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gündem dışı konuşması 

2. — Sivas Milletvekili Ek
rem Kangal'ın, tarım sektörünün 
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3. — Tokat Milletvekili Kâ
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resi (3/650) 

2. — Başbakan Turgut 
Özal'm, İtalya'ya yapacağı resmî 
ziyarete, ekli listede adları yazılı 
parlamenterlerin katılmalarının 
uygun görüldüğüne ilişkin Başba
kanlık tezkeresi (3/649) 

3. — Hatay Milletvekili 
Öner Miski'nin, 1402 Sayılı Sıkı
yönetim Kanununun Üç Madde
sinde Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Kanun Teklifinin 
(2/38) doğrudan gündeme alın
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ler Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı ile Kon
ya Millevekili Haydar Koyuncu'-
nun, 24.4.1969 Tarihli ve 1163 Sa
yılı Kooperatifler Kanununun 46 
ncı Maddesinin Değiştirimesine 
Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Büt
çe komisyon la r ı r apo r l a r ı 
(1/444,2/3) (S. Sayısı : 67) 349:382 

VI. — S O R U L A R VE CE
VAPLAR 383 

A) Yazılı Sorular ve Ce
vapları 383 

T B M M Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Bilecik Milletvekili Tayfur Ün, vali
lerin seçim yasalarını ihlal etmeleri nede
niyle, hukuk dışı tu tum ve davranışları; 

Kütahya Milletvekili Mehmet Kork
maz, geciken öğretmen nakilleri ve öğren
cilerin yurt sorunları; 

Adana Milletvekili M a h m u t Keçeli, 
Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesindeki işken
ce olayı; 

Konularında gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar. 

İtalya'ya gidecek olan Başbakan Tur
gut Özal ' ın dönüşüne kadar Başbakanlı
ğa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı İsmet Kaya Erdem'in; 

Fransa'ya gidecek olan Devlet Baka
nı Ali Bozer'in dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Ya
zar 'm; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
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1. — Manisa Milletvekili 
Hasan Zengin'in, Türk Hava Yol-
larınca Amerika'ya düzenlenen 
ilk uçak seferine katılanlara iliş
kin Başbakandan sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Ekrem Pakdeâıirli'-
nin yazılı cevabı (7/260) 383:384 

2. — Kars Milletvekili Mah
mut Almak'ın, Türk Havayolla-
rınca Amerika Birleşik Devletle
rine düzenlenen ilk uçak seferine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakde-
mirli 'nin yazılı cevabı (7/265) 384:386 

Adalet Komisyonunda açık bulunan 
üyeliğe Anavatan Partisi Grubunca aday 
gösterilen, Gümüşhane Milletvekili Mu
hittin Karaman; 

Dışişleri Komisyonunda açık bulu
nan üyeliklere Anavatan Partisi Grubun
ca aday gösterilen Denizli Milletvekili Ay
çan Çakıroğulları ve Elazığ Milletvekili 
Hüseyin Cahit Aral; 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonunda açık bulunan üyeliğe Anava
tan Partisi Grubunca aday gösterilen Ma
nisa Milletvekili Gürbüz Şakranlı; 

Seçildiler. 
Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan 

ve 18 arkadaşının, ülkemizin sanayileşmesi 
konusunda bir genel görüşme açılmasına 
(8/4): 

Samsun Milletvekili İrfan Demiralp 
ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki resmî ve 
özel bankalarda açılmış olan döviz tevdi
at hesapları ve tüketim malları ithalatı ko
nusunda bir Meclis araştırması açılması
na (10/18); 

I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 
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İlişkin önergeler üzerindeki öngörüş-
meler tamamlandı; Genel görüşme ve 
Meclis araştırması açılması reddedildi. 

Teklif 
1. — Balıkesir Milletvekili Önder 

Kırlı ve 24 Arkadaşının; 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Madde
sinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeni
den Düzenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi 
(2/89) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 4.10.1988) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Zonguldak Milletvekili Güneş 

Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.10.1988) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Muğla Milletvekili Tufan Do

ğu'nun, Adalet Bakanı Mehmet Topaç'-
m bakan olmadan önce Kemal Horzum 
ile İsviçre'de görüşme yaptığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/291) (Başkanl ığa geliş t a r i h i : 
3,10.1988) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna. 

5 Ekim 1988 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 
18.44'te son verildi. 

20.11.1985 tarihli protokolden önce ve son
ra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kulla
nımı destekleme primi ödendiğine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/292) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1988) 

3. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder 
Kırlı 'nın, Türk Hava Kuvvetlerinden 
emekliye ayrılan pilotlardan Türk Hava 
Yollarında görev almak isteyenler bulunup 
bulunmadığına ve Türk Hava Yollarının 
"kendi pilotunu kendin yetiştir" uygula
ması için yaptığı harcamaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/293) (Başkanlığa geliş tar ihi : 3.10.1988) 

4. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder 
Kırlı 'nın, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nuna göre işlerine son verilmiş olan kamu 
görevlilerinin görevlerine iade edilip edil
meyeceklerine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/294) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 3.10.1988) 

5. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder 
Kırlı 'nın, Başbakanlık için satın alman 
uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/295) (Başkanlığa geliş tar ihi : 3.10.1988) 

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hüdai Oral 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Edirne Bursa 

ismail Üğdül Mustafa Ertuğrul Ünlü 

II . — GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili A. Hüdai Oral 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8 inci Birleşimini açıyorum. 

I I I . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yok
lama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin 
salonda bulunduklarını yüksek sesle belirt
melerini rica ediyorum. 

(Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı' 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Adana Milletvekili Selahattin Kı

lıç'm, TRT'nin hukuk dışı ve taraflı tutumu
na ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN T- Adana Milletvekili Sa
yın Selahattin Kılıç, buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Kılıç, gündem dışı söz istemi
niz, TRT'nin hukuk dışı ve taraflı tutu
mu hakkındadır. 

Buyurun efendim. 
SELAHATTİN KILIÇ (Adana) — 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; TRT 

ve 25 Eylül referandumu hakkında görüş
lerimi ifade etmek üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heye
tinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Bugün TRT, Anayasa ve kanunla
rın zorunlu kıldığı tarafsızlığını ve kamu 
kuruluşu olma niteliğini tümüyle yitirmiş
tir. Tümüyle yitirmiştir; çünkü bütün ha
ber yayınları, hatta bütün programlan tek 
yönlüdür ve âdeta iktidar partisinin bir 
yan kuruluşu olma görevini üstlenmiştir. 
Özenle seçilmiş yöneticileri, mevki, ma

ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı 

vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz isteyen 3 arkadaşı

mıza söz vereceğim. 

kam ve kendilerine sağlanan imkânları 
ödemek için, kendi seçicilerine özel hiz
met verme gayreti içindedirler. 

TRT bugün, ülkemizde demokrasi
nin yerleşmesinin, demokrasinin gelişme
sinin bir numaralı engeli haline gelmiştir. 
Çünkü, çağdaş toplumlarda vatandaşa 
topyekûn ulaşmanın, icap ettiği şekilde 
ulaşabilmenin, fikirlerinizi ulaştırabilme
nin tek yolu, radyo ve televizyondur; rad
yo ve televizyon da, ülkemizde devlet te
kelindedir. Tüm haber ve programlar da, 
iktidar lehine vatandaşı şartlandırmak, bir 
iktidar gözü, bir iktidar gözlüğüyle vatan
daşların ülke meselelerine bakmasını sağ
lamak için, bütün kanunlar çiğnenmek
tedir. Muhalefete ait haberler, asgarî öl
çüye indirilmekte, saniyelerden bile çalın
makta, özden yoksun hale getirilmekte ve 
saptırılmaktadır; muhalefete ait haberler 
âdeta def-i bela kabilinden, yasak savma 
kabilinden ve kerhen verilmektedir. He
le, son zamanlarda, TRT, özellikle par
timize (DYP'ye) karşı, Özal maksatlı bir 
sansür uygulamasına girişmiş bulunmak
tadır. Özellikle, Genel Başkanımız Sayın 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 338 — 



T.B.M.M. B : 8 5 . 10 . 1988 O : 1 

Demirci'in 1988 - 1989 yükseköğrenim yı
lının açılışı dolayısıyla yayınladığı mesaj 
ve üniversitelere gönderdiği telgraf, hiçbir 
şekilde yayınlanmamış, vatandaşa duyu
rulmaktan âdeta korkulmuştur. 

TRT, açıkça, Anayasanın 68 inci 
maddesini, 31 inci maddesini ihlal etmek
tedir; kamuoyunu saptırma ve yanıltma 
suçu işlemektedir. 

Azınlığın çoğunluk olma hakkı, de
mokrasilerin bir diğer tarifidir; ancak, 
TRT, azınlığın fikirlerinin ve görüşlerinin 
vatandaşa ulaşmasını engellemek suretiy
le, muhalefetin en tabiî hakkını, yani ço
ğunluk olma hakkını da çiğnemektedir. 
Adeta dikta ülkelerinde, tek parti ülkele
rinde nasıl TRT gibi genel yayın organ
ları hükümetin, partinin kesinlikle kont
rolünde ise, bugün de Türkiye'de -
maalesef- benzer uygulamaların özlemi 
çekilmektedir ve bugünkü TRT yönetici
leri tümüyle bu uygulamaları yürürlüğe 
koymuş bulunmaktadır. 

TRT, sadece demokrasinin bir enge
li haline gelmemiştir; kendi kanununu 
(2954 sayılı Kanunu) da ihlal etmiştir. 
Özellikle 5 inci maddesi, sağlıklı ve ser
best kamuoyu oluşturulmasını TRT'ye gö
rev olarak yüklemektedir. TRT bu mad
deyi açıkça çiğnemektedir. Hele 20 nci 
madde (ki, Mecliste grubu bulunan siya
sî partilerin TRT'den yararlanma hakla
rına ilişkindir) özellikle çiğnenmektedir; 
hem de haber değeri bahanesi icadıyla. 
TRT'ye özel olarak seçilmiş birkaç me
mur, bakınız, demokrasinin nasıl büyük 
engeli haline gelmektedir. Elbette, bu me
murların arkasında kimlerin olduğunu 
Türk Milleti çok iyi biliyor. 

Siyasî parti yetkililerinin bizzat beya
natları haber değerindedir. Partimiz 5 mil
yona yakın oy almıştır. Haberin muhte
vasına geçmeden önce, bir Doğru Yol Par
tisi yetkilisinin veya başka bir parti yetki

lisinin beyanatta bulunması, vatandaş için 
aslında haber değerindedir. Onun sesinin 
duyulması, onun şeklinin görülmesi, hat
ta fikir muhtevasından da çoğu kere önde 
gelir. TRT bunu kıskançlıkla önlemekte
dir. O halde, yetkili bir siyasinin bizatihi 
demeci haber değerindedir, fikrî muhte
vası da haber değerindedir. Siyasî parti
ler -biz veya başka siyasî partiler- aktüa-
lite icat eden kuruluşlar değillerdir ki, şov 
tertipleyen kuruluşlar değillerdir ki, onun 
haber değerini fikrî muhtevasında arama
yacaksınız. O halde, siyasî partilerin ha
berlerinin özü, haber değeri, onun fikrî 
muhtevasındadır, yorumundadır, hatta ül
kenin ciddî ve önemli meselelerini günde
me getirmesindedir. Ülkenin gündemde 
on tane ciddî meselesi varsa, onunu da her 
gün gündeme getireceksiniz. O halde, 
"Siz bunu her gün gündeme getiriyorsu
nuz, bunun haber değeri yoktur" anlayı
şı, son derece yanlıştır. Kaldı ki, bu "ha
ber değeri" kriteri, sadece muhalefet par
tilerine, sadece siyasî partilere değil Hü
kümete de uygulanmak zorundadır; çün
kü TRT Kanununun 20 nci maddesi, 
"Hükümet ve Mecliste grubu bulunan si
yasî partiler'' ibaresiyle haber değeri kıs
tasını aramaktadır. 

Pekâlâ şimdi meseleye bir de Hükü
met yönünden bakalım; bilmiyorum Sa
yın Kahveci cevap lütfedecekler mi; belki 
biraz sonra cevap da verebilirler. Karade
niz sahillerinde bir varilin daha bulunma
sı, Sayın Kahveci'ye bir demeç verme hak
kını daha kazandırıyor; TRT, haber de
ğerini, Hükümet için bu dereceye indire-
biliyor. Şimdi, Sayın Kahveci' nin demeç
lerini bırakalım, Sayın Başbakanın beş yıl
dır söyledikleri, TRT'de yüzlerce defa tek
rarlanmıştır; bunlar on ila onbeş sayfaya 
sığan özetlerdir. O halde, tekrarlama ve-

' ya aslî meseleleri ifade etmek, haber de
ğerini iktidar için yitirmiyorsa, muhalefet 
için de yitirtmez demektir; yani, haber 
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değerini sadece değişiklik veya aktüalite 
olarak alırsanız, Sayın Ozal ' ın beş yıldır 
söylediklerinin de hiçbir aktüalite ve özel 
değeri kalmamıştır. 

