dikey teşkilatlanmalarının gerçekleştirilmesi otokont-
rol sisteminin kurulması, eğitim, denetim ve öz variılk yetersizliklerine çözümler ge
tirilmesi gibi konulara değinilmiştir. 

Yukarıda değinilen konuların ışığında tasan Komisyonumuzca da benimsenerek 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunca kabul edilen metin esas atamak su
retiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

1 inci madde aynen, 
2 nci madde redaksiyona tabi tutularak birinci fıkrada yer alan «kabul ettiğini 

foeürteln» ibaresi «kabul ettiklerini belirten» şeklinde, «... ancak li s tekli tarafından 
bu yükümlerin açıkça kabulü yazılı olarak belirtildiği takdirde değer taşır.» ibaresi 
«bu yükümlerin yazılı olarak kabul edilmesi halinde değer taşır» şeklinde, ikinci fık
rada yer alan «... ortak olmak için müracaat edenler ile ortakların» ibaresi «ortaklar 
ile ortak olmak için müracaat edenlerin» şeklinde üçüncü fıkrada yer alan «... ko
nut ve işyeri sayısının üzerinde ortak kaydedemez.» ibaresi «sayının üzerinde ortak 
kaydedemez.» şeklinde değiştirilerek, 

3 üncü madde, «Ortaklık devredilebilir yönetim kurulu, ortaklığı devralan kişi
nin ortaklık niteliklerini taşıması halinde bu kişiyi ortaklığa kabul eder» şeklinde yeni 
bir düzenlemeyle, 
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4 üncü madde aynen, 
5 inci maddenin son fıkrası i!e düzenlenen destekleme fonu iıle ilgili hüküm de

ğiştirilerek, tarımsal amaçlı kooperatiflerin bütçeden ayrılacak ödenekler yoluyla ve 
düşük faizli kredilerde desteklenmesine yönelik yeni bir düzenleme getirilmiş ve 5 inci 
madde yapılan bu düzenlemeyle, 

6 net maddede yer alan «Altı ay» ibaresi «Üç ay» olarak değiştirilerek, 
7 nci maddenin, birinci fıkrasında yer alan % 50 oranı % 80 olarak, «ortakların 

sermaye paylarına» ibaresi «ortakların sermaye paylarına da» şeklinde, ikinci fıkrada 
yer alan «ortakların» ibaresi «ortaklara» şeklinde değiştirilerek, 

18 inci madde metninde yer alan «... dağıtma yapıümaz» ibaresi «... dağıtım yapıl
maz.» şeklinde değiştirilerek, 

9 uncu madde aynen, 

10 uncu maddeye başlık olarak «1 inci Çağrıya Yetkisi Olanlar» ibaresi eklene
rek ve ayrıca genel kurulu toplantıya çağırma yetikisine sahip organlar arasına koope
ratifin ortağı olduğu üst biriik'de dahil ediılerek, 

11 inci madde başlığıma «3 üncü Şekil :» ibaresi eklenerek ve birinci fıkrada 
yer alan «... olağanüstü olarak top'lanırilar.» ibaresi «... olağanüstü olarak toplanır.» 
şeklinde değiştirilerek, ayrıca beşinci fıkrada yer alan «ile vekilleri» ibaresi madde 
metninden çıkarılarak, 

12 nci maddeye başlık olarak «III. Gündem:» ibaresi eklenerek ve üçüncü fık
rada yer alan «Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin 
seçilmesi» ibaresi gündem maddesindeki yeri nedeniyle «... yönetim kurulu kararları
nın iptali» cümlesinden sonraya alınarak ve madde yapılan bu düzenlemelerle, 

13 üncü madde aynen, 

14 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi «2. Aynı türde başka bir 
kooperatifin yönetim kurulu üyesi veya personeli olmamak» şeklinde, (3) üncü bent-
de geçen «hükümleri ile bu Kanuna» ibaresi, «'hükümlerine veya bu Kanuna» şeklin
de, ikinci fıkra, üyelik şartlarını taşımıyanların görevlerine hangi organca son verile
ceği konularına yeni düzenleme getirilerek, üçüncü fıkrada yer alan «devam eder» iba
resi «devam etmekle birlikte» şeklinde değiştirilerek, 

15 inci madde aynen 
16 ncı madde «56 ncı maddenin birinci fıkrasının birinci ve üçüncü bentlerinde 

yer alan hükümler denetçiler hakkında da uygulanır.» şeklinde değiştirilerek, 
17, 18 ve 19 uncu maddeler aynen, 
20 nci madde başlığına «A) Dağılma sebepleri:» ibaresi eklenerek, ikinci fıkrada 

yer alan «ferdî münasebet işleri sonuçlandırılır.» ibaresi «ferdî münasebet işlemleri so
nuçlandırılır.» şeklinde, altıncı fıkrada yer alan «bir an önce bitirilmesi için çalışmak
la yükümlüdür.» ibaresi «biran önce bitirmekle yükümlüdür.» şeklinde değiştirilerek, 

21 inci madde aynen, 

22 nci maddede yer alan «yurt içi gündeliğin iki katını» ibaresi uygulamada tered
düt ve farklı yorumlara meydan verilmemesi amacıyla «yurt içi harcırahının bir gün
lük tutarının iki katını» şeklinde değiştirilerek ve madde yapılan bu düzenlemelerle, 
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23 üncü maddenin birinci fıkrası, denetim organlarım ve denetim kapsamını ge
nişletmek amacıyla yeniden düzenlendiğinden madde yapılan bu düzenlemeyle, 

24 üncü madde aynen, 

25 inci ımadde çerçeve başlığı değiştirilerek, kooperatif ve üst kuruluşların siyasî 
maksatlı veya .genıel güvenlik, asayiş ve kamu düzenimi bozmaya yönelik; faaliyetler 
gösteremeyeceğine ilişkin birinci fıkrası yeniden düzenlenerek ve maddede yer alan 
«zararlı» kelimeleri metinden çıkarılarak, 

26 ncı madde ile eklenen ek madde 2'nıin (2) numaralı bendi, Genel Kurulu ola
ğan 'toplantıya çağırmayan yönetim 'kurulu üyeleri ile bu Kanun hükümlerine aykırı 
hareket edenlere ne gibi cezaî müeyyidelerin tatbik edileceği hüküm altına alınmaık 
amacıyla değiştiril erek, «92 mel madde hükümlerine, aykırı hareket ©den koopera
tif kurucuları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ve bu fiil genel kurulda vuiku bul
muşsa 'buna müsamaha eden genel kurul başkanı, üç aydan bir yıla kadar ihapis ce
zası ile cezalandırılır.» şeklinde bir bend (4) numaralı bent olarak metne ilave edi
lerek ve «Bu maddede öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya tahvil edilemez.» 
şeklinde bir ibare son fıkradan önce gelmek üzere yeni bir fıkra şeklinde maddeye 
ilavesiyle, 

27 inci madde çerçeve 'başlığı metinden çıkarılarak, geçici ımadde numaraları «Ge
çici Madde 1» ve «Geçici Madde 2» olarak yeniden düzenlenerek, ayrıca geçici 
madde 1 metninde «Unvanları 2 nci maddede» şeklinde yer alan ibare «Unvanları 
1 ikici maddede» şeklinde değiştirilerek, 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 28 ve 29 uncu maddeler ise 27 ve 28 inci mad
deler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca, tasarının başlığı metinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle, «1163 
sayılı Kooperatifler 'Kanununun Bazı' Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki 
Ek Madde Eklenmesi Hakkımda Kanun Tasarısı» sekilinde değiştirilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksük Başkanlığı saygı ile arz olunur. 