O itibarla, TRT, dakikalarca, kelime
si kelimesine Hükümetin beyanlarını ve
rirken haber değeri kriterine riayet etmi
yor; ama, sıra muhalefe geldi mi, muha
lefete ait haberleri bir görüntü gibi ne ka
dar çabuk geçiştirebilirse, onu kâr saya
cak bir anlayış içerisine giriyor ve âdeta 
kamuoyundan kaçırıyor. Muhalefet haber
lerini küçülten ve çoğu kere de yok farz 
eden TRT; Şili'deki kamyon kazasını çok 
önemli sayıyor, Himalaya'lardaki göçmen 
kuşları çok önemli sayıyor ve Yeni Kale-
donya'da bir köyü su bastığını, evlere su
yun kaç santimetre kadar çıktığını Türk 
kamuoyuna duyurmayı büyük bir görev 
sayıyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
açıkça ifade ediyorum, TRT, iktidarın vi
deosu ve de zorlama, düzmece haber icat 
eden bir aleti haline -maalesef- gelmiştir; 
ama, şunu bilmenizi istiyorum ki, dünya
nın hiçbir yerinde kanun zoruyla, T R T 
zoruyla, haberleşme zoruyla, hukuk dışı 
yollarla bir iktidarı ayakta tutmak müm
kün olmamıştır. Geliniz, yol yakınken dö
nelim. Bunun yolunu da biraz sonra Yü
ce Heyetinize sunmak istiyorum. 

Herkes biliyor ki, sizler de biliyorsu
nuz ki, Sayın Başbakanın dış ülkelere yap
tığı gezi, bir başbakanın dış ülkelere yap
tığı gezi olma niteliğini çoktan yitirmiştir, 
ağırlığını yitirmiştir, bu böyledir. Son za
manlarda dış geziler -her defasında oldu
ğu gibi- dışarıdan içeriyi haber bombar
dımanına tabi tutmanın bir aracı olarak 
kullanılmaktadır. T R T muhabiri, Venedik 
kanallarının yanında Sayın Başbakana 
mikrofonu uzatıyor; sanki Sayın Özal 'ı 
Türkiye'de bulamıyor, sanki Sayın Ozal'ın 
Türkiye'de hiç ekrana çıkma imkânı yok... 
Sayın Özal, saatlerce iç meseleleri dışarı

dan bombardıman ediyor. Bunun için do
lar harcamaya ne gerek var; zaten bura
da iç meseleleri kâfi derecede söylüyorsu
nuz. Bu yeni uygulamanın numarası, sö-
zümona, bir nevi danışıklı dövüşten baş
ka bir şey değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
İran - Irak Savaşında ateşkesi sağlayan 
Birleşmiş Milletlerin Genel Sekreteri Pe-
rez de Cuellar, dünya radyolarında ve te
levizyonlarında 4 dakika konuştu; içinde 
bir tek övünme cümlesi yok; ama bizim 
TRT, Sayın Başbakanımıza mikrofonu 
tuttu, Sayın Başbakanımız 18 dakika ko
nuştu, bir tek, "Perez de Cuellar benim 
talimatımla ateşkesi sağladı" demediği 
kaldı. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Sevgili arkadaşlarım, bunlar düzmece şey
lerdir. 

TRT, benim bir demecime -Sayın 
Genel Başkanımızın bir mesajında oldu
ğu gibi- ambargo koydu, sansür koydu ve 
âdeta, iktidar adına, milletimizin bu de
ğerlendirmeyi duymasından korktu. Kor
kulacak bir şey yok, bakın burada ifade 
edeceğim. Çok şükür ki, bu kürsü bu mik
rofon hür. 

Değerli arkadaşlarım", referandumla 
sonuçlanan siyasî hareketin başlangıcı, 
Anavatan Partisinden, yani iktidar parti
sinden gelmemiş midir? Sizin oylarınızla 
referanduma gidilmemiş midir?.. 

ALİ ER (İçel) — Sizin oyunuz yok 
muydu? 

SELAHATTİN KILIÇ (Devamla) 
— Siz, milletimizden "Eve t " oyları talep 
etmediniz mi? "Evet" oyları talep ettiniz, 
milletimiz, bu talebinizi yüzde 65 kahve
rengi oyla reddetti; olay bu. 

K E R E M GÜNEŞ (Kars) — Bu yüz
de 65'te sizin yapınız ne kadar; payını söy
le, payını... 

HAYDAR K O Y U N C U (Konya) — 
Kimin oyları?.. 

SELAHATTİN KILIÇ (Devamla) 
— Payını bırak, millet yüzde 65'le reddet-
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medi mi? Etti. Tamam. Kime hayır dedi? 
iktidara hayır dedi. 

Arkadaşlar, şimdi millette yüzde 65 
kahverengi; burada, yedi sırada siz yüzde 
65 beyaz... O halde, milletin rengi kahve
rengi; siz bunu bir seçim kanunu, hiçbi
rinizin övünemeyeceği bir seçim kanunu 
mekanizmasından geçiriyorsunuz, kimya
sal bir madde gibi, yüzde 65 beyaz olu
yor. Bu kanunla övünemezsiniz. Millet bir 
tarafta yüzde 65 kahverengi, siz burada 
yüzde 65 beyaz... Bu, dengegesizliktir. İş
te, belirtmek istediğim budur. 

Bizim ad ımız Mil le t Mecl is i ; 
"Mi l le t" ile "Mec l i s " kelimesini yan ya
na getireceğiz. Millet yüzde 65 hayır, 
Meclis yüzde 65 evet... Bu iki kelimeyi bir 
araya getirme hakkını gelin kazanalım; bu 
halinizle kazanmamışsınız. (DYP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) Denge
sizdir, çarpıktır. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, toparlayı
nız efendim. 

SELAHATTİN KILIÇ (Devamla) 
— O halde, milletin mesajı için fazla tar
tışmaya gerek yok; millet, açık açık, size, 
"hay ı r " demiştir; millet açık açık bir ye
ni seçime kapı açmıştır. Bunu açarsak, 
mutlaka bu dengesizlik önlenmiş olur. 

A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, zannediyorum konu T R T 
konusu; referandum hakkında tartışma 
açılırsa gruplara da söz vermeniz lazım. 

SELAHATTİN KILIÇ (Devamla) 
— Referandumda da söz rica ettim Sayın 
Karaevli. 

Aslında TRT, işte bu görüşü, parti
mizin yeni genel seçim telebini, Meclisi
mizin oy oranı bakımından dengesizliği
ni milletimizin duymasından sizin adını
za korkmuş olsa gerektir; çünkü itiraz 
eden sizlersiniz, başka sıralardan itiraz 
gelmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, süreniz dol
du efendim, lütfen toparlayınız. 

SELAHATTİN KILIÇ (Devamla) 
— Sayın Başkanım teşekkür ederim, top
luyorum. 

TRT, bu haliyle tümüyle denetimsiz
dir. Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu 
uzun ve onmaz bir uykudadır; inanınız, 
verilen dilekçelere bile cevap vermiyor. Sa
yın Kahveci cevap verir mi, vermez mi bil
miyorum; ama mutlaka, TRT 'y i bu hale 
getiren baş mimarlardan birisi olduğu için 
cevabının fazla bir değeri olmayacağı ka
naatini taşıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
sözlerimi toparlıyorum. Böyle demokrasi 
engeli, böyle taraflı, pervasız bir T R T hiç 
görülmemiştir. Sırtını iktidara dayamış, 
Anayasa ve kanunları açıktan çiğnemek
tedir. Biz, mutlaka bu TRT 'y i iktidara 
hizmet çizgisinden millet çizgisine çeke
ceğiz ve mutlaka bir gün bu TRT'den ve 
sorumlulardan hesap.soracağız. 

Lütfedip beni dinlediğinizden dola
yı hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum, 
sağ olunuz değerli arkadaşlarım. (DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kılıç. 

2. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
tarım sektörünün durumu ve Sivas ili Çiftçileri
nin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Sayın 
Ekrem Kangal, Sivas İli çiftçilerinin so
runlarıyla ilgili olarak gündem dışı söz ta
lep etmişlerdir, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Kangal. 
E K R E M KANGAL (Sivas) — Te

şekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 

üyeleri; gündem dışı bir konuşmanın sü
resi ve çerçevesi içerisinde, tarım sektörü
nün durumuna değinmek ve bu arada se
çim bölgem olan Sivas ili çiftçisinin çok 
ivedi iki sorununu Yüce Meclisin bilgile
rine sunmak istiyorum. 
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Aslında, Sivas çiftçisinin genel sorun
ları, tüm Türk çiftçisinin sorunlarından 
farklı değildir. Tarım sektörünün ülke eko
nomisindeki önemi ve nüfusun yarıdan 
fazlasının, geçimini tarımdan sağlaması 
gerçeğine rağmen, son yıllarda tarım sek
törü gözden çıkarılmıştır. Tarımda geliş
me durmuş, yatırımlar durmuş; köy ve 
köylü ise âdeta unutulmuştur. Tarım sek
töründe çalışanların ulusal gelirden aldı
ğı pay, 1979 yılında yüzde 23 iken, bu ra
kam 1987 yılında yüzde 18'e düşmüştür. 
Tarım girdilerine yapılan sürekli zamlar, 
tarım ürünlerine verilen taban fiyatlarının 
birkaç katı olmuştur. Örneğin, 1980 - 1988 
yılları arasında verilen tarım ürünleri des
tekleme fiyatlarındaki artış 16 kattır; hal
buki, aynı süre içerisinde tarım girdilerin
deki artış ise 37 kattır. Bu da açıkça gös
termektedir ki, çiftçi 8 yılda bir misli da
ha fakirleşmiştir. 1987 yılında tarım ürün
lerini destekleme fiyatları, örneğin buğ
dayda yüzde 22,4; pamukta yüzde 21, ay
çiçeğinde yüzde 20,2 oranında artmıştır. 
Halbuki, yıl içindeki fiyat artışları yüzde 
70'lerin üzerinde olmuş, 1988 yılında ise, 
bildiğiniz gibi yüzde 81'lere varmıştır. 
1988 yılında tarım ürünlerdeki destekle
me fiyatlarının geçen yıllara oranla daha 
yüksek tutulması, elbette ki sevindirici bir 
durumdur; bunda, yakın bir süre içerisin
de yapılan halkoylamasmın etkisinin oldu
ğunu da biliyoruz; buna rağmen konuyu 
sevindirici olarak karşılıyoruz; ancak, 1987 
yılında, örneğin buğdayda destekleme fi
yatı 97 liradan 167 liraya çıkarılmış, artış 
oranı yüzde 72 olmuş; ayçiçeğinde 202 li
radan 370 liraya çıkarılmış, artış oranı 
yüzde 83 olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, burada önemli 
gördüğüm bir hususu, sırası gelmişken 
dikkatlerinize sunmak istiyorum. Buğda
ya verilen taban fiyatlarına sonradan yıl 
içinde birkaç defa zam yapılmaktadır; an
cak çiftçi buğdayını elden çıkardıktan ve 

tüccar piyasaya girdikten sonra bu zam
lar verilmektedir. Öyleyse, bu zamların 
çiftçiye faydası yoktur; bu zamlann faydası 
kime vardır? Tüccara vardır. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, buğday çiftçisi 
aleyhine gelişen bir durum da şudur : 1987 
yılında Toprak Mahsulleri Ofisi, köylüden 
3 milyon 600 bin ton buğday almıştır. Or
talama, buğdayın kilosu 97 liradır. Hal
buki Ofis yıl içinde Türk çiftçisinden al
dığı buğdayı 145 liraya satmıştır. Buradan 
çıkan sonuç da şudur : 

Ofis, Türk çiftçisinin sırtından 150 
milyar lira civarında haksız bir kazanç 
sağlamıştır. Bu kazancın da, eli nasırlı 
Türk çiftçisine yansıması gerekirdi. 

Değerli milletvekilleri, 1988 yılında 
tarım ürünlerine verilen destekleme fiyat
ları, ne yazık ki, tarım girdilerine yapılan 
sürekli zamlar neticesinde kar gibi eriyip 
gitmiştir; şu anda değerini tümden yitir
miştir. Birkaç örnek vermekte yarar um
maktayım. 

Amonyum sülfat gübresi 1987 yılın
da 57 lira iken, 1988 yılında 130 liraya çık
mıştır; artış oranı yüzde 128. Kompoze 
gübre 100 liradan 224 liraya çıkmıştır; ar
tış oranı yüzde 124. 240 Massey Ferguson 
traktör 6 milyon 350 bin liradan 15 mil
yon 340 bin liraya çıkmıştır; artış oranı 
yüzde 151. Traktör lastiği 166 bin liradan 
418 bin liraya çıkmıştır; artış oranı yüzde 
152. Pulluk 210 bin liradan, 450 bin lira
ya çıkmıştır; artış oranı yüzde 110. İlaç, 
kilosu 1 400 liradan 4 700 liraya çıkarıl
mış; artış oranı yüzde 236. Keza mazotta 
da artış oranı yüzde 100'ün üzerinde. Bu 
örnekler tabiatıyla çoğaltılabilir. Tarımda 
bu olumsuz etkilerin yanında, bir de zi
raî kredi faizlerinin 12 puan birden artı
rılması çiftçiyi daha da güç koşullarla karşı 
karşıya bırakmıştır. 

Sayın milletvekilleri, çok özet halin
de sunduğum bu tablo, seçim bölgem olan 
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Sivas çiftçisi için daha da önemlidir. Zi
ra, tamamen kuru ziraat şartlarında ekim 
yapan, genellikle buğday üreten Sivas çift
çisi iki yıldır ektiği tohumu dahi ancak ala
bilmiş, ancak kaldırabümiştir. Buğdayda 
Türkiye ortalaması 150 kilonun üzerine çı
karken, son iki yılda Sivas'ta dönüme buğ
day verimi 50 kilo civarında kalmıştır. Al
dığı ü rün de tohumluk değeri olmayan ve 
yörede " k ö r " denen bir hastalık taşıyan 
buğdaydır. Sivas'taki ekim mevsimi baş
lamıştır. Yeterli yardımın yapılmadığını 
görmüş bulunuyorum. 

5254 sayılı yasaya göre Sivas'a bugü
ne kadar 370 ton tohumluk buğday tahsis 
edilmiştir. 1 852 köyü olan bir ile 370 ton 
tohumluk buğday tahsis edilmesinin ne 
denli yetersiz olduğunu takdirlerinize sun
mak istiyorum. Şu anda, asgarî 3 bin ton 
civarında, belki biraz daha fala, kaliteli ve 
yöre şartlarına uygun tohumluk buğdaya 
Sivas'ta acil ihtiyaç vardır. 

ikinci önemli bir konu da Sivas çift
çisinin ziraî kredi işidir. Çiftçi, buyıl da, 
gerek Ziraat Bankasına, gerekse tarım kre
di kooperatiflerine olan borcunu ödeyeme-
memiştir, ödeme gücü de yoktur. Borcu
nu, tabiat şartlarının olumsuz etkisi kar
şısında ödeyemeyen çiftçi, gübre alama
makta, diğer tarım girdilerini alamamakta 
ve gübresiz ekim yapmakla karşı karşıya 
kalmaktadır. Bunun sonucu, bir yıl sonra 
daha da vahimdir, daha da önemlidir. Bu 
nedenle, çiftçi borçlarının faizsiz olarak er
telenmesini tek çıkar yol olarak görmek
teyim. Borçlar faizsiz olarak ertelenmez
se, bildiğiniz gibi, kredi faiz oranı 10 pu
an daha yükselmekte ve yüzde 60'lara var
maktadır. 

Bir noktayı da burada açık yürekli
likle söylemek isterim : Hasat tespitinin 
zamanında yapılmadığını da öğrenmiş bu
lunuyorum; çünkü, çiftçi mahsulünü kal
dırmadan verim düşüklüğünü anlayama
mıştır. Ancak hasat sonrası mahallî örgüt
ler bu tespiti yapmış ve durumu gerek Ba

kanlığa, gerekse Ziraat Bankasına bildir
miş bulunmaktadır. Genel Müdürlüğe in
tikal eden bu konuda tüm yetki Ziraat 
Bankasınındır. Bankanın, konu üzerine 
ivedilikle eğilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 5254 sayılı Yasa uy
gulamasında önemli bir hata vardır; bu, 
yalnız Sivas'ta değil, tüm yurt sathında 
önemli bir hata görülmektedir; durum şu
dur : Hasar tespitinde çiftçinin mal varlı
ğı dikkate alınmamaktadır. Hasar mikta
rı çiftçinin mal varlığının yüzde 40'mı aş
madığı takdirde tecil yapılmamaktadır. 
Halbuki, çiftçinin mal varlığı her zaman 
hasar miktarının üzerindedir. Örneğin, 
bir traktör bugün 15 milyonun üzerinde
dir, halbuki genellikle çiftçinin hasar mik
tarı 1 milyon, 2 milyon civarında kal
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sivas çiftçisinin çok önemli gördüğüm ve 
bana intikal eden, şahsen de izlemek im
kânını bulduğum iki sorununu özellikle 
bilgilerinize sunmuş bulunuyorum. Hü
kümetin ve özellikle Tarım O r m a n ve 
Köyişleri Sayın Bakanının konu üzerinde 
önemle durmasını ve acilen bir formül 
bulmasını rica etmekteyim. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygı
lar sunar, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kangal. 

3. — Tokat Milletvekili Kâztm Ozev'in, laik 
düşünce, millî eğitim ve yükseköğretim konularına 
ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Tokat Milletvekili Sayın 
Kâzım Özev, buyurun efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Özev, gündem dışı konuşma 
konunuz, yüksekokul ve fakültelerdeki kı
yafet yönetmeliklerinin laik düşünceye ay
kırı olması noktasına matuf. 

Buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; laik düşün
ce, yükseköğretim ve millî eğitimle ilgili 
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görüşlerimi belirtmek üzere gündem dışı 
söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygı ile 
selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Ülkemizde uygulanan antidemokra
tik hareketlerin yanında, laiklik ilkesine de 
uyulmadığı eskiden beri gözlenmektedir. 
Atatürk 'ün ilke ve düşünceleri, ülkemizi 
bir kâbus gibi saran karabulutlar altında 
yok edilmeye çalışılmaktadır. Atatürk'ü 
bir din düşrnanıymış gibi gösterme çaba
ları gün geçtikçe artmaktadır. Bu çabalar, 
12 Eylülün getirdiği düşünce doğrultusun
da gelişmekte; Atatürk, düşünceden çok, 
biçimselliğe büründürülmektedir. Ayrıca, 
mirasları ortadan kaldırılmış, halkevleri 
yok edilmiş, Dil ve Tarih Kurumu işlemez 
hale getirilmiş, Atatürk'ün devrim ve il
keleri bir bir askıya alınmıştır. Mevcut ik
tidar da, salt, toplumun laiklik karşıtı dinci 
güçleriyle sıkı bir il ört içerisine girerek bu 
durumlara göz kırpmaktadır. 

Millî eğitimde, eğitim ve öğretim, 
gittikçe laik düşüncenin gerisine doğru itil
mektedir. İlkokuldan itibaren mecburî bir 
ders haline getirilen din derslerinde, iyi ve 
inançlı öğretmenlerin yanında, bu öğre
timi sadece bağnaz bir düşünce görüşü al
tında öğretmeye çalışan öğretmenlerin de 
bulunması, bu endişemizi gün geçtikçe ar
tırmaktadır. 

Atatürk 'ün resimleri kitaplardan çı
kartılarak, âdeta, fikirleri yok edilmek is
tenmektedir. Çağdaş düşüncenin yerini, 
karanlık ve çağdışı düşünceler almıştır. 
Öğretim birliği bozulmuş, fırsat eşitliği 
kaldırılmış, temel bir hak olan öğrenim 
hakkı, belirli ve imtiyazlı kişilerin yarar
lanacağı bir kurum haline getirilmiştir. 

ADİL K Ü Ç Ü K (Konya) — Uzay
dan mı bunlar? 

KÂZIM ÖZEV (Devamla) — Nere
den olduklarını görürsünüz... 

Öğrenciler, ekonomik, toplumsal ve 
dolayısıyla ruhsal sorunları nedeniyle, yor
gun, çağdaş bilgi donanımından ve araç

larından yoksun öğretmenleriyle başbaşa-
dır. Bunların dışında, öğrencinin, kendi
sini kanıtlayacak; kişilik edinme, kaynak
lık edecek düşünce ve araştırma yetenek
lerini geliştirecek, okuma beğenisini kam
çılayacak, araç kullanmasını öğrenecek, ne 
bir ortam, ne de bir örgütlenme mev
cuttur. 

Devlet, her ilçeye bir tutukevi yapma
yı kalkınma planına alırken, vatandaşla
ra, "kendi okulunu kendin yap; suçsuz
larla değil, suçlularla ilgileneceğim'' diye
bilir mi? 

Öğrencilerin neler öğrenmesi gerek
tiğine hep bizler karar veriyoruz; öğren
meyi, düşünmeyi, araştırmayı öğretmek, 
kendi kişilik özellikleri doğrultusunda yet
kinleşmesine kaynaklık etmek, yardımcı 
olmak yerine, doğrulukları her zaman tar
tışılır birtakım stok bilgileri aktarmakla 
meşgul oluyoruz. 

Her yıl daha ilerici bir eğitim amaç
layacağımız yerde, gittikçe yozlaştıran bir 
eğitim biçimini benimsiyoruz. Bu eğitim 
biçimiyle, öğrenciye sınav ve not korku
sundan, öğrenmesi gereken bilgileri akta-
ramıyoruz. Öğrencinin, not alma duygu
sundan başka bir düşüncesi olmuyor. Oy
sa, eğitimde esas olan, öğrenmek ve öğ
retmektir. 

Sayın milletvekilleri, yine 12 Eylülden 
sonra üniversitelerde zaman zaman gün
deme gelen duruma değinmeden edeme
yeceğim : 

Üniversitelerin özerklikleri ortadan 
kaldırılmış; dernek kurmaları askıya alın
mış; dernekler, bu idarecilerce oldum ola
sı, hep yasa dışı görülmüş ve bu nedenle 
de, demokratik kitle örgütlerine peşin bir 
yargı ile yaklaşılmış olup, güya "öğrenci 
derneklerini gizli örgütler yönetiyor, onun 
için de önlem alınması gerektiği" fikrine 
inanarak tek tip dernek şekli savunulur 
hale gelmiştir. Buna göre, istediğiniz ki
şiyi gizli dernek üyesi ya da derneği, 

— 344 — 



T.B.M.M. B : 8 

gizlidernek sayabilirsiniz; nedeni ise, ör
gütlenme hakkı olmayan bir ülkede, ya
salara göre, bir araya gelmek, gizliliktir. 

Öğrenci derneklerini kapatarak ya da 
aynı anlama gelebilecek bir biçimde işlev-
sizleştirerek bir yere varılamaz. Bir yan
dan dernekleri kapatacaksınız, bir yandan 
da demokratik bir ülke olduğunuzu iddia 
edeceksiniz!.. 

YÖK diye bir kurum yaratılarak üni
versitelerimiz bir kişinin eline teslim edi
lip, âdeta onun oyuncağı haline getirilmiş
tir. YÖK'ün 12 Eylül çerçevesi içerisinde 
toplumsal yerine bir baktığımızda, önce
likle YÖK üniversiteleri, militarizmin dü
şünsel temellerini oluşturacak bir kurum 
haline getirildi; ünivesiteler, toplumsal ge
lişmenin bir düşün merkezi olması gere
kirken, 12 Eylül ile birlikte, gericiliğin, bu 
ideolojinin genç kuşaklara, genç beyinle
re aktarılmasını sağlayacak bir kuruma 
dönüştü. 

Daima dillerden düşmeyen bir söz 
vardır, "Ge leceğ imiz gençlerimizin 
elindedir" diye; ancak, Türkiyemiz böy
le yetiştirilen gençliğe mi emanet edile
cektir? 

Yüksekokul ve fakülteye girememe
nin sıkıntısını yaşayan gençler de, okula 
girmeyi başaranlar da birçok sorunlarla 
karşı karşıya gelmektedirler. Harçlarını ya
tıramayanlar sınavlara alınmamakta, ka
yıtları yenilenmemektedir; harcını yatır
mayı başaranlar da yarınından emin ol
madan bir diploma sahibi olabiliyorlar. 