Başkan Bu Rapor Sözcüsü. 
Kemal Akkaya Başkanvekili 

Samsun İlhan Askın 
Bursa 

Kâtip Üye Üye 
Kadir Demir Mehmet Alî Bilici 

Konya Adana 

Üye Üye 
Mehmet Deliceoglu Nihat Türker 

Adıyaman Afyon 

Üye Üye 
Onural Şeref Bozkurt Hazım Kutay 

Ankara Ankara 
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Üye 
Ferini tslimyeli 

Balıkesir 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 

Üye 
Abdulkadir Ateş 

Gaziantep 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
H. Orhan Ergüder, 

İstanbul 

Üye 
Hüsnü Okçuoğlu 

İstanbul 
Muhalefet şerhim! eklidir. 

Üye 
Birgen Keleş 

İzmir 
Muhalefet şerhim ektedir. 

Üye 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 

Üye 
Saffet Sert 

Konya 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 

Üye 
Togay Gemalmaz 

Erzurum 

Üye 
Erol Zeytinoğlu 

Eskişehir 

Üye 
Abdullah Aykon[ Doğan 

İsparta 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
N. Kemal Zeybek' 

İstanbul 

Üye 
S. Halil özsoy 

Kayseri 

Üye 
Onur Kumbaracıbaşı 

Kocaeli 
imzada bulunamadı. 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 
İmzada bulunamdı. 
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Üye Üye 
Cemal Seymen Mahmul öztüirk 

Nevşehir Niğde 
Muhalefet şerhim ekidir. İmzada bulunamadı. 

Üyö Üye 
lldriş Arıkan Şakirt Seken 

Sürt Sivas 

Üye Üye 
Enis Tütüncü Tevfik Ertüzün 

Tekirdağ Zonguldak 
Muhalefet şerhim eklidir^ Muhalefet şerhim eklidir. 

MUHALEFET ŞERHİ 

1. Merkezî yönetimin kooperatifler üzerindeki etkisini artırmakta; 
2. Gelir gider farklarının kısmen sermaye paylarına göre dağıtılmasını öngör

mekte; kooperatifçiliğin temel ilkelerinden birini zedelemekte; 
3. Anayasa «Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz» 

dediği halde, Genel Kurula suçluluğu sabit olmayan insanları cezalandırma olanağı 
vermektedir. 

4. Kooperatiflerin kendi uğraş alanları doğrultusunda siyasî oluşum ve karar
ları etkileme olanağını kısıtlamaktadır. 

Birgen Keleş t Hüsnü Okçuöğlu 
İzmir İstanbul 

rAbdulkadir Ateş Cemal Seymen 
Gaziantep Nevşehir 

Mehmet Moğultay Enis Tütüncü 
İstanbul Tekirdağ 

MUHALEFET ŞERHİ 

Tasarının bazı maddeleri kooperatifçiliğin gelişmesini engelleyici bir mahiyet arz 
etmektedir. 

Bu nedenle tasarıya muhalifiz. 

A. Aykon Doğan Tevfik Ertüzün 
İsparta Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTtĞı METİN 

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 2 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra 'eklenmiştir. 

«Kooperatifler ve üst kuruluşlarının unvanlarında, kamu» kurum ve kuruluşları
nın isimlerine yer verilemez.» 

MADDE 2. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«/. Ortaklığa Girme Şartlan ve Ortak Sayısı 

Madde 8. — Kooperatif ortaklığına girmek için gerçek kişilerin medenî hakları 
kullanma yeterliliğine sahip olmaları gerekir, Ortak olmak isteyen gerçek ve tüzel
kişiler, kooperatif anasözleşmesi hükümlerini 'bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul 
ettiğini belirten bir yazı ile kooperatif yönetim kuruluna 'başvururlar. Kooperatif, or
taklarına kendi varlığı dışında şahsî bir sorumluluk veya ek ödemeleri yüklüyor ise 
ortak olmak isteği, ancak istekli tarafından bu yükümlerin açıkça kabulü yazılı ola
rak belirtildiği takdirde değer taşır. 

Yönetim Kurulu; ortak olmak için müracaat edenler ile ortakların, anasözieşme-
de gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak zorundadır. 

Yapı Kooperatiflerinde konut, işyeri ve ortak sayısı genel kurulca belirlenir. Yö 
netim Kurulu, genel kurulca kararlaştırılan konut ve işyeri sayısının üzerinde ortak 
kaydedemez.» 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCA
RET KOMİSYONUNUN KABUL ET

TİĞİ METİN 

1163 Saydı Kooperatifler Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ye Bu 
Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklen

mesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun tasarısının 1 in-
nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanun tasarısının 
2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

PLAN VE KÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL İETTİĞÎ METİN 

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1163 sayılı Koopera* 
tifiler Kanununun 8 inci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«7. Ortaklığa Girme Şartları ve Ortak 
Sayısı ı 

Madde 8. — Kooperatif ortaklığına 
girmek için gerçek kişilerin medenî hak
ları kullanma yeterliliğine sahip olma
ları gerekir. Ortak olmak isteyen ger
çek ve tüzelkişiler, kooperatif anasözleş-
mesi hükümlerini bütün hak ve ödevle
riyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir 
yazı ile kooperatif yönetim kuruluna 
başvururlar. Kooperatif, ortaklarına 
kendi varlığı dışında şahsî bir sorumlu
luk veya ek ödemeler yüklüyor ise ortak 
olmak isteği, bu yükümlerin yazılı olarak 
kabul edilmesi halinde değer taşır. 

Yönetim Kurulu; ortaklan ile or
tak olmak için müracaat edenlerin ana-
sözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını 
taşıyıp taşımadıklarını araştırmak zorun
dadır. 

Yapı Kooperatiflerinde konut, iş
yeri ve ortak sayısı genel kurulca belirle
nir. Yönetim Kurulu, genel kurulca ka
rarlaştırılan sayının üzerinde ortak kay
dedemez.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 67) 



_ 22 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 14 üncü maddesinin üçün
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Ortaklık devredileblir. Yönetim kurulu, ortaklığı devralan kişinin ortaklık nite
liklerini taşıması halinde, bu kişiyi ortaklığa kabulden kaçınamaz. Ancak bu hususta 
anasözleşmeye kısıtlayıcı hükümler konulabilir, 

MADDE 4. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 16 ncı madidesinin birinci 
fıkrası değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmliştir. 

«Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler anascMeşmede açıkça 
gösterilir. Ortaklar anasözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarı
lamazlar. Ancak yapı kooperatiflerinde arka arkaya üç olağan genel kurul toplantısına 
asaleten veya temsilen katılmayan ortaklıktan çıkarılır.» 

«Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alına
maz. Bu kişilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarılma karan kesinleşinceye ka
dar devam eder.» 

MADDE 5, — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu maddesinin 
12.6.1987 tarih ve 3381 sayılı Kanunla değişik 'ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları asa
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir ortaklık payının değeri 50 000 liradır. Kooperatife girenler en çok 1 000 
pay taahhüt edebilirler. Kooperatif üst kuruluşlarına iştirak edenler ise en az 100 pay 
taahhüt ederler. Bir ortaklık payının değeri Bakanlar Kurulu Kararı ile 10 katına 
kadar artırılabilir.» 

«Bir kaç pay bir ortaklık senedinde gösterilebilir. Senetle temsil edilemeyen pay
lar 50 000 lira itibar olunur.» 