Bir kitabın 10 - 15 bin lirayı bulduğu 
şu günlerde, verilen krediler çok yetersiz 
kalıyor. Ayrıca öğrencilerin gereksinimi
ni sağlayacak kapasitede ve miktarda ol
mayan yurtlar, çocukların rahat edip ka
labileceği yerler olması lazımken, aksine, 
dinî baskılar altında genç dimağları laik 
düşünceye karşı eğitmek görevini yapan 
yuvalar haline dönüşmüştür. Asıl üzücü 
olan da, çoğu zaman idarecinin gözetimi 
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ve denetimi altında bu işlevlerin yapılmış 
olmasıdır. 

Bütün bu sorunların yanında, öğre
tim üyesi açığı da gün geçtikçe artmakta
dır. Bugün ülkemize milyonlarca liraya 
mal olan, deneyimli, kendi alanında mas
tır yapmış, ihtisas görmüş birçok öğretim 
görevlisi, sadece sıkıyönetim komutanla
rının emriyle görevden alınmıştır ve suçu
nun ne olduğunu dahi bilmeyen bu insan
ların durumu yürekler acısıdır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanımıza sor
mak istiyorum, 1402'liklerin suçu nedir? 
Herhangi bir yargı yoluna başvurulmuş 
mudur? Hukuk devletinde böyle bir uy
gulama var mıdır? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
kısacası, özgür düşünceden, bilimsel 
özerklikten yoksun, en iyi öğretim üyele
rini kendi içinden temizlemiş, çoğu yük
sekokul ve teknik okul düzeyinde donanı
mı bile bulunmayan, toplum gereksini
minden fazla öğrenciyi sıralarına doldur
muş, araştırması bulunmayan üniversite
lerimiz, yarım yamalak yetişmiş işsizler or
dusunun saflarını doldurmaktan başka bir 
geleceği görünmeyen gençler üretmekte
dir. 12 Eylül yapıtı YÖK tornasından ge
çirilmiş bir pısırık insan tipi yaratılmak
tadır. Bize düşen görev ise, ülkemizin ya
pısal bozukluğunu düzelterek, gönlünde 
memleket aşkı ve sevda çiçekleri tomur
cuklanan coşkulu bir gençler topluluğu ile 
2000'li yıllara girmektir. 

Bu düşünce ile hepinize saygılar su
narım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Özev. 

Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNER

GELER 
1. — 2977 Saydı idarî Usul- ve işlemlerin. 

Yeniden Düzenlenmesi ile ilgili Yetki Kanununun 
Süresinin Uzatılması Hakkında Kanun Tasarısı
nın yeniden incelenmek üzere geri gönderilmesine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/650) 
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BAŞKAN — Başbakanlığın, içtüzü
ğün 76 ncı maddesine göre verilmiş bir 
tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 1.6.1988 tarihli ve 07/101-
1676/02860 sayılı yazımız. 

İlgi yazımızla Başkanlığınıza sunulan 
"2977 sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Ye
niden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanu
nunun Süresinin Uzatılması Hakkında 
Kanun Tsarısı"nın, yeniden incelenmek 
üzere Millet Meclisi İçtüzüğünün 76 ncı 
maddesi gereğince geri gönderilmesini arz 
ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Anayasa Kominyonun-
da bulunan tasarı, Hükümete geri veril
miştir. 

2. — Başbakan Turgut Ozal'ın, italya'ya 
yapacağı resmî ziyarete, ekli listede adları yazdı 
parlamenterlerin katılmalarının uygun görüldüğü
ne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/649) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anaya
sanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir 
tezkeresi vardır, okutup, onayınıza su
nacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Vaki davet üzerine, 5 - 7 Ekim 1988 
tarihlerinde bir heyetle birlikte İtalya'ya 
yapacağım resmî ziyarete, ekli listede ad
ları yazılı parlamenterlerimizin de katıl
maları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine gö
re gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

Liste : 
Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 
Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 
Mehmet Akdemir (Gaziantep) 
İsmail Hakkı Önal (İstanbul) 
M. Necat Eldem (İstanbul) 

Işın Çelebi (İzmir) 
Gürcan Ersin (Kırklareli) 
Şakir Şeker (Sivas) 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 
1402 Sayılı Sıkrpönetim Kanununun Üç Madde
sinde Değişiklik Yapûması Hakkındaki Kanun Tek
lifinin (2/38) doğrudan gündeme alınmasına iliş
kin önergesi (4/35) 
BAŞKAN — Bir kanun teklifinin, İçtüzü
ğün 38 inci maddesine göre, doğrudan 
gündeme alınmasına dair önerge vardır; 
okutup, onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İçtüzüğün 38 inci maddesi uyarınca 
2/38 esas numaralı 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun Üç Maddesinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimin 
Genel Kurul gündemine alınmasını saygı 
ile arz ederim. 

Öner Miski 
Hatay 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
Sayın Öner Miski kanun teklifinin İçtü
züğün 38 inci maddesi gereğince 45 gün 
içerisinde komisyonca neticelendirilip Ge
nel Kurula gönderilmemiş olması nede
niyle, bu teklifin gündeme alınmasını is
temektedir. Gelen önergeyle ilgili olarak, 
İçtüzüğün 64 üncü maddesi gereğince leh
te ve aleyhte 2'şer üyeye söz vereceğim. 

Sayın Öner Miski, lehte söz istiyor 
musunuz? 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Evet Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; "13.5.1971 
tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun Üç Maddesinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkındaki Kanun Teklifi "min komis
yonlardaki bekleme süresi dolduğundan, 
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Meclis İçtüzüğünün 38 inci maddesi ge
reğince Genel Kurul gündemine alınma
sına ilişkin görüşlerimi açıklamak üzere 
kürsüye gelmiş bulunuyorum. Hepinizi en 
derin saygılarımla selamlarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

12 Eylülden sonra yaşanan olağan
üstü koşullarda toplumda açılan yaraların 
izlerini silmek için, demokrasiye geçiş sü
recinde barışçı, sevgi ve hoşgörüyle dav
ranmak gerekir. Bu olağanüstü ara dö
nemde çıkartılan birtakım yasalarla de
mokrasinin ve yargının temel ilkeleri ze
delenmiştir. Sonuçta, onbinlerce kişi, ça
lışma ve özlük haklarını yitirmiştir. Üni
versitelerdeki öğretim üyeleri, öğretmen
ler ve diğer memurlar kıyıma uğramıştır. 
Türkiye'de "1402'likler" diye yeni bir top
lum oluşmuştur. Üniversitelerde öğretim 
aksamış, binlerce aile 1402 sayılı Kanun 
nedeniyle parçalanmış üç dört yıl bir araya 
gelememişlerdir. Memurlar haksız neden
lerle işlerini kaybetmiştir. Bir kişinin ka
rarı, yargının üstünde tutulmuş, yargı yol
ları kapatılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
inanıyorum ki hepiniz, haksız uygulama
ya uğramış 1402'lik kişi tanıdınız ve yü
rürlükteki yasa nedeniyle de onlara yar
dımcı olamadınız. Size bir örnek vermek 
istiyorum : 

Anayasa da suçun ferdî olduğunu 
açıkça belirtmişken, ehliyet almak için em
niyete başvuran bir gence verilen yazının 
fotokopisi elimde; bakınız ne yazıyor bu 
fotokopide : " K e n d i " kaydı yok. "Türk
iye aleyhinde basım yoluyla 11.3.1985 yı
lında casusluk yapmak suçundan sıkıyö
netime sevkedilmiştir." "Yakalandı" ka
şeli fişi. Tarih : 6 Temmuz 1988. 

Bakınız sayın milletvekilleri, aynı 
şahsm,esas 1985-371 ve karar 1985-469 sa
yılı asliye ceza mahkemesinin 9.9.1985 ta
rihinde kesinleşen ve bu suçtan beraat et
tiğine dair karar. 1402'den fişlenen bu ki

şi mahkemenin beraaat kararından 3 yıl 
geçtikten sonra bile, kişi, yargının da üs
tünde imiş gibi düzeltilmiyor, bu nedenle 
de basın kartı alamıyor. Ne enteresan ki, 
aynı şahsa 1985 yılında Anadolu Basını 
Özendirme Yarışı Seçiciler Kurulu Özel 
Ödülü veriliyor. Ayrıca 1988'de de Başba
kanlık Basın ve yayın Enformasyon Genel 
Müdürlüğü Anadolu Basını Özendirme 
Yarışındaki başarısından ötürü Devlet Ba
kanı Sayın Mehmet Yazar tarafından kut
lanıyor. Kutlanıyor, am?., beraat ettiği suç 
nedeniyle 1402'lik diye basın kartı 
alamıyor. 

Değerli milletvekilleri, dünyada ceza 
ve ceza usul kanunları, kişi haklarını aza
mî derecede koruyan, diğer bir ifadeyle, 
kişilerin gelişigüzel cezalandırılmalarına 
imkân ve fırsat vermeyen hümanist yapılı 
kanunlardır. Güçlü devlet karşısında güç
süz olan ferdin korunması prensibinin bir 
neticesi olan bu anlayışın, sıkıyönetim uy
gulamasının sözkonusu olduğu dönemler
de önemi daha da artar. 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanunu tetkik edildiğinde, güç
lü olan devletin alabildiğine güçlendiril
diğini ve buna karşılık da ferdin alabildi
ğine güçsüzleştirildiğini görüyoruz. Kısa
cası, yukarıdaki prensip tersyüz edilmiş
tir. Şöyle ki, 1402 sayılı Sıkıyönetim Ka
nununa 2342 sayılı Kanunla eklenen ek 3 
üncü maddesinde, sıkıyönetim komuta-
nınca görevinden alman bir kimsenin bu 
kararın iptalini isteyebilme hakkı yoktur. 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 18 in
ci maddesinin (n) bendinin 1 ve 2 numa
ralı paragrafına göre, kamu kurum ve ku
ruluşlarında görev alma hakkını ortadan 
kaldıran veya görevden alınmayı gerekti
ren bir ceza ile mahkûm edilen kimsenin 
bu kararı temyiz etme hakkı da yoktur. 

Değerli milletvekilleri, bu maddeler 
hukukun üstünlüğü kuralına aykırıdır. Yi
ne bu maddeler kişinin yargı erkini sonu
na kadar kullanma hakkını engellemek-
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tedir. Avrupa Topluluğuna girmeyi plan
ladığımız bir zamanda genel hukuk pren
siplerine aykırı olan bu maddelerin mut
laka düzeltilmesi gerekir. 

Devlet Bakanı Sayın Yazar, geçen 
hafta katıldıkları bir toplantıda, "huku
kun üstünlüğüne inandıklarını, İşkence ve 
Diğer Zalimane, Gayriinsanî ve Küçültü
cü Muamele ve Cezaya Karşı Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesini parlamentoda ilk 
defa onaylayan ülke olduğumuzu" söyle
diler, ayrıca, bireysel başvurma hakkını 
kabul ettiğimizi de bildirdiler. 

Hukuka saygı duyulan hiçbir ülkede 
1402 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin 
(n) bendi ile yine bu kanuna ek 3 üncü 
madde gibi hukuk dışı hükümler yürür
lükte kalamaz. 

Yukarıda bahsettiğim bu maddeler, 
bunlardan mağdur olanların hukuk yol
larını kapalı tuttuğu için, maddî ve ma
nevî bir işkence değil midir? 

Değerli milletvekilleri, hukuka saygı
nızdan şüphem olmadığı için sizlere baş
vuruyorum. Kanun teklifimin gündeme 
alınmasına ve kanunlaşmasına katkınızı 
diliyorum. Parlamentomuzu, hukukun üs
tünlüğüne inandığını bir kez daha kanıt
lamaya çağırıyorum. 

Bu düşüncelerle, hepinize en derin 
saygılarımı sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Miski. 

Aleyhte, Sayın Recep Ergun; buyu
run efendim. 

İ. Ö N D E R KIRLI (Balıkesir) — 
Olur mu Paşa, olur mu?.. 

(SHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar [!]) 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 
BAŞKANI R E C E P O R H A N E R G U N 
(Kayseri) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; (SHP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar [!]) 

T E V F İ K K O Ç A K (Ankara) — 
Hem suçlu, hem güçlüsünüz. 

M A H M U T ALINAK (Kars) — 
Bravo işkenceci (!..) Ayıp oluyor, Paşa... 