«Kooperatifler ve üst kuruluşlarının faaliyetlerini desteklemek amacıyla ilgili Ba
kanlık emrinde bir «Destekleme Fonu» teşkil edilir. Bu fonun gelirlerini!; Bütçeden 
ayrılan kaynaklar, normal ve temerrüt faizleri, kredi geri dönüşleri, fon mallarının ki
ra ve satış gelirleri, her türlü bağış ve yardımlar ile diğer gelirler teşkil eder. Fondan 
yapılacak desteklemeler kredi şeklinde olup, fonun kuruluş, işleyiş ve denetimine dair 
usul ve esaslar ilgili Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.» 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Kanun tasarısının 
3 üncü maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1163 sayılı Koopera
tifle11* Kanununun 16 ncı maddesinin bi
rine fıkrası değiştirilmiş ve maddeye aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

«•Kooperatif ortaklığından çıkarılma
yı gerektiren sebepler anasözleşmede 
açıkça gösterilir. Ortaklar anasözleşmede 
açıkça gösterilmeyen sebeplerle ortaklık
tan çıkarılamazlar.» 

«Haklarındaki çıkarma kararı kesin
leşmeyen ortakların yerine yeni ortak 
alınamaz. Bu kişilerin ortaklık hak ve yü
kümlülükleri, çıkarılma kararı kesinleşin
ceye kadar devam eder.» 

MADDE 5, — Kanun tasarısının 
5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 1163 sayüı Kooperatif
ler Kanununun 14 üncü maddesinin üçün
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Ortaklık devredilebilir. Yönetim 
kurulu, ortaklığı devralan kişinin ortaklık 
niteliklerini taşıması halinde, bu kişiyi 
ortaklığa kabul eder.» 

MAODE 4. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 4 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1163 sayılı "Koopera^ 
tifler Kanununun 19 uncu maddesinin 
12.6.1987 tarih ye 3381 sayılı Kanunla 
'değişik İkinci, üçüncü ve beşinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir ortaklık payının değeri 50 000 li
radır. Kooperatife girenler en çok 1 00Q 
pay taahhüt edebilirler. Kooperatif üst 
kuruluşlarına iştirak edenler ise en az 
100 pay taahhüt ederler. Bir ortaklık pa
yının değeri Bakanlar Kurulu Kararı ile 
10 katına kadar artırılabilir.» 

«Bir kaç pay bir ortaklık senedinde 
gösterilebilir. Senetle temsil edilmeyen 
paylar 50 000 lira itibar olunur.» 
«Tarımsal amaçlı kooperatiflerin yatı

rım faaliyetleri, ilgili bakanlıkça düzen
lenen yönetmelik esasları dahilinde, büıt> 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 67) 
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l(Hükürnetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 6. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şe-
Üeilde değiştirilmiştir. 

«.?., Genel Kurul Toplantılarına Katılma Hakkı \> 
Madde 26. — Altı ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula ka

tılma hakkına sahiptir. Yapı Kooperatiflerinde genel kuruli toplantılarına katılmak 
için bu şart aranmaz.» 

MADDE 7. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 38 inci maddesinin üçüncü 
ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gelir - gider farkının en az ı% 50'sdı ortaklara dağıtıldıktan sonra, ortakların ser
maye paylarına genel kurul kararı ile Devlet Tahvillerine verilen en yüksek faiz had
dini geçmemek üzere faiz ödenebileceği anasözleşme ile hükme bağlanabilir. 

Ortak dışı işlemlerden elde edilen hâsılanın ortakların sermaye payları oranında 
dağıtılabileceği anasözleşmede hükme bağlanabilir. Dağıtılmadığı takdirde, bunlar 
kooperatifin gelişmesine yarayacak işlerde kullanılmak üzere özel bir fonda topla
nır.» 

MADDE 8, — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 39 uncu maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gelir - gider farkının en az <% 10'u yedek akçeye, kooperatif üst kuruluşlarında 
ise buna ilâveten en az j % 5'i fevkalade yedek aikçeye ayrılmadıkça ortalkiara dağıtma 
yapılamaz.» 

TüıMıye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 67) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Kanun tasarısının 
6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Kanun tasarısının 
7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Kanun tasarısının 
8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

çeden ayrılacak ödenekler yoluyla verile
cek düşük faizli kredilerle desteklenir.» 

MADDE 6. — 1163 sayılı Koopera
tifler Kanununun 26 ncı maddesi aşağı
daki sekilide değiştirilımişfcir. 

«5. Genel Kurul Toplantılarına Ka
tılma Hakkı: 

Madde 26. — Üç ay evvel ortak 
olmayanlar hariç her ortak genel kurula 
katılma hakkına sahiptir. Yapı koopera
tiflerinde genel kurul toplantılarına ka
tılmak için bu şart aranmaz.» 

iMADDE 7. — 1163 sayılı Koope
ratifler Kanununun 38 inci maddesinin 
üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Gelir - gider farkının en az % 80'i 
ortaklara dağıtıldıktan sonra, ortakların 
sermaye paylarına da genel kurul kararı 
ile Devlet Tahvillerine verilen en yüksek 
faiz haddini geçmemek üzere faiz ödene
bileceği anasözleşme ile hükme bağlana
bilir.» 

«Ortak dışı işlemlerden elde edilen 
hâsılanın ortaklara sermaye payları ora
nında dağıtılabileceği anasözleşmede hük
me bağlanabilir. Dağıtılmadığı takdirde, 
bunlar kooperatifin gelişmesine yarayacak 
işlerde kullanılmak üzere özel bir fonda 
toplanır.» 

MADDE 8. — 1163 sayılı Koopera
tifler Kanununun 39 uncu maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Gelir - gider farkının en az % 10'u 
yedek akçeye, kooperatif üst kuruluşla
rında ise buna ilaveten en az '% 5'i fev
kalade yedek akçeye ayrılmadıkça ortak
lara dağıtım yapılmaz.» 

TüıMye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 67) 
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(Hükümetlin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 9. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 42 nci maddesinin ikinci 
fıkrasına aşağıdaki üç bent eklenmiştir. 

«6. Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayri
menkulun niteliğini, yerini ve azamî fiyatını, satılacak gayrimenkulun asgarî fiyatını be
lirlemek. 

7. imalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini belirlemek. 
8. Yapı kooperatiflerinde; kooperatifin ortak sayısı ile yapılacak konut veya iş

yeri sayısını tespit etmek.» 

MADDE 10. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 43 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 43. — Yönetim Kurulu veya ianasözleşme ile bu hususta yetkili kılınan 
diğer bir organ ve gerektiğinde Denetçiler Kurulu, tasfiye memurları ve ilgili bakanlık 
Genel Kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler.» 

MADDE 11. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45 inci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 45, — Genel Kurul olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanırlar. 
Olağan toplantının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir 
defa yapılması zorunludur. 

Genel kurul, anasözleşmede gösterilen şekil ve surette toplantıya çağrılır. 
Toplantı nisabı anasözleşmede gösterilir. Ancak yapı kooperatiflerinin genel ku 

rul toplantılarında ortakların en az 1/4'ünün şahsen veya temsilen hazır bulunmala
rı şarttır. 

Genel kurul toplantı tarihi, yeri ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce ilgili 
bakanlığa ve Mülkî İdare .Amirliğine yazılı olarak 'bildirilir. 

Genel kurulun sevk ve idaresi ortaklar ile vekilleri veya üst kuruluş temsilcileri 
arasından seçilen başkan ve üyeler tarafından sağlanır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 67) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Komlisyonunun Kabul Ettiği Metin) Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Kanun tasarısının 
9 uncu maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 1163 sayılı Koope
ratifler Kanununun 43 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 43. — Yönetim kurulu veya 
anasözleşme ile bu hususta yetkili kılı
nan diğer bir organ ve gerektiğinde de
netçiler kurulu, tasfiye memurları genel 
kurulu toplantıya çağırma yetkisine sa
hiptirler. Ancak genel kurul yukarıda 
belirtildiği şekilde toplanamadığı tak
dirde ilgili bakanlık genel kurulu top
lantıya çağırma yetkisine sahiptir.» 

MADDE 11. — Kanun tasarısının 
11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 9 uncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

I 

MADDE 10. — 1163 sayılı Koopera
tifler Kanununun 43 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«7. Çağrıya Yetkisi Olanlar 
Madde 43. — Yönetim kunilu veya 

anasözleşme ile bu hususta yetkili kı
lınan diğer bir organ ve gerektiğinde de
netçiler kurulu ortağı olduğu üst birlik 
ve tasfiye memurları genel kurulu top
lantıya çağırma yetkisine sahiptirler. An
cak genel kurul yukarıda belirtildiği şe
kilde toplanamadığı takdirde ilgili ba
kanlık genel kurulu toplantıya çağırma 
yetkisine sahiptir.» 

MADDE 11. — 1163 sayılı Koope
ratifler Kanununun 45 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«5. Şekil 

Madde 45. — Genel kurul olağan 
ve gerektiğinde olağanüstü olarak topla
nır. Olağan toplantının her hesap dev
resi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en 
az yılda bir defa yapılması zorunludur. 

Genel kurul, anasözleşmede gösteri
len şekü ve surette toplantıya çağrılır. 

Toplantı nisabı anasözleşmede göste
rilir. Ancak yapı kooperatiflerinin genel 
kurul toplantılarında ortakların en az 
1/4'ünün şahsen veya temsilen hazır bu
lunmaları şarttır. 

TüıMye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 67) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 12. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 46 • ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 46. — Toplantı çağrısına ve ilana gündem yazılır, Anasözleşmenin de
ğiştirilmesi bahiskonusu ise, yapılacak ilanda değiştirilecek maddelerin numaralarının 
yazılması ile yetinilir. 

Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10'u tarafından genel kurul toplan
tısından en az 20 gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zo
runludur. 

Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi, he
sap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakıl
ması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir 
toplantıya çağrılması ve Kanun, anasözleşme ve iyiniyet esasları ile genel kurul ka
rarlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali hakkındaki tek
lifler müstesna olmak üzere gündemde yazılı olmayan hususlar görüşülemez.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 67) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12. — 1163 sayılı Koope
ratifler Kanununun 46 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Madde 46. — Toplantı çağrısına ve 
ilana gündem yazılır. Anasözleşmenin de
ğiştirilmesi bahis konusu ise, yapılacak 
ilanda değiştirilecek maddelerin numara
larının yazılması ile yetinilir. 

Dörtten az olmamak üzere ortakların 
en az 1/10'u tarafından genel kurul top
lantısından en az 20 gün önce yazılı ola
rak bildirilecek hususların gündeme ko
nulması zorunludur. 

Gündemde olmayan hususlar görüşü
lemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortak
ların en az 1/10'unun gündem madde
lerinin görüşülmesine geçilmeden önce 
yazılı teklifte bulunmaları halinde, yö
netim kurulu üyeleri ile denetçilerin az
li ve yerlerine yenilerinin seçilmesi, he
sap tetkik komisyonunun seçilmesi, bi
lanço incelemesinin ve ibranın geriye 
bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortak
lar hakkında karar alınması, genel ku
rulun yeni bir toplantıya çağrılması ve 
kanun, anasözleşme ve iyiniyet esasları 
ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu 
ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının 
iptali ile ilgili hususlar genel kurula ka
tılanların yarıdan bir fazlasının kabulü 
ile gündeme alınır. 

TürMye Büyük Millet Mi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Genel kurul toplantı tarihi, yeri ve 
gündemi toplantıdan en az 15 gün önce 
ilgili bakanlığa ve mülkî idare amirliğine 
yazJı olarak bildirilir. 

Genel kurulun sevk ve idaresi, ortak
lar veya üst kuruluş temsilcileri arasın
dan seçilen başkan ve üyeler tarafından 
sağlanır.» 

MADDE 12. — 1163 sayılı Koopera
tifler Kanununun 46 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«III. Gündem < 
Madde 46. — Toplantı çağırışına 

ve ilana gündem yazılır. Anasözleşme
nin değiştirilmesi bahis konusu ise, yapı
lacak ilanda değiştirilecek maddelerin 
numaralarının yazılması ile yetinilir. 

Dörtten az olmamak üzere ortakların 
en az 1/10'u tarafından genel kurul top
lantısından en az 20 gün önce yazılı ola
rak bildirilecek hususların gündeme ko
nulması zorunludur. 

Gündemde olmayan hususlar görü
şülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı or
takların en az 1/10'unun gündem mad
delerinin görüşülmesine geçilmeden önce 
yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap 
tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço 
incelemesinin ve ibranın geriye bırakıl
ması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hak
kında karar alınması, genel kurulun ye
ni bir toplantıya çağrılması ve kanun, 
anasözleşme ve iyiniyet esasları ile ge
nel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri 
sürülen yönetim kurulu kararlarının ip
tali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçi
lerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilme
si ile ilgili hususlar, genel kurula katı
lanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile 
gündeme alınır.» 

{Ş, Sayısı : 67) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 13. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun değişik 52 ncd maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.: 

«Ancak, kamu kuruluşlarından kredi alan kooperatiflerin kredi miktarının artırıl
masından yararlanmak üzere alacakları kararlarda bu şart aranmaz ve 51 inci mad
denin birinci fıkrası hükmü uygulanır.» 

MADDE 14. — 1163 sayılı (Kooperatifler Kanununun 56 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«2. Üyelik Şartları ve Ücret 
Madde 56. — Yönetim (Kurulu (üyelerinde aşağıdaki santiar aranır. 
il. Türk vatandaşı olmak. 
2. Aynı (türde başka ibir Ikooperatüfıte yönetim kurulu üyesi veya personel olma

mak. 
3. Türk Ceza Kanununun zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, (görevi suıiisttimal, sah

tekârlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suiistimal ve Devletin şahsiye
tine karşı işlenen suçlara iliışlkin hükümleri ile ibu (Kanuna göre mahkûm olmamak 
veya haklarında ibu suçlarla ilgili olarak devam eden bir kamu davası bulunmamak. 

Yukarıdaki şartları taşımadıkları halde seçilenlerin ve (bu şartları sonradan kay
bedenlerin görevleri ısona erer. Bu kişiler durumu (bildirerek görevden çekilmek: zo
rundadırlar. 

Bu veya anasözleşmede gösterilecek diğer İbir sebeple yöntüm kurulu toplantı ni
sabını kaybederse, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denettim (kurulu üyeleri tara
fından gecikilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırılır. 

Yönetim kurulu üyelerinden bir veya bir kaçı kooperatifi temsil yetkisini haiz 
murahhas üye seçilebilir. Murahhas üyelerin serilmesi ve değiştirilmesi Ticaret Sici
line tescil ettirilir. 

Yönetim kurulu üyelerine genel (kurulca (belirlenen aylık ücret, huzur hakkı, te
mettü ve yollulk dışımda hiç bir ad altında başkaca ödeme yapılamaz.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 67) 



(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. — Kanun tasarısının 
13 üncü maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 1163 sayılı Koope
ratifler Kanununun 56 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«U - Üyelik Şartları ve Ücret 
Madde 56. — Yönetim kurulu üye

lerinde aşağıdaki şartlar aranır. 
İ.. Türk vatandaşı olmak, 
'L Aynı türde başka bir kooperatif

te yönetim kurulu üyesi veya personel 
olmamak, 

3 Türk Ceza Kanununun zimmet, 
ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suiistimal. 
sahtekârlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hile
li ifJas, emniyeti suiistimal ve devletin 
şahsiyetine karşı işlenen suçlara ilişkim 
hükümleri ile bu Kanuna göre mahkûm 
olmamak. 