R E C E P O R H A N E R G U N (De
vamla) — Arkadaşımızın vermiş olduğu 
kanun teklifi, İçtüzük gereğince, komisyo
numuzca Hükümete, görüş almak üzere 
gönderilmiştir. İçtüzük gereğince o görü
şü beklediğimiz sürede de (25 Mayısta) 
Hükümetin görüşü gelmiştir ve kanun tek
lifi komisyonda görüşülmek üzere cuma 
günü arkadaşlara dağıtılmıştır. Şu anda, 
yarınki gündemdedir. 

Arz ederim efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar, SHP sıralarından gü
rültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yarın
ki gündemde olan teklif benim; o ayrı bir 
teklif. 

Ö M E R ÇİFTÇİ (Ankara) — O, ay
rı bir teklif. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. 
Yok. 

Kanun teklifinin, İçtüzüğün 38 inci 
maddesi gereğince doğrudan gündeme 
alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, Divan Kâtibi yok; karar hüküm
süzdür. 

Ö M E R ÇİFTÇİ (Ankara) — Divan 
boş Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gündemin " K a n u n 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
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V. — K A N U N TASARI VE T E K L İ F L İ 
DİĞER 

1. — 1163 Sayılı 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 Tarihli ve 1163 Sayılı Koopera
tifle' Kanununun 46 ncı 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 — 1163 Sayılı Kooperatif
ler Kanunun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
24.4.1969 tarihli ve 1163 Sayılı Koopera
tifler Kanununun 46 ncı Maddesine Dair 
Kanun Teklifinin görüşülmesine kaldığı
mız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet Yerlerini 
aldılar. 

Kanun tasarısının 5 inci maddesine 
gelmiştik. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 5. — 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununun 19 uncu maddesinin 
12.6.1987 tarih ve 3381 sayılı Kanunla de
ğişik ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bi r ortaklık payının değeri 50 000 
liradır. Kooperatife girenler en çok 1 000 
pay taahhüt edebilirler. Kooperatif üst ku
ruluşlarına iştirak edenler ise en az 100 
pay taahhüt ederler. Bir ortaklık payının 
değeri Bakanlar Kurulu Kararı ile 10 ka
tına kadar artırılabilir." 

"Bi r kaç pay bir ortaklık senedinde 
gösterilebilir. Senetle temsil edilmeyen 
paylar 50 000 lira itibar olunur." 

"Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ya-

(1) 67 S. Saydı Basmayazı 29.9.1988 tarihli 
6 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 
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RİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
İŞLER 

tırım faaliyetleri, ilgili bakanlıkça düzen
lenen yönetmelik esasları dahilinde, büt
çeden ayrılacak ödenekler yoluyla verile
cek düşük faizli kredilerle desteklenir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı efendim? 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
Efendim, grup adına Sayın Neccar Türk-
can konuşacaklar. 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına, Sayın Neccar 
Türkcan. 

Buyurun efendim. 
SHP G R U B U ADINA N E C C A R 

T Ü R K C A N (İzmir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 1163 sayılı Kooperatif
ler Kanununun, tasarıdaki 5 inci, Yasada
ki 19 uncu maddesi üzerinde, Sosyalde
mokrat Halkçı Parti Grubunun görüşle
rini sunmak üzere söz almış bulunuyo
rum. Hepinize Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu ve şahsım adına saygılar 
sunarım. 

Sayın milletvekilleri, kooperatifçilik 
hareketi dünyamızda 15 inci yüzyılda baş
lamış ve ülkemizde ilk kooperatifçilik ha
reketi 1863 yılında Tuna İlinin Pirot Ka
sabasında tarım kredi alanında rahmetli 
Mithat Paşa tarafından Memleket Sandık
ları adıyla kurularak, sosyal hayatımıza 
girmiş, o günden bu yana her gün, zaman 
zaman yönetimlerle yozlaştırılmasına rağ
men, günümüzde işlerlik kazanmıştır. Bü
yük Önder Atatürk, kooperatifçilik konu
sunda "Muhakkak surette, birleşmeden 
kuvvet doğar. Kooperatif yapmak maddî 
ve manevî kuvvetleri zekâ ve maharetleri 
birleştirmektir" demiştir. Kooperatif, üre
ticilerin borcunu değil, kazancını artır
malıdır. 

Anayasamızın 171 inci maddesi, 
"Devlet, millî ekonominin yararlarını dik-
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kate alarak, öncelikle üretimin artırılma
sını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan 
kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak 
tedbirleri alır" demektedir. Köylüsü, üre
ticisi, hayvan yetiştiricisi perişan ve yok
sul olan bir ülkenin kalkınması mümkün 
değildir. Kooperatif, halkın, üreticinin sö
mürüden kurtulmasını, sosyal güvenlikle
rini kazanmalarını sağlar. Köyişleri Ba
kanlığı 1966 yılında, gelişen tarımsal 
amaçlı kooperatifleri desteklemek amacıy
la Kooperatifler Dairesi kurmuş, 1974 yı
lında Köyişleri Bakanlığı adı Köyişleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı olmuştur; ama ko
operatifçilik adı, bugün maalesef, Köyiş
leri Bakanlığından kaldırılmış, tarım ke
simi kooperatifleri de Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına bağlanmıştır. Tarım koopera
tifleri yeniden Köyişleri ve Orman Bakan
lığına bağlanmalıdır. 

Yapı kooperatifleri de ülkemizde, 
önemli bir yeri teşkil etmekte ve yüzbin-
lerce evsiz halkımızın özlem duyduğu ko
nuta kavuşmasını sağlamaktadır. Her ne 
kadar, şu günlerde ve geçtiğimiz altı ay 
içerisinde yapı kooperatifleri, Toplu Ko
nut Fonunda para yok diye büyük sıkıntı 
içinde iseler de, bu zorluğun aşılmasını 
bekliyoruz. Hükümetin, yarım kalmış ko
operatif inşaatlarının tamamlanması için 
biraz gayret göstermesini, yüzde 80 'i aşan 
enflasyonla alt gelir düzeyinde ortadirek 
halkımızın konut sahibi olmasının müm
kün olmadığını görerek, kredi limitlerini 
yükseltmesini ve kredi faizlerinin düşük 
tutulmasını Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
olarak diliyoruz. 

Ülkemiz nüfusunun yüzde 55'i hâlâ 
köylerde ve kırsal alanlarda yaşamaktadır. 
Tarımı geliştirip tarım planlaması yapa
mazsak, tarım kesiminin ürünlerini sigor-
talayamazsak, kooperatifçiliği eğitimle ge
liştirerek ucuz kredi ve tarım girdileriyle 
destekleyip başarıya ulaştı rama^sak, köy
lümüzün kalkınması, bırak kalkınmayı, 

ayakta durması mümkün değildir. Bu ne
denle, yapı kooperatifleriyle tarımsal ko
operatifler birbirlerinden ayrı olarak de
ğerlendirilmelidir. 

Üretici köylülerimizin gelişebilmesi
nin önde gelen koşulları, üreticilerimizin 
kooperatiflerde örgütlenerek gücünü bir-
leştirmesidir. Tarım kesiminin, kooperatif
leri aracılığıyla üretim ve pazarlama, bol 
ve ucuz araç gereç ve tüketim maddeleri
nin sağlanması, tarıma dayalı sanayi ya
tırımı için mutlak devlet desteğine ihtiya
cı vardır. Bu nedenle, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti, kooperatifçiliğe önem ver
mektedir. 

Kooperatiflerimize, devlet üretme 
çiftlikleri, tarım araştırma merkezleri ve 
haralar, daha verimli çiftçilik ve hayvan
cılık yöntemlerinin ve yeni teknolojilerin 
bütün yöntemleriyle öğretmelerine devlet
çe yardımcı olmaları sağlanmalıdır. Koo
peratifçilik eğitimine büyük önem veril
melidir. 

Orman içinde yaşayan orman köyü 
köylülerimize, devlet daha sıcak yaklaşma
lı, bir dal kesti diye orman köylüsü mah
kûm edilmemeli, ormana bakıp " N e gü
zel o rman" diyenler, orman içinde yaşa
yan insanları da görmeli, onları da insan
ca yaşama ihtiyaçlarını karşılayacak ve or
mandan hisse alacak duruma getirmelidir. 
Orman köylerindeki kooperatiflerimize 
daha çok imkân sağlayıp, bol ormanlı bir 
ülke olmalıyız. 

Merkez birliği iflas ettirilmiş olan 
Köy - Koop Merkez Birliğinin , bu ülke
ye yararını anmadan geçmek mümkün de
ğildir. Bugün izmir 'de faaliyet gösteren 
Köy - Koop izmir Birliğinin, üreticiye fay
daları saymakla bitmez. Pancar - Un Ko
operatifi, buğdayı, ortağından, fiyatlar 136 
lira iken, 172 liradan almış; Ödemiş İlçe
si Konaklı halkının kooperatifi, süt, hay
vancılık ve zeytinyağı işletmelerinde üre
ticinin alınterini değerlendirmekte ve 
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çevresine faydalı olmaktadır. Hükümet, 
faaliyet gösteren tarımsal amaçlı koopera
tifleri ucuz kredi ile desteklemelidir; dev
letçe denetlenen böyle kooperatiflerin ba
şarı göstermelerine yardımcı olmalı, araç 
gereç ihtiyacı giderilmeli ve parasal sorun
larına çözüm getirmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
tasarının 5 inci, yasanın 19 uncu madde
sindeki ortaklık taahhüdünün üst sınırı
nın 1 000 pay olarak önce 50 milyona, Ba
kanlar Kurulunca alınacak bir kararla bir 
ortaklık payının 500 milyon liraya kadar 
çıkarılabilmesi doğru değidir. Çünkü, ta
rım kesiminde küçük ve orta büyüklükte
ki işletmelerin bu kadar büyük sermaye ile 
ortak olabileceklerini düşünmek mümkün 
değildir. Kooperatifçiliğin önde gelen özel
liği, ortak taahhüt paylarının düşük, bu
na karşılık ortak sayısının yüksek olması
dır. Oysa, tasarı, 7 ortakla 350 milyon li
ra senmayeli kooperatif görünümünde, 
gerçekte sermaye şirketleri olan kuruluş
ları yaygınlaştıracaktır ve bunların koope
ratiflere tanınan ayrıcalıklardan yararlan
ması sağlanacaktır. Bu da, kooperatifçil-
ğin yozlaşmasını ve üreticilerimizin daha 
da zor şartlarda yaşama itilmesini getire
cektir. Tasarının bu maddesindeki 1 000 
payın 100 paya indirilmesi daha garçekçi 
olacaktır. Böylece, kooperatif görünümlü 
sermaye şirketlerine tarım kesimi peşkeş 
çekilmemiş olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
bu konuda Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
olarak verdiğimiz değişiklik önergesinin 
kabulü, Türk tarım kesimi için hayırlı ola
caktır. 

Yasanın, toprak insanlarına hayırlı 
olmasını diler, Yüce Meclise şahsım ve 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına saygı
lar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Türkcan. 

Şahsı adına, Sayın Halil Çulhaoğlu; 

buyurun efendim. 
HALİL Ç U L H A O Ğ L U (İzmir) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1163 
sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu, 
tasarının 5 inci maddesiyle ilgili görüşle
rimi belirtmek üzere söz aldım; Yüce He
yete saygılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, yapılan değ i 
şiklikle, ortaklık taahhüdünün üst sınırı 
1 000 pay olarak 50 milyon liraya çıkarıl
mıştır. Bu miktar, Bakanlar Kurulu kara
rıyla 500 milyon liraya kadar artırılabil-
mektedir. Bu yasa tasarısıyla, kooperatif
lerin şirketleştirilerek, büyük sermayenin 
eline geçirilmesi hedeflenmiştir. Günümüz 
şartlarında, küçük ve orta tarım üretici
lerinin 50 milyon lira taahhüt ederek koo
peratiflere ortak olabileceği düşünülemez. 

Kooperatiflerin en önemli özelliği, 
ortaklık paylarının düşük, buna karşılık 
ortak sayılarının yüksek olmasıdır. Koo
peratifleri sermaye şirketleri haline getir
mek, kooperatiflerin kendi dengelerini bo
zar, ortaklararası farklılaşmayı yaratır; ko
operatiflerin başarılarını engeller. Küçük 
üreticiler ve köylüler ekonomik olarak sı
kıştırılırken, her gün yapılan zamlarla, her 
yıl, daha pahalı mal eden, daha ucuza sa
tan, daha yoksullaşan bir konumda iken, 
ayrıca kredi ihtiyaçları büyük holdingler-
ce ve büyük ziraî işletmelerce kullanılan 
üreticilerimiz, kooperatiflerine devlet des
teği beklerken, ellerinden demokratik ör
gütlenme olanakları da alınmaya çalışıl
maktadır. 