Yukarıdaki şartları taşımadıkları hal
de seçilenlerin ve bu santiarı sonradan 
kaybedenlerin görevleri sona erer. Bu 
kişiler durumu yönetim kuruluna bildi
rerek görevden çekilmek zorundadırlar. 

Haklarında yukarıdakli suçlarla ilgili 
olarak kamu davası açılmış olanların gö
revleri <!k genel kurul toplantısına toadiar 
devam eder. Yönetim kurulunca bu du
rumdaki üyelerin genel kurulca azli veya 
göreve devamı hakkında karar alınmak 
üzere yapılacak ilk genel kurul gündemi
ne madde konulur. 

Bu veya anasözleşmede gösterilecek 
diğer bir sebeple yöneDim kurulu top
lantı nisabını kaybederse, boşalan yöne
tim kurulu üyeliMemine denetim kurulu 

TürMye Büyük Millet 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13, — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 13 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 1163 sayılı Koopera
tifler Kanununun 56 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«//. Üyelik Şartlan ve Ücret * 
Madde 56. — Yönetim kurulu üye

lerinde aşağıdaki şartlar aranır. 
1. Türk vatandaşı olmak. 
2. Aynı türde başka bir kooperati

fin yönetim kurulu üyesi veya personeli 
' olmamak, 

3i Türk Ceza Kanununun zimmet, 
ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suiistimal, 
sahtekârlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hile
li iflas, emniyeti suiisitlimail ve Devletlin 
şahlsıitytetline karşı işlenen suçlara ilişkin 
nülkülmlerine veya bu Kanuna göre mah
kûm olmamak. 

Üyelik şartları denetçiler tarafından 
araştırılır. Bu şartlan taşımaldıkları halde 
seçilenler ile sonradan kaybedenlerim gö
revlenin© yönetüm kurulunca son verür. 

(Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili 
/olarak kamu davası açılmış olanların 
görevleri ilk genel kurul toplantısına ka-
jdar devam etmekle beraber, yönetim 
kurulunca bu durumdaki üyelerin genel 
kurulca azli veya göreve devamı hakkın
da karar alınmak üzere yapılacak ilk ge
nel kurul gündeinıine madde konulur. 

Bu veya anıasözleşmede gösterilecek 
dliğer blir sebeple yönetim kurulu top
lantı rutealbını kaybederse, boşalan yöne
tim kurulu üyeHikleriine denetim kurulu 
üyeleri tarafından geoMlimelks'izin ye
teri kadar yedek üye çağırılır. 

Meclisi (S. Sayısı : 67) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 15. — 1163 sayılı Kooperatifler 'Kanonunun 59 uncu maddesine aşa
ğıdaki dört fıkra eklenmiştir. 

«Kjoaperaltliflerce alınması kararlaştırılan gayriımenkullerin alımının, topu devri 
veya tapuya şeıih verldirilecek bir saltış vaadi söyleşmesi ile yapılması ve alınacak gay
rimenkulun kooperatif in amacına uygun olması şarttır. 

Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli ortaklık işlemleri dışında kendi
si veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konu'suna 
giren ıbir ticarî muamele yapamaz. 

Kooperatif ve üst kuruluşlarca tanıtlma ve ortak kaydetmek amacıyla yapılacak 
ilan .reklam ve açıklamalar, eksik ve gerçeğe aykırı olamayacağı gibi, yanıltıcı bilgi 
ve unsurlar taşıyamaz. 

Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar, genel kurulun devredemeyece
ği yetkilerini kullanamaz.» 

MADDE 16. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 65 inci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiş'tir. 

«56 ncı maddenin birinci fıkrasının (birinci ve üçüncü fcendleri hükümleri denet
çiler iç'in de uygulanır.» , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 67) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

üyeleri tarafından gecikilimefcsizjin yeteri 
kadar yedek üye çağırılır. ' 

Yönetimi kurulu üyelerinden bir veya 
bir kaçı kooperatifi temsil yetkisini haiz 
murahhas üye seçilebilir. Murahhas üye
lerin seçilmesi ve değiştirilmesi Ticaret Si
ciline tescil ettirilir. 

Yönetim kurulu üyelerine genel kurul
ca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı, te
mettü ve yolluk dışında hiç bir ad altın
da başkaca ödeme yapılamaz.» 

MADDE 15. — 1163 sayılı Koope
ratifler Kanununun 59 uncu maddesine 
aşağıdaki beş fıkra eklenmiştir. 

«Kooperatiflerce alınması karariaştın-
ltan gayrimenkulerin alımının, tapu dev
ri veya tapuya şerh verdirilecek bir sa
tış vaadi sözleşmesi ile yapılması şarttır. 

Alınacak gayrimenkulun kooperatifin 
amacına uygun olması gerekir. 

Yönetim kurulu üyeleri ve koopera
tif personeli ortaklık işlemleri dışında 
kendisi veya başkası namına, bizzat veya 
dolaylı olarak kooperatifle kooperatif ko
nusuna giren bir ticarî muamele yapa
maz. 

Kooperatif ve üst kuruluşlarca tanıt
ıma ve ortak kaydetmek amacıyla yapı
lacak ilan, reklam ve açıklaımalar, eksik 
ve gerçeğe aykırı olamayacağı gibi, ya
nıltıcı bilgi ve unsurlar taşıyamaz. 

Yöndtim kurulu üyeleri ve temsile yet
kili şahıslar, genel kurulun devredemeye
ceği yetkilerini kullanamaz.» 

MADDE 16. — Kamun Tasarısının 
16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edlimiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yönelttim kuruOiu üyelerinden bir ve
ya bir kaç kooperatif temsil yetkisini 
haıiz murahhas üye seçilebilör. Murah
has üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi 
Ticaret Siailine tjesdl ettirilir. 

Yönetim kurulu üyelerine genel ku
rulca blelıirlenen aylık ücret, huzur hak
kı, temeititü ve yolduk dışında hiç bir ad 
atımda başkaca ödeme yapılamaz.» 

MADDE 15. — Sanayii ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu metaimin 15 
inci maddeci aynen kabul edikruişttür. 

(MADDE .16. — 1163 say ıh Köope-
raltüfler Kanununun 65 inci maddesine 
aşağıldaki fıkra eklenmiiştrir. 

«56 ncı maddenin birinci fıkrasının 
birinci ve üçüncü bentlerinde yer alan 
hükümler denötçtiler hakkında da uygu
lanır.» 

Türküye Büyük Millet Meclisi (§. Sayısı : 67) 
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MADDE 17. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 72 ni maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

ilgili bakanlık (tarafından bölgeler belirlendiği takdirde, bu (bölgelerde aynı ça
tışma konularına sahip (birden fazla kooperatif birliği kurulamaz.» 

MADDE 18. — 1163 sayılı Kooperatifler (Kanununun 75 inci ımaddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«3. — Denetim ve Eğitim 
Madde 75. — Kooperatif merkez 'birlikleri kendisine bağlı birlik ve kooperatif

leri denetler ve ıbunlann eğiltim ve öğretim İhtiyaçlarını karşılar. Merkez birliği ku
ruluşu tamamlanmadığı hallerde, 'birlikler ilgili 'bakanlığın 'tüîzum görmlesi halinde 
kendisine bağlı kooperatifleri denetler. Üst kuruluşlarca yapılan deneltim sonuçları 
iDgili bakanlığa bildirilir. 

Kooperatif ve üst kuruluşları, üst kuruluşunun tespit edeceği esaslara göre, ken
dilerine yönelik denetim ve eğitim hizmetlerine ait giderlere iştirak ederler.» 