Tarım, yüzde 50'nin üstündeki bir 
nüfus için geçim kaynağıdır. Tarımda ge
lir dağılımı ve toprak dağılımı adaletsiz 
boyutlara ulaşmıştır. Tarımda, nüfusun 
yüzde 10'u gelirin yüzde 52'sini alırken, 
yüzde 45'i ancak geçinebilir düzeydedir. 
100 dönümün üzerindeki tarımsal işletme 
sayısı yüzde 13,1 iken, tarımsal alanın yüz
de 51,1'int kapsarlar. 100 dönümün altın
daki tarımsal işletme sayısı yüzde 86,9 
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iken, tarımsal alanın yüzde 48,9'unu kap
samaktadır. 

Tarımsal gelirlerden yeterli pay ala
mayan, dolayısıyla, sermaye birikimi ol
maya*, optimum toprak büyüklüğüne sa
hip olmayan üretici kesimin girdi ve kre
di ihtiyaçlarının temini, ürettikleri ürünün 
değerlendirilmesi, dolayısıyla küçük ve or
ta işletmelerin ülkemiz ekonomisinde et
kili hale gelebilmeleri, ancak kooperatif
lerin gelişmelerinin desteklenmesiyle 
mümkündür. Tek umudu demokratik ko
operatifler olan üreticilerin umutları, ko
operatiflerin şirketleşmesiyle yok olacak, 
üretici kesim, yarınlarını, kırsal kesimden 
koparak kentlerde işçilikte görmeye baş
layacaktır. 

Kooperatif ilkelerine ters düşen bu 
uygulama, tarımda küçük üreticileri yok 
etmeye yönelik politikanın bir parçasıdır. 
Sermaye taahhüt üst sınırının 100 pay ola
rak 5 milyon lirayla sınırlandırılması, gü
nümüz şartlarına göre daha uygun olacak
tır. Tasarı bu şekliyle yasalaşırsa, küçük ve 
orta üreticilerin önüne set çekilecek, ku
racakları kooperatiflerin önüne set çekile
cek, kooperatif görünümünde gerçekte 
sermaye şirketi olan kuruluşlar yaygınla
şacaktır. Böylece, kooperatiflere tanınan 
ayrıcalıklardan yararlanmalarına da yol 
açılacaktır. 

Vereceğimiz değişiklik önergesini 
dikkatle incelemenizi, dikkatle gözlemeni
zi diler, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına ve şahsım adına hepinize saygı
lar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Çulhaoğlu. 

Madde ile ilgili verilmiş önergeleri 
önce veriliş sırasına, sonra da aykırılık de
recesine göre okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Yüce Mecliste görüşülmekte olan 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı

sının çerçeve 5 inci maddesi ile değiştiri
len 1163 sayılı Kanunun 19 uncu madde
sinin ikinci ve üçüncü fıkralarının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

"Bi r ortaklık payının değeri 10 000 
liradır. Kooperatife girenler en çok 1 000 
pay taahhüt edebilirler. Kooperatif üst ku
ruluşuna iştirak edenler ise en az 50 pay 
taahhüt ederler. Bir ortaklık payının de
ğeri Bakanlar Kurulu kararı ile 10 katına 
kadar artırılabilir. 

Birkaç pay bir ortaklık senedinde gös
terilebilir. Senetle temsil edilmeyen pay
lar 10 000 lira itibar olunur." 

Gerekçe : Tasarı bir ortaklık payını 
50 000 Türk Lirası olarak tespit edilmiş 
bulunmaktadır. Bu had, en az asgarî had-
dir. Anonim şirketlerde ve sermaye şirket
lerinde bile bir hisse bedelinin 1 000 lira 
olduğu bir ülkede 50 000 liralık had çok 
yüksektir. Bu haddin 1163 sayılı Koopera
tifler Kanununun 10 uncu maddesinde 
10 000 lira olarak bulunması makul bir 
haddir. Bu sermaye haddinin değişmemesi 
ve 10 000 lira olarak kalması düşünül
müştür. 

Üst kuruluşların en az 50 pay alma
ları makul karşılanmış ve bir kooperatifin 
üst kuruluşa katılması 500 000 liralık bir 
sermayeyi öngörmüştür. Bu değişiklik 
önergesi bir payın bedelinin 10 000 Türk 
Lirası olması ve bir ortağın 1 000 pay al
ması düşünülmüş ve bunun para olarak 
miktarı 10 milyon Türk Lirası olarak he
sap edilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Ka
nuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısında yer alan 5 inci 
maddenin aşağıda belirtilen şekilde değiş
tirilmesini teklif ve arz ederiz. 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

İbrahim Tez 
Ankara 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 
Tayfur Ün 

Bilecik 
Madde 5. — 1163 sayılı Kooperatif

ler Kanununun 19 uncu maddesinin 
12.6.1987 tarih ve 3381 sayılı kanunla de
ğişik ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Bi r ortaklık payının değeri 50 000 
liradır. Kooperatife girenler en çok 100 pay 
taahhüt edebilir. Kooperatif üst kuruluş
larına iştirak edenler ise en az 100, en çok 
1 000 pay taahhüt ederler. Bir ortaklık pa
yının değeri Bakanlar Kurulu kararı ile 10 
katma kadar artırılabilir. 

Gerekçe : 1163 sayılı Yasanın 1 inci 
maddesinde tanımladığı gibi kooperatif
ler; ortaklarının belirli ekonomik menfa
atlerini özellikle meslek ve geçimlerine ait 
ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma 
ve kefalet suretiyle sağlamak ve korumak 
amacını taşıyan kuruluşlardır. 

Tanımda belirtilen ortakların ekono
mik menfaatlerini sağlamak ve korumak 
amacı geniş anlamda bir kârlılık ve kâra 
yönelik çalışma anlamını taşımamaktadır 
ve ekonomik yarar kooperatife değil ortak
lara yönelik olmak durumundadır . Koo

peratiflerin, ticaret ortaklıklarından temel 
ayrılıklarından bir diğeri ise ticaret şirket
lerinde amaca ulaşmak için önde gelen bir 
araç olan sermaye, kooperatiflerde ortak
ların dayanışma ve yardımlaşma ve dış 
yardımdan sonra gelen bir araçtır. 

Sermayeye dayalı olmayan ve geniş 
anlamda kârlılık amaçlamayan yapıları 
nedeniyle de vergi bağışıklığı, kredi des
teği, eğitim ve denetim gibi devlet katkı
ları sağlanmaktadır. 

Bütün bu nedenlerle kooperatif ve üst 
kuruluşlarının daha önceki yasada yer 
alan ve günümüz koşullarında yeterli ol
mayan ortaklık payları ile ilgili hükümler 
yeniden düzenlenirken kooperatiflerin 
amaç ve yapılarının bozulmasına neden de 
olmaktadır. Bu amaçla madde metni ye
niden düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Önergeleri, aykırılık de
recesine göre tekrar okutup, işleme tabi tu
tacağım efendim. 

Giresun Milletvekili Mustafa Çakır 
ve arkadaşlarının önergesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 
Bazı Maddelerinin değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısında yer alan 5 
inci maddenin aşağıda belirtilen şekilde 
değiştirilmesini teklif ve arz ederiz. 

Madde 5. — 1163 sayılı Kooperatif
ler Kanununun 19 uncu maddesinin 
12.6.1987 tarih ve 3381 sayılı Kanunla de
ğişik ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Bir ortaklık payının değeri 50 000 
liradır. Kooperatife girenler en çok 100 pay 
taahhüt edebilir. Kooperatif üst kuruluş
larına iştirak edenler ise en az 100, en çok 
1 000 pay taahhüt ederler. Bir ortaklık pa
yının değeri Bakanlar Kurulu Kararı ile 
10 katına kadar artırılabilir." 
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BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKİN (Bur
sa) — Sayın Başkan, Komisyon takdire bı
rakıyor. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ka
tılıyor mu? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Katılıyoruz 
efendim. Abdulkadir Aksu ve arkadaşla
rının önergesine katılıyoruz. (SHP sırala
rından "Katıldınız bir kere" sesleri) 

BAŞKAN — Okunan önerge, Nec-
car Türkcan ve arkadaşlarının önergesi
dir efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ SÜRÜR (Ordu) — Efendim, sı
rayla okumadınız. Lütfen sırayla okuyu
nuz, ondan sonra oyumuzu belirtelim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, önergeleri 
aykırılık derecelerine göre okutuyorum. 
Yani, önce geliş sırasına göre okuttum, 
sonra da aykırılık derecelerine göre 
okuttum. 

Önergeye komisyon... 
Demin takdire bırakmıştınız Sayın İl

han Aşkın. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Demin anlayamamıştım Sayın Baş
kanım, şimdi anlaşıldı; net olarak ifade 
ediyorum; Komisyon katılmıyor efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, tutanaklara geçmiştir. 

BAŞKAN —• Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin, 
kanun tasan ve tekliflerinin müzakeresin
de, önergelerin okunmasında lütfen bun
dan sonra çok dikkatli davranmalarını 
Başkanlık Divanı olarak önemle rica ede
rim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Orc<u) — Teşekkür 
ederiz. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri adına, 
Sayın İbrahim Tez; buyurun efendim. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi en 
içten saygılarımla selamlıyorum. 

Görüşülmekte olan 1163 sayılı Koo
peratifler Kanununun 5 inci maddesinde
ki 1 000 payın, 100 paya düşürülmesiyle 
ilgili olarak düşüncelerimi arz etmek is
tiyorum. 

Kooperatif hareketinin mantığı, 
emek ve tasarruflannı birleştirerek, ortak 
amaca gitmektir. Oysa, böylesi bir mad
denin yasalaşması, devlet tarafından ve 
bunun gibi kolaylıklarla kurulan koopera
tiflerin belirli grupların eline geçmesine 
neden olacaktır, vergi ödemeyen şirketle
rin oluşmasına neden olacaktır. 

Kooperatiflerin sermaye birikimi, öz 
ortak kaynaklarıdır. Büyük pay sahipleri, 
küçük ortakların çıkarlarını tehlikeye ata
cakları gibi, yönetim kurulları, büyük pay 
olarak, seçilme tehlikesini ortadan kaldır
ma gibi keyfî yönetim kurabilirler. Koo
peratifler içi demokrasi için, paylartn azal
ması zorunludur. Bu konuda, Başkanlığa 
verdiğim önergemin gerekçesindeki bilgi, 
biraz evvel okunarak, Yüce Kurula sunul
muştur. 

Ortaklık payının 100'e düşürülmesi, 
hem kooperatifçilik açısından, hem de ül
kemizin geleceği açısından önemli bir gi
rişimdir. Değerli milletvekillerinin, bunu 
göz önüne alarak, bu konuda olumlu oy 
kullanacağı inancıyla, hepinize saygılar 
sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Tez. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Diyarbakır Milletvekili Abdulkadir 

Aksu ve arkadaşlarının önergesi, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Yüce Mecliste görüşülmekte olan 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sının çerçeve 5 inci maddesi ile değiştiri
len 1163 sayılı kanunun 19 uncu maddesi
nin ikinci ve üçüncü fıkralarının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

"Bir ortaklık payının değeri 10 000 
liradır. Kooperatife girenler en çok 1 000 
pay taahhüt edebilirler. Kooperatif üst ku
ruluşlarına iştirak edenler ise en az 50 pay 
taahhüt ederler. Bir ortaklık payının de
ğeri Bakanlar Kurulu Kararı ile 10 katı
na kadar artırılabilir." 

Birkaç pay bir ortaklık senedinde gös
terilebilir. Senetle temsil edilmeyen pay
lar 10 000 lira itibar olunur." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Yüce Meclisin takdirine bırakıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI 

Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen önerge doğ
rultusunda oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 6. — 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununun 26 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

" 3 . Genel Kurul Toplantılarına Ka
tılma Hakkı 

Madde 26. — Üç ay evvel ortak ol
mayanlar hariç her ortak genel kurula ka
tılma hakkına sahiptir. Yapı kooperatifle

rinde genel kurul toplantılarına katılmak 
için bu şart aranmaz." 

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

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 7. — 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununun 38 inci maddesinin 
üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şe
kilde 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." 

"Or t ak dışı işlemlerden elde edilen 
hâsılanın ortaklara sermaye payları ora
nında dağıtılabileceği anasözleşnıede hük
me bağlanabilir. Dağıtılmadığı takdirde, 
bunlar kooperatifin gelişmesine yarayacak 
işlerde kullanılmak üzere özel bir fonda 
toplanır." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı efendim? 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
Grubumuz adına, Sayın Halil Çulhaoğlu 
konuşacak efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
maddelerle ilgili olarak grupları veya şa
hısları adına söz alan arkadaşlar, lütfen, 
önceden isimlerini yazdırsınlar efendim. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Halil Çulhaoğlu 'na söz ve
riyorum. 

Buyurunuz efendim. 
S H P G R U B U ADINA H A L İ L 

Ç U L H A O Ğ L U (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 1163 sayılı Koope
ratifler Yasasının 38 inci maddesindeki de
ğişiklik tasarısı hakkında Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına görüşlerimizi 
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belirtmek üzere söz aldım. Bu vesileyle, 
Yüce Heyete saygılarımı sunarım. 

Değişiklik tasarısında "Or tak dışı iş
lemlerden elde edilen hâsılanın ortaklara 
sermaye paylan oranında dağıtılabileceği 
anasözleşmede hükme bağlanabilir" de
nilmektedir. Kooperatifleri sermaye şirket
lerinden ayıran en önemli özellik, gelir -
gider farkının ortaklara, kooperatif işlem
leri oranında dağıtılması olan risturn il
kesidir. İlgili değişiklik maddesinin gerek
çesinde de bu durum açıkça ifade edil
mektedir. 

Yapılacak değişiklikte, ortak dışı iş
lemlerden elde edilen hâsılanın ortaklara 
sermaye payları oranında dağıtılmasının 
hükme bağlanması, maddenin gerekçesiy
le çelişki doğurmaktadır. Kooperatiflerin 
risturn dağıtma ile ilgili temel ilkesini or
tadan kaldıran, ortak dışı işlemlerden el
de edilecek hâsılanın özel bir fonda top
lanarak kooperatiflerde gerçekleşecek ser
maye birikimini kısıtlayan hükümlerin de
ğişiklik maddesinden çıkarılarak, yasanın 
yürürlükteki 38 inci maddesindeki gibi, 
ortak dışı işlemlerden edilecek hâsılanın 
dağıtılamayacağı, bunların, kooperatifle
rin gelişmesine yarayacak işlerde kullanıl
mak üzere özel bir fonda toplanacağı hük
münün değiştirilmemesi yerinde olacak
tır. Bu şekilde, sermaye payları oranında 
hâsıla dağıtımının önlenmesiyle, koopera
tifleri sermaye şirketlerinden ayıran ris
turn dağıtma ilkesinin korunması sağla
nacak, böylelikle de, kooperatifçiliğin te
mel ilkelerinden biri korunmuş olacaktır. 
Ortak dışı işlemlerden elde edilen hâsıla, 
kooperatiflerin geleceği açısından, dağıtıl-
mamahdır. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym 
Çulhaoğlu. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa

yın Mehmet Korkmaz; buyurun efendim. 
DYP G R U B U ADINA M E H M E T 

K O R K M A Z (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
7 nci madde, 1163 sayılı Kooperatifler Ka
nununun 38 inci maddesinin üçüncü ve 
dördüncü fıkralarını değiştiren bir mad
de. 1163 sayılı Kanunun 38 inci maddesi
nin dördüncü fıkrası, eski haliyle, "Or tak 
dışı işlemlerden elde edilen hâsıla dağıtı
lamaz. Bunlar kooperatifin gelişmesine ya
rayacak işlerde kullanılmak üzere özel bir 
fonda toplanır" diyor. Görüşülen tasarı
nın 7 nci maddesinde ilgili fıkranın deği
şiklik şekli ise, "Or tak dışı işlemlerden el
de edilen hâsılanın ortaklara sermaye pay
ları oranında dağıtılabileceği anasözleşme
de hükme bağlanabilir. Dağıtılmadığı tak
dirde, bunlar kooperatifin gelişmesine ya
rayacak işlerde kullanılmak üzere özel bir 
fonda toplanır" diyor. 

Sayın milletvekilleri, kanunun bu 
maddesinin eski haliyle kalması bize göre 
daha yararlı olacaktır. Çünkü, kooperatif, 
büyük sermayesi olmayan, sermayesinden 
büyük kazanç beklemeyenlerin kuruluşla
rıdır. Ürününü kooperatif kanalıyla değer
lendirerek değeri fiyatından satabilmek ve
ya ihtiyacını kooperatif kanalıyla daha 
ucuza temin etmek, kooperatif ortağı için 
temel amaçtır. Maddenin değişiklik tek
lifi gibi kanunlaşması halinde, kooperatif
teki büyük sermaye sahibi ortaklar yöne
timi ellerine alarak daha çok ortak dışı iş
lem yapmayı ve bu yolla sermayelerine da
ha büyük kazanç sağlamayı düşünecekler
dir. Böyle bir durumda, sermayesi az, an
cak üretimi veya ihtiyacı çok olan gerçek 
ortaklar, ürünlerini kooperatife satmakta 
veya almakta önceliği ve avantajı kaybet
miş olacaklardır. Bu sebeple, yasanın 38 
inci maddesinin, kooperatifi ve ortakları
nı koruyan bir yapıda olduğundan, eski 
halinde kalması bize göre uygun olacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Korkmaz. 

Madde ile ilgili bir önerge vardır, 
okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Yüce Mecliste görüşülmekte olan 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sının çerçeve 7 nci maddesi ile değiştiri
len 1163 sayılı Kanunun 38 inci maddesi
nin 3 üncü fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Mustafa Şahin 

Kayseri 
Tevfik Ertürk 

Ankara 
"Gelir - gider farkının en az yüzde 

50'si ortaklara dağıtıldıktan sonra, ortak
ların sermaye paylarına genel kurul kara
rı ile devlet tahvillerine verilen en yüksek 
faiz haddini geçmemek üzere faiz ödene
bileceği anasözleşme ile hükme bağlana
bilir." 

Gerekçe : 
Fıkrada öngörüldüğü şekilde, gelir -

gider farkının yüzde 80'inin risturn ola
rak dağıtılması halinde, kanun ve anasöz-
leşmeye göre ayrılması zorunlu olan yedek 
akçe, karşılık ve fonlar için geriye bir pay 
kalmamaktadır. 

Bu sebeple, mevcut kanun metninde 
hükme bağlandığı gibi, dağıtılacak gelir -
gider farkının yüzde 50 olarak kabul edil
mesi gerekli bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur

sa) — Takdi re b ı r ak ıyo ruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ V E T İ C A R E T BAKANI 

ŞÜKRÜ Y Ü R Ü R (Ordu) — Abdülkadir 
Aksu'nun önergesine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesini, kabul edi
len önerge istikametinde oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 8. — 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununun 39 uncu maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Gelir - gider farkının en az % 10'u 
yedek akçeye, kooperatif üst kuruluşların
da ise buna ilaveten en az % 5'i fevkala
de yedek akçeye ayrılmadıkça ortaklara 
dağıtım yapılmaz." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı efendim? Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 67 
sıra sayılı 1163 sayılı Kooperatifler Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısının 8 inci 
maddesi birinci fıkrasına aşağıdaki şekil
de ilave yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 
Hasan Namal 

Antalya 
Fuat Kılcı 

İzmir 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
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Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Baki Durmaz 
Afyon 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

"Yedek akçe olarak ayrılan miktar 
kooperatifin yıl sonunda doğabilecek bi
lanço zararının kapatılmasında kullanıl
mak üzere ayrı bir banka hesabında bek
letilir. Ancak 3 yıl süre sonunda biriken 
yedek akçe sermayeye ilave edilir." 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU1 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI 

Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri söz is
tiyor mu efendim? Sayın Mehmet Kork
maz, buyurun efendim. (DYP sıraların
dan alkışlar) y 

M E H M E T K O R K M A Z (Kütahya) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 inci 
maddesiyle, ilgili, "Yedek akçe olarak ay
rılan miktar kooperatifin yıl sonunda do
ğabilecek bilanço zararının kapatılmasın
da kullanılmak üzere ayrı bir banka he
sabında bekletilir, ancak 3 yıl süre sonun
da biriken yedek akçe sermayeye ilave 
edilir" diye bir önerimiz; bir değişiklik 
önergemiz var. 

Sayın milletvekilleri, halen yürürlük
te olan Yasanın 38 inci maddesi beşinci fık
rasına göre, menfi faaliyet neticelerini ka
patmak amacıyla kullanılması öngörülen 
yedek akçe yıl içinde değişik yatırım ko
nularında harcanmakta ve madde hükmü 
uygulanamamaktadır. 39 uncu maddenin 
birinci fıkrasına ilave edilen husus, yedek 
akçenin yıl içinde başka amaçlarla harcan
masını engellemek ve yerinde kullanılma-
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sini sağlamak amacına dönüktür. Ancak, 
yatırımda kullanılmayan bir sermaye bi
rikiminin oluşmasını önlemek için de üç 
yıllık devrelere sermayeye katılması öngö
rülmektedir. Önergemiz bu istikamettedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Korkmaz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 9. — 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununun 42 nci maddesinin ikinci 
fıkrasına aşağıdaki üç bent eklenmiştir. 

" 6 . Gayrimenkul alımında ve satı
mında takip edilecek usul ile alınacak 
gayrimenkulun niteliğini, yerini ve azamî 
fiyatını, satılacak gayrimenkulun asgarî fi
yatını belirlemek. 

7. İmalat ve inşaat işlerinin yaptı
rılma yöntemini belirlemek. 

8. Yapı kooperatiflerinde; koopera
tifin ortak sayısı ile yapılacak konut veya 
işyeri sayısını tespit etmek." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı efendim? 

A L A E T T İ N K U R T (Kocaeli) — 
Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adna, Sayın Alaettin Kurt; buyurun 
efendim. 

Başka söz isteyen varsa ismini yazdır
sın efendim. 

DYP G R U B U ADINA ALAETTİN 
K U R T (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; hepinize saygılarımı suna
rak sözlerime başlıyorum. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 
42 nci maddesine ilave olan bu kanun ta
sarısının 9 uncu maddesinin yedinci fık
rası üzer inde konuşmak ist iyorum. 
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Sayın milletvekilleri, hepinizin ma
lumları olduğu üzere, kooperatifler, şirket
ler gibi, ortaklarına menfaat temin etmek 
üzere kurulmuş kuruluşlardır ve yine ma
lumlarınız olduğu üzere, tüzüklerinde be
lirtildiği tarihler içerisinde, genel kurulla
rını, 1 yıl sonunda, 2 yıl sonunda, 3 yıl 
sonunda yapan kooperatifler vardır. 

Şimdi, bu kanun tasarısının 9 uncu 
maddesinin 7 nci fıkrasında, " İmala t ve 
inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini 
belirlemek'' hususu kooperatifin genel ku
ruluna terk ediliyor; yani kooperatif yöne
tim kurulları, kooperatife imalat ve inşa
at işi yaptırırken, artık bundan sonda ka
rar mercii olmaktan çıkarılıyor ve bu hak 
genel kurula veriliyor. 

Uygulamada burada büyük bir hata 
olacağı kanaatindeyiz. Devletimiz, görev
lerinden biri olan ve Anayasamızın 171 in
ci maddesindeki "Devlet, millî ekonomi
nin yararlarını dikkate alarak, öncel iki t 
üretimin artırılmasını ve tüketicinin ko
runmasını amaçlayan" hükmüne ters dü
şer hale gelmiş oluyor. 

İki yıl sonunda genel kurulu yapıla
cak bir kooperatifi düşününüz : İki yıl ev
vel genel kurul yapılıyor ve mesela "1,5 yıl 
sonra yapacağımız inşaatın ihalesini açık 
artırma ve eksiltme usulü ile yaptıracağız" 
şeklinde yöntem belirleniyor. Burada be
lirlenecek yöntemler ya açık artırma ve ek
siltme ya kapalı zarf usulü ya teklif alma 
veya emanet usulüdür; ancak, daha, Hü
kümetin, ekonomik kurulların bir yıl son
ra ne halde cereyan edeceğini tespit ede
mediği bir ortamda, kooperatif genel ku
rulu, kooperatif üyelerinin birbuçuk yıl 
sonra menfaatine olacak imalat ve inşaat 
yöntemini birbuçuk yıl evvelden belirle
meye kalkıyor ve diyor ki, siz bunu ' 'ema
net usulü ile yapın." Halbuki birbuçuk yıl 
sonra belki bir teklif gelecek ve o teklif ko
operatifi teşkil eden üyelerin hepsinin da
ha çok menfaatine olacak; ama biz onu ge

nel kurulda -genel kurula o yetkiyi vermek 
suretiyle bu kanun gereği- yönetim kuru
lunun elinden o yetkiyi almış olduğumuz 
için, yönetim kurulu böyle bir şeye karar 
verememiş olacak. 