MADDE 19. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 76 ncı maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. , 

«Aynı çalışma konularına sahip kooperatif birlikleri birden fazla kooperatif mer
kez birliği fcuramazüar.» 

MADDE 20. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 81 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 81. — KOoperaltöf : 
1. Anaslözleşıme gereğince, 
2, Genel Kurul kararı ile, 
3< İflasın açılmasıyla, 
4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, ilgili bakanlığın mahkemeden alacağı 

karar üzerine, 
5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle, 
6. Üç yıl olağan genel kurulunu yapmaması halinde, 
7. Amacına ulaşma imkânının kalmadığının iljgili bakanlıkça tespiti üzerine, 
dağılır-
Konut yapı kooperatifleri, ferdi mülkiyete geçirilip konutların ortaklar adına tes

cil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılır ve dağılır. Konut kooperatiflerinde yapı kul* 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun Kiaibul Ettiği Metin) 

MADDE 17. — Kanun Tasarısının 
17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 17. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metalinin 17 nci 
maddesi aynen kalbul edlillmliştif. 

MADDE 18. — 1163 sayılı Koopera
tifler Kanununun 75 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«i. Denetim ve Eğitim 
Madde 75. — Kooperatif merkez bir

likleri kendisine bağlı birlik ve koopera
tifleri denetler ve bunların eğitim ve öğ
retim ihtiyaçlarını karşılar. Merkez birliği 
kuruluşu tamamlanmadığı hallerde, bir
likler kendisine bağlı kooperatifleri denet
ler. Üst kuruluşlarca yapılan denetim so
nuçları ilgili bakanlığa bildirilir. 

Kooperatif ve üst kuruluşları, üst ku
ruluşunun tespit edeceği esaslara göre, 
kendilerine yönelik denetim ve eğitim 
hizmetlerine ait giderlere iştirak ederler». 

MADDE 19. — Kanun tasarısının 19 
uncu maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret Komisyonu metninin 18 in
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 19 un
cu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — 1163 sayılı Koope
ratifler Kanununun 81 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 81. — Kooperatif : 
1. Anasözleşme gereğince, 
2. Genel Kurul kararı ile, 
3. îflasın açılmasıyla, 
4. Kanunlarda öngörülen diğer hal

lerde, ilgili bakanlığın mahkemeden ala
cağı karar üzerine, 

5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi 
veya devralınması suretiyle, 

6. Üç yıl olağan genel kurulunu yap
maması halinde, 

MADDE 20. — 1163 sayılı Koope
ratifler Kanununun 81 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) Dağılma Sebepleri 
Madde 81. — Kooperatif 
1. Anasözleşme gereğince, 
2. Genel Kurul kararı ile, 
3. iflasın açılmasıyla, 
4. Kanunlarda öngörülen diğer hal

lerde, ilgili bakanlığın mahkemeden ala
cağı karar üzerine, 

5 Diğer bir kooperatifle birleşmesi 
veya devralınması suretiyle, 

6. Üç yıl olağan genel kurulunu yap
maması halinde, 
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lanma izninin alınmasını müteakip en çok atı ay içinde, ortakların Kat Mülkiyeti 
Kanununa ıgöre ferdî münasebet işleri sonuçlandırılır. 

Mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde tasfiye 
işlerini yönetim kurulu yapar. Tasfiye kurulu üyelerine, atamayı yapan merci tara
fından tespit edlilecek miktarda ücret ödenir. 

Anasözleşme ile özel bir nisap belirlenmemiş ise, tasfiye halindeki kooperatiflerin 
genel kurul toplantılarında nisap aranmaz. Kararlar oy çokluğu ile verilir. 

Tasfiye kurulunun görevleri anasözleşmede (gösiteriKr. 
Tasfiye kurulu üyeleri, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla 

yükümlüdür, 
56 ncı maddenin birinci fıkrasının üçüncü bendi ile 62 nci madıde hükümleri, 

tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.» 

MADDE 21. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 86 ncı maddesine aşağı
daki 5 inci bend eklenmiştir. 

«5, Kooperatifler mevzuatının uygulanmaısında ve kooperatiflerle üst kuruluş
lara yapılacak desteklemelerle iligili kamu ve sosyal güvenlik fonları konusunda dü~ 
zenleyidi tasarruflarda bulunmak.» 

Türküye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 67) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Kabul Ettiği Metin) 

7. Amacına ulaşma imkânının kal
madığının ilgili bakanlıkça tespiti üzeri
ne, 

Dağılır. 
Konut yapı kooperatifleri, anasözleş-

mede gösterilen işlerin tamamlanması ve 
ferdî mülkiyete geçilip konutların ortak
lar adına tescü edilmesiyle amacına ulaş
mış sayılır ve dağılır. Konut kooperatif
lerinde yapı kullanma izninin alınmasını 
müteakip en çok bir yıl içinde, ortakların 
Kat Mülkiyeti Kanununa göre ferdî mü
nasebet işleri sonuçlandırılır. 

Mahkemece veya genel kurulca tasfi
ye memurları seçilmediği takdirde tasfi
ye işlerini yönetim kurulu yapar. Tasfiye 
kurulu üyelerine, atamayı yapan merci 
tarafından tespit edilecek miktarda ücret 
ödenir. 

Anasözleşme ile özel bir nisap belir
lenmemiş ise, tasfiye halindeki koopera
tiflerin genel kurul toplantılarında nisap 
aranmaz. Kararlar oy çokluğu ile veri
lir. 

Tasfiye kurulunum görevleri anasöz-
leşmede gösterilir. 

Tasfiye kurulu üyeleri, .tasfiye işleri
ni bir an önce bitirilmesi için çalışmakla 
yükümlüdür. 

56 ncı maddenin birinci fıkrasının 
üçüncü bendi ile 62 nci madde hüküm
leri, tasfiye kurulu üyeleri hakkında da 
uygulanır.» 

MADDE 21. — Kanun Tasarısının 
21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kaibul edilmiştir. 

7. Amacına ulaşma imkânının kal
madığının ilgili bakanlıkça tespiti üzerine, 

dağılır. 
Konut yapı kooperatifleri, anasözleş-' 

mede gösterilen işlerin tamamlanması ve 
ferdî mülkiyete geçilip konutların ortak
lar adına tescil edilmesiyle amacına ulaş
mış sayılır ve dağılır. Konut koopera
tiflerinde yapı kullanma izninin alınma
sını müteakip en çok bir yıl içinde, ortak
ların Kat Mülkiyeti Kanununa göre fer
dî münasebet işlemleri sonuçlandırılır. 

Mahkemece veya genel kurulca tasfi
ye memurları seçilmediği takdirde tasfi
ye islerini yönetim kurulu yapar. Tasfi
ye kurulu üyelerine, atamayı yapan mer
ci tarafından tespit edilecek miktarda üc
ret ödenir. 

Anasözleşme ile özel bir nisap belir
lenmemiş ise, tasfiye halindeki kooperatif
lerin genel kurul toplantılarında nisap 
aranmaz. Kararlar oyçokluğu ile verilir. 

Taslfiiıye kuıruDunun görevleri amasöz-
leşmede gösterilir. 

Tasffiye kuruıkı üyelleri, tasfiye iışle-
rini bâr an önce bilinmekle yükümlü
dür. 

56 ncı ımaddeniın (birinci fıkrasının 
üçüncü bendi ile 62 nci madde hüküm
leri, tasfiye kuınulb üyeleri hakkında da 
uygulanır,.» 

(MADDE 21. — Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret Komisyonu metninin 21 
dnci maddesi aynen kabul edidmiştıir. 
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MADDE 22. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 87 neti maddesinin dör
düncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştin 

«Temsilciler, toplantının kanunlara, lanıasözleşmeye ve gündeme göre yürütülme
sini denetleme ve temin ile görevlidirî;er. Temsilcilerden her birine bininci derece kad
rolu memur için tespit edilen en yüfcselk yurt içi gündeliğin ilki katını geçmemek üzere 
ilgili bakanlıkça tespit edilen tutarda ücret ödenir. Bu ücret görevli temsilciye ödenmek 
üzere kooperatif ve üst kuruluşlarınca gendi kurul öncesinde Maliye veznesine yatı
rılır.» 

/ 

MADDE 23. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 90 inci maddesinin dör
düncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Kooperatiflere ve üst kuruluşlarına kredi veren kamu kurum ve kuruluşları, ver
dikleri kredilerin açılış gayesine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığım denetleye
bilir. 

Kooperatiflerde ve üst kuruluşlarında görevli bulunanlar bu kuruluşlara ait mal, 
para ve para hükmündeki kâğıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri 
istemediğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine ve kredi kuruluşlarının denetim 
görevlilerine göstermjek, saymasınla ve incelemesin© yardımda bulunmak, istenilen bil
gileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yü
kümlüdürler.» 
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Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

iMADDE 22. — Kanun Tasarısının 
22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir* 

M ADİDE 23. — Kanun Tasarısının 
23 tündü maddesi Komisyonumuzca ay
nen kalbul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 22. — 1163 Saydı Koope
ratifleri Kanununun 87 inci maddesinin 
dördüncü ifıkması aşağıdaki şekilde değiş-
tıiriıIımliışıL'iır. 

«TemsiıJbiılier, toplantının kanunlara, 
ana'sıözleşımeye ve gündeme göre yürü-
'tülmıesitti denetleme ve (temin ile görev-
Mırler.. Temsilcilerden her (birine birin-
ci derece kadrolu memur üçün tesıpiıt 
edilen en yüksek yurt içi1 harcıralıının 
ıbifl* günlük tutannın ikil katını geçme
mek üzene illgiü bakanlıkça tespit edilen 
ıtu'taırda ücret ödenir. (Bu ücret görevM 
(temsilciye ödenmek üzere kooperattiıf ve 
üst kurullarınca genel! kurull önceslinde 
Maİıye veznesine yaıtırAr.» 

MADDE 23. — 1163 sayill Koope-
ııatilfler Kanununun 90 inci miaddesıinin 
dördüncü (fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fık
ra eklenmişjtir. 

«Kooperatifler ve üst kuruluşlarına 
kredi veren kamu kurum ve kuırulfuşliarı 
ite belediyeler ve dılgilli bakanlıklar; veri
len knedıifflerıin açılış gayesine uygun ola
rak kuılilaınııp kullanılmadığı, plan ve 
projesine uıygunılüğu, teknik Özelikleri ve 
kalte açıısından denetleyebilirler.» 

«Kooperatiflerde ve üst kuruluşla
rında görevi (bulunanlar bu kuruluşilara 
aıiıt mail, para ve paıra hükmıündekd kâ
ğıtları ve tglizfli de olsa bunlarla ilgiıl def
ter ve befllgeleri iıstendıMiğiınde müfettiş
lerce, kooperastiıf kontrolörlerine ve kre
di kurullujşllarının denetim görelilerine 
göstermek, saymasına ve dncelemesıine 
yardımda bulunmak, istenilen bigiliar'iı 
gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek 
ve doğru beyanda bulunmakla yüküm
lüdürler.* 
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MADDE 24. — 1163 sayılı Koopjeratifler Kanununun 91 inci maddesinin birinci 
ı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«ilgili bakanlık; kooperatif üst kuruluşlarını, ilgili müesseseleri ve bağımsız de
netim kuruluşlarıını denetleme lideri için görevlendirebilir.» 

MADDE 25. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 92 nci maddesinin başlığa 
ile birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) Siyasî ve Zararlı Faaliyet Yasağı 
Kooperatif ve üst kuruluş toplantılarında, merkez ve tesislerinde siyasî maksatlı 

veya genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini bozmaya yönelik zararlı faaliyet göste
rilemez ve kooperatif faaliyetleri bu maksatlara alet edilemez. 

Kooperatif ve üst kuruluşlar siyasî partilerden ve teşekküllerden veya birinci fık
rada belirtilen zararlı faaliyetlerde bulunan kişi ve teşekküllerden herhangi bir surette 
maddî yardım kabul edemezler, bunlara maddî yardımda bulunamazlar. Kooperatif ve 
üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulan, kuruluşlarını temsilen siyasî partilerin 
yapacakları her türlü toplantılara katılamazlar.» 

MADDE 26. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aşağıdaki maddeler eklen
miştir. 

«İlgili Bakanlık 
EK MADDE 1. — Bu Kanunda geçen Bakanlık isimleri «İlgili Bakanlık» olarak 

döğiştirilmiştiri 
İlgili bakanlık deyiminden, bu Kanun kapsamındaki tarımsal amaçlı kooperatifler 

ve üst kuruluşları için Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, diğer kooperatifler ve üst 
kuruluşlar için de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı anlaşılır. 

Cezaî Sorumluluk 

EK MADDE 2. — Kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu 
üyeleri ile memurları hakkında aşağıdaki ceza hükümleri uygulanır. 

1. 8 inci maddenin üçüncü fıkrasına, 16 net maıddienin beşinci fıkrasına, 56 ncı 
maddenin ikinci ve beşinci fıkrasına, 59 uncu maddenin dördüncü, beşinci, altıncı ve 
yedinci fıkralarına ve 90 mcı maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden koope
ratif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ye memurları fiilin önem ve mahi-
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MADDE 24. — Kanun Tasarısının 
24 üncü maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 24 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(MADDE 25. — Kanun Tasarısının 
25 inci maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — 1163 sayılı Koope
ratifler Kanununa aşağıdaki maddeler 
eklenmiştir. 

«İlgili Bakanlık • 

EK MADDE 1. — Kanun Tasarısı
nın Ek 1 inci maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

Cezaî Sorumluluk ~ 

EK MADDE 2. — 1. 8 inci mad
denin üçüncü fıkrasına, 16 ncı madde
nin beşinci fıkrasına, 56 ncı maddenin 
ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarına, 59 
uncu maddenin dördüncü, altıncı, ye
dinci ve sekizinci fıkralarına ve 90 ıhcı 

MADDE 25. — 1163 sayılı Koopera
tifler Kanununun 92 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

%A) Siyasî Faaliyet Yasağı' 
Madde 92. — Kooperatif ve üst ku

ruluşlar, siyasî maksatlı veya genel gü
venlik, asayiş ve kamu düzenini 'bozma
ya yönelik faaliyet gösteremez ve koope
ratif ve üst kuruluş faaliyetleri bu mak
satlara alet edilemez. 

Kooperatif ve üst kuruluşlar siyasî 
partilerden ve teşekküllerden veya birinci 
fıkrada belirtilen faaliyetlerde bulunan ki
şi ve teşekküllerden herhangi bir surette 
maddî yardım kabul edemezler, bunlara 
maddî yardımda bulunamazlar. Koope
ratif ve üst kuruluşlarının yönetim ve 
denetim kurulları, kuruluşlarını temsilen 
siyasî partilerin yapacakları her türKi top
lantılara katılamazlar.» 

MADDE 26. — 1163 sayılı Koopera
tifler Kanununa aşağıdaki ek maddeler 
eklenmiştir. 

€İlgili Bakanlık] 

EK MADDE 1. — Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu metninin 
Ek 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cezaî Sorumluluk} 

EK MADDE 2. — 1. 8 inci madde
nin üçüncü fıkrasına, 16 ncı maddenin 
beşinci fıkrasına, 56 ncı maddenin ikinci, 
üçüncü ve altmcı fıkralarına, 59 uncu 
maddenin dördüncü, altmcı, yedinci ve 
sekizinci fıkralarına ve 90 inci madde-
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yetine göre üç aydan likıi yia kadar, hapis ve yüzhin Miradan bir milyon liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

2. 8 ikici madden-in ilkindi fıkrasına, 16 ncı maddenin birinci fıkrasına, 23 üncü 
maddeye 45 inci maddenin birinci fıkrasına, 56 ncı maddenin üçüncü fıkrasına, 90 inci 
maddenin üçüncü fıkrasına ve geçici 1 inci maddeye aykırı hareket eden kooperatif 
üst kuruluşlarıının yönetim kurulu üyeleri ve memurdan, fiilin önem ve mahiyetine göre 
bir aydan altı aya kadar hapis ve ellilıibıimı lıiradan beşyüzbiin liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılırlar. 

3. 56 ncı maddenin üçüncü fıkrasına, 66 ncı ve 67 nci maddelere aykırı hareket 
eden kooperatif ve üst kuruluşlarının denetim kurulu üyeleri fiilin önem ve mahiyetine 
göre bir aydan altı aya kadar hapis ve eUıibin İradan beşyüzbin Iraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

İlgili bakanlık, kooperatifıl|er ve üst kuruluşlarının yönettim ve denetim kurulu 
üyeleri ile memurları hakkında görevlerine ilişkin olarak işledikleri suçlardan dolayı 
açılan kamu davalarına müdahil sıfatı ile kaıtnlabilir.» 
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maddenin Ibeşindi fıkrasına aykırı hare
ket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının 
yönetimi kurulu üyeleri ve memurları fii
lin önem ve -mahiyetine göre üç aydan 
iki yıla kadar hapis ve yüzbinliradan 
ıbirmillyonliraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. 

2. 8 inci maddenin ikinci fıkrasına, 
16 ncı maddenin birinci fıkrasına, 45 
imdi maddenin Ibirinci fıkrasına, 90 inci 
maddenin üçüncü fıkrasına ve 2 nci mad
denin dördündü fıkrasına aykırı hareket 
eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yö
netim kurulu üyeleri ve memurları, fii
lin önem ve mahiyetine göre bir aydan 
altı aya kadar hapis ve ellibinliradan 
Ibeşyüzbinliraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. 

3. 56 ncı maddenin dördüncü fık
rasına, 66 ncı maddeye ve 67 nci mad
deye aykırı hareket eden kooperatif ve 
üst kuruluşlarının denetim kurulu üye
leri fiilin önem ve mahiyetine göre bir 
aydan altı aya kadar hapis ve elli'binli-
radan ibeşyüabinliraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

İlgili bakanlık, kooperatifler ve ü&t 
kuruluşlarının yönetim ve denetim kuru
lu üyeleri ile memurları hakkında gö
revlerine ilişkin olarak işledikleri suçlar
dan dolayı açılan kamu davalarına mü
dahale talebinde bulunabilir.» 

nin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden 
kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim 
kurulu üyeleri ve memurları fiilin önem 
ve mahiyetine göre üç aydan iki yıla 
kadar hapis ve yüzlbin liradan birmilyon 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

2. Genel kurulu olağan toplantıya 
çağırmayan yönetim kurulu üyeleri ile 2 
nci maddenin dördüncü fıkrasına, 8 inci 
maddenin ikinci fıkrasına, 16 ncı mad
denin birinci fıkrasına ve 90 inci madde-1 

nin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden 
kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim 
kurulu üyeleri, fiilin önem ve mahiyeti
ne göre bir aydan altı aya kadar hapis ve 
ellihin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

3. 56 ncı maddenin dördüncü fıkra-* 
ısına, 66 ncı maddeye ve 67 nci maddeye 
aykırı hareket eden kooperatif ve üst ku
ruluşlarının denetim kurulu üyeleri fiilin 
önem ve mahiyetine göre bir aydan altı 
aya kadar hapis ve ellilbin liradan beşyüz
fbin liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılırlar. 

4. 92 nci madde hükümlerine aykırı 
hareket eden kooperatif kurucuları, yö
netim kurulu başkan ve üyeleri ve bu ful 
ıgenel kurulda vuku bulmuşsa buna mü
samaha eden genel kurul başkam, üç ayı 
dan bir yıla kadar hapis cezası ile ceza* 
Sandırılır. 

Bu maddede öngörülen hürriyeti bağ
layıcı cezalar paraya tahvil edilemez. 

İlgili bakanlık, kooperatifler ve üst 
kuruluşlarının yönetim ye denetim ku
rulu üyeleri ile memurları hakkında gö
revlerine ilişkin olarak işledikleri suç
lardan dolayı açılan kamu davalarına 
müdahale talebinde bulunabilir.» 
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MADDE 27.: — 1163 sayılı Kooperatiflier Kanununa aşağıdaki ici geçici madde ek
lenmiştir. 

«GEÇtCİ MADDE 3. — Unvanları 2 moi maddede 'belirlenen, esasa uymayan 
kooperatifler ve üst kuruluşları, anasözleşme değişikliği yapmak suretiyle unvanlarını 
altı ay içinde bu Kanuna uygun hale getirerek tescil ettirmek zorundadırlar. 

GEÇtCt MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce tüzelkişilik ka
zanmış olan kooperatif üst kuruluşları bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş sayılır.» 

MADDE 28. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Türküye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 67) 



— 45 — 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun Kialbul Ettiği Metin) 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
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MADDE 27. — 1163 sayılı Koope
ratifler Kanununa aşağıdaki iki geçici 
madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 3. — Kanun Ta
sarısının Geçici Madde 3'ü Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 4. — Kanun Ta
sarısının Geçici Madde 4'ü Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Kanun Tasarısının 
28 inci maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul ödikni^tir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Unvanları 
i inci maddede belirtilen esasa uyma
yan kooperatifler ve üst kuruluşları, ana-
sözleşme değişikliği yapmak suretiyle un
vanlarını akı ay içinde bu Kanuna uygun 
bale getirerek tescil ettirmek zorundadır
lar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Sanayi ve 
Teknoloji ve (Ticaret Komisyonu metni
nin Geçici 4 üncü maddesi Geçici Mad
de 2 olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 27, — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 28 inci 
maddesi 27 noi madde olarak aynen kalbul 
edilmiştir. 
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MADDE 29. — Bu Kanun hükümlerini 'Balkanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Turgut Özal 

Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
/. Kaya Erdem 

Devlet Balkanı 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakam 
Ali Bozer 

Devlet Bakam 
Adnan Kahveci 

Devlet Bakam 
Cemil Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu 

İçişleri Bakam 
Mustafa Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurt cebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/. Safa Giray 

Ulaştırma Bakam 
Ekrem Pakdemirli 

Çalışma ve Sasıyal Güvenlik Bakam 
İmren Aykut 

Enerji ve Tafbiî Kaynaklar Bakam 
Fahrettin Kurt 

10 . 5 . 1988 

Devfat Bakam 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakanı 
Veysel Atasoy 

Devlet Bakanı 
Yusuf B. Özal 

Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar 

Devlet Bakam 
Nihat Kitapçı 

Milî Saıvrunma Balkanı 
Ercan Vuralhan 

Dışişleri Bakam 
A. Mesut Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Hasan Celâl Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Bülent Akarcalı 

Tarım Orman ve K'öyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Şükrü Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. Tınaz Titiz 
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MADDE 29. — Kanun Tasarısının 
29 uncu maddesi Komisyonumuzca ay
nen ika/bul edilmiştir. 

MADDE 28. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 29 uncu 
maddesi* 28 inci maıdıde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

„•». »••<« 
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