Amaç bölümünde, neden bu yola sa-
pıldığı izah edilerek, "kooperatiflerdeki 
yolsuzlukları ortadan kaldırmak için böyle 
bir yola gidildiği" söylenmektedir. 

Şimdi, denetim uğruna yönetim ku
rulunun yetkisini alıyoruz. Denetleyeceğiz 
diye yetki alınmaz. Yetki verilir; fakat, de
netlemenin kuralları, yöntemleri kanuna 
dere edilir. Denetlemeye karşı değiliz. Ev
velki oturumda Kooperatifler Kanunu 
hakkında Doğru Yol Partisinin görüşleri
ni ortaya koyan arkadaşımız, bu konuda
ki hassasiyetimizi, denetim konusundaki 
hassasiyetimizi ortaya koymuşlardı. Dene
time kar^ı değiliz, denetimin olmasından 
yanayız; ama denetleyeceğiz diye yetkile
rin alınması, neticede yönetim kuruluna 
verilen tüm yetkilerin sıfırlanmasına ve ko
operatiflerin üyelerine yarar sağlamak için 
gayret ettiği amaca ulaştırmaktan bizi alı
koyan Onun için, bu kanun tasarısının 9 
uncu maddesinin yedinci fıkrasının tasa
rıdan çıkarılmasını teklif ediyoruz. 

Dikkate alınacağı ümidiyle saygılar 
sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Başka söz isteyen var mı efendim? 

Yok. 
Önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1163 sayılı Koo

peratifler Kanununun 42 nci maddesine 
eklenmek istenen kanun tasarısının 9 un
cu maddesinin yedinci bendinin tasarıdan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Koksal Toptan 
Zonguldak 
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Ali Eser 
Samsun 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN 
Hükümet?.. 

SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI 
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Katılmıyo-
ruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 10. — 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununun 43 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" 1 . Çağrıya Yetkisi Olanlar : 
Madde 43. — Yönetim kurulu veya 

anasözleşme ile bu hususta yetkili kılman 
diğer bir organ ve gerektiğinde denetçiler 
kurulu, ortağı olduğu üst birlik ve tasfiye 
memurları, genel kurulu toplantıya çağır
ma yetkisine sahiptirler. Ancak genel ku
rul yukarıda belirtildiği şekilde toplana
madığı takdirde ilgili bakanlık genel ku
rul toplantıya çağırma yetkisine sahiptir." 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununun 45 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

" 3 . Şekil 
Madde 45. — Genel kurul olağan ve 

gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. 
Olağan toplantının her hesap devresi so
nundan itibaren 6 ay içinde ve en az yıl
da bir defa yapılması zorunludur. 

Genel kurul, anasözleşmede gösteri
len şekil 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. 

Genel kurul toplantı tarihi, yeri ve 
gündemi toplantıdan en az 15 gün önce 
ilgili bakanlığa ve mülkî idare amirliğine 
yazılı olarak bildirilir. 

Genel kumlun sevk ve idaresi, ortak
lar veya üst kuruluş temsilcileri arasından 
seçilen başkan ve üyeler tarafından sağla
nır." 

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

Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısında yer alan 45 
inci maddenin aşağıda belirtilen şekilde 
değiştirilmesini teklif ve arz ederiz. 

Madde 45. — Genel kurul olağan ve 
gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır
lar. Olağan toplantının her hesap devresi 
sonundan itibaren altı ay içinde ve en az 
yılda bir defa yapılması zorunludur. 

Genel kurul, anasözleşmede gösteri
len şekil ve surette toplantıya çağrılır. 

Toplantı nisabı anasözleşmede göste
rilir. Ancak yapı kooperatiflerinin genel 
kurul toplantılarında ortakların birinci 
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toplantıda en az 1/2, ikinci toplantıda ise 
en az 1/4'ünün şahsen veya temsilen ha
zır bulunmaları şarttır. Temsil belgelerin
de noterlikçe onaylama şartı aranır. 

Genel kurul toplantı tarihi, yeri ve 
gündemi toplantıdan en az 15 gün önce 
ilgili bakanlığa ve mülkî idare amirliğine 
yazılı olarak bildirilir. 

Genel kurulun sevk ve idaresi ortak
lar ile vekilleri veya üst kuruluş temsilci
leri arasından seçilen başkan ve üyeler ta
rafından sağlanır. 

Gerekçe : Genel kurulda ilk toplantı 
nisabının artırılması, kararların daha çok 
ortağın katılımıyla alınmasına neden ola
caktır. Temsil belgelerinin noterlikçe tas
dikli olması bazı art niyet ve suiistimalle
rin önlenmesi ve bazı endişelerin ortadan 
kaldırılması açısından yararlı olacaktır, 

Hüsnü Okçu oğlu 
İstanbul 

Birgen Keleş 
İzmir 

İbrahim Tez 
Ankara 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Ekrem Kangal 
Sivas 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI 

Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın 
Hüsnü Okçuoğlu; buyurun efendim. 

H Ü S N Ü O K Ç U O Ğ L U (İstanbul) 
— Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; 45 inci maddeyle ilgili olarak verdi
ğimiz değişiklik önergesinde iki temel şey 
önermiştik : 

Birincisi, katılımı artırmak. Yani, da
ha Önceden genel kurulun en az 1/4 sayı
sıyla yapılacağı hükmünde bir değişiklik 
yaparak, en azından, kurulan kooperati
fin ilk genel kuruluna 1/2 oranında katılı
mı sağlamak. Bunun temel nedeninde, bu 
kooperatife üye olan insanların yapılmakta 
olan işin sorumluluğunu almaları, artı, ka
rarla birlikte katılımı sağlamak, düşünce
lerini almak ve böylece bundan sonraki ya
pılacak genel kurullarda en azından ilk te
mel taşında harçlarının bulunmasını sağ
lamaktır. Özellikle büyük kooperatiflerde, 
yani binden fazla üyeli kooperatiflerde 1/4 
sayısını aldığınız zaman bunun 250 ede
ceğini ve 250'nin de oy çokluğuyla karar 
verilmesi halinde yüzde 26 ile bu kararın 
alınmış olması, binde 126 gibi bir kararla 
o kooperatifin geleceği yönlendirilmiş olur. 

Demek ki, değişiklikle ilgili verdiği
miz önergede katılımın birinci genel ku
rulda en azından 1/2 olmasını sağlamaktı. 

Değişiklikle ilgili verdiğimiz önerge
de ikinci temel husus, bu üye arkadaşla
rın temsilen katılmaları halinde, bu tem
silin noter onayından geçmesini sağlamak
tı. Bu konuda yapılan spekülasyonların, 
özellikle güvensizliklerin, suiistimallerin, 
bilhassa yapı kooperatiflerinde ne boyut
larda geliştiğini tahmin ediyorum hepimiz 
duymuşuzdur, ilgili olmuşuzdur. Bu spe
külasyonu, bu yanlışları önlemek, bu şai
beli söylentileri ortadan kaldırmak için bir 
onay makamının olmasında hiçbir sakın
ca yoktur. Aksine, iki tarafa da güven ve
ren bir yaklaşım getirecektir. Böylece de, 
bu tip endişelerin ortadan kalkmasını sağ
layacaktır. 

Önergeyi bu iki amaçla vermiştim. 
Takdirleri Yüce Meclise bırakıyor, 
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teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Tefekkür ederiz Sayın 
Okçuoğiu. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununun 46 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"III. - Gündem : 
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 ortakla
rın en az 1/10'u tarafından genel kurul 
toplantısından en az 20 gün önce yazılı 
olarak bildirilecek hususların gündeme ko
nulması zorunludur. 

Gündemde olmayan hususlar görü
şülemez. Ancak kooperatife kayıtlı ortak
ların en az 1/10'unun gündem maddele
rinin görüşülmesine geçilmeden önce ya
zılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tet
kik komisyonunun seçilmesi, bilanço in
celemesinin ve ibranın geriye bırakılma
sı, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında 
karar alınması, genel kurulun yeni bir top
lantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme 
ve iyiniyet esasları ile genel kurul karar
larına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim 
kurulu kararlarının iptali, yönetim kuru
lu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine 
yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, ge
nel kurula katılanların yarıdan bir fazla
sının kabulü ile gündeme alınır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, 
Sayın Ilhami Binici; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA İLHAMI 
BİNİCİ (Bingöl) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin saygıdeğer milletvekilleri; gru
bum adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Maddelerin görüşülmesi sırasında, 
bir arkadaşımızın da belirttiği gibi, koo
peratifçilik Türkiye'de çok eskilere daya
nan bir olaydır. Ülkemizde kooperatifçi
liğin yaygınlaşması 1960'lardan sonra baş
lamıştır. 1960'1 ardan önce ülkemizde ko
operatifçilik hareketi pek gelişmemiş, an
laşılmamış, hatta ideolojik olarak değer
lendirilmiştir. 1960'tan önce, hatta 1960'lı 
yıllarda "Kooperatifçilik" denildiği za
man bir başka ideoloji ile bağ kurulmuş 
ve her nedense o günün şartlan altında ko
operatifçilik ve kooperatiflere karşı apay
rı bir şekilde, kamuoyuna yanlış bilgiler 
aktarmak suretiyle yanlış değerlendirme
lere gidilmiştir. 1961 Anayasasının kabu
lünden sonradır ki, kooperatifçilik Tür
kiye'de gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. 

Ülkemizde istihlak kooperatifleri, ta
rım kooperatifleri, istihlakla beraber üre
tim kooperatifleri ve yapı kooperatifleri 
kurulmuştur. Devlet bir kısmını kendi 
bünyesine almış, TARİŞ gibi, FİSKO-
BİRLİK gibi, daha başka kooperatifler gi
bi, kurumlaştırmış ve büyük yararlar sağ
lamıştır; bir kısmını da devlet kendi des
teğinden mahrum bırakmış, ortakların gü
cüyle ancak birtakım şeyler meydana gel
miş; kimi kooperatifler de ortaklarından 
güç alamadığı için, kurulduğu gibi kal
mıştır. 

İlk örnek kooperatifçiliği de Atatürk, 
Ankara Memurlar Kooperatifini kurmak
la yapmıştır. Ankara Memurlar İstihlak ve 
Üretim Kooperatifi Atatürk zamanında 
kurulmuş ve günümüze kadar da sürdü-
rülegelmektedir. Ancak her nedense, istih
lak ve üretim kooperatifi olmasına rağmen 
bu kooperatif bir türlü üretime geçme
miştir, 

Kooperatifçiliğin amaçlarından biri 
de, üretilen malların pazara sürülmesine 
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üreticinin sahip çıkması, üretici eline ken
di ürettiği malın parasını zamanında al
ması ve değerlendirmesidir. Bunun için
dir ki, genellikle Ege ve Batıya baktığımız 
zaman, buranın üreticileri arasında koo
peratifçilik yaygınlaşmış; ama bu hiçbir 
zaman İçanadolu ve Doğu Anadolu kesi
mine sıçramamıştır. 

Yine, kooperatifçilikte bir başka 
amaçta -genellikle yapı kooperatiflerinde-
bu görülmektedir, toplumumuzda alabil
diğine mülkiyete belirli bir düşkünlük var, 
mülkiyete karşı bir ilgi var. Genellikle ba
kıyoruz ki, büyük kentlerdeki kentleşme
lerde kooperatifçiliğin yapı dalında da bü
yük önemi vardır. Zamanında bir araya 
gelinip kooperatif kurulduğunda bir arsa 
alınmakta ve bu kooperatifçe bu arsa üze
rinde kooperatif üyelerine yapı yapılmakta 
ve herkese bir ev verilmektedir. Bugüne 
kadar sürdürülen şekil de budur; ancak, 
bugüne kadar, çağımıza uygun olarak ge
lişmekte olan teknolojinin yanı sıra, ülke
mizin bu konudaki gereksinimini yerinde 
karşılamak üzere bir kooperatif kanunu 
veya kooperatifler kanunu hazırlanıp ge
tirilmemiştir. Şimdi görüyoruz ki, gerçek
ten iyi bir teknikle bir kooperatifler kanu
nu tasarısı hazırlanmış, getirilmiş ve Mec
lise sunulmuştur. Tasarı iyi bir teknikle ha
zırlanmasına rağmen, bakıyoruz ki, bazı 
maddelerde veya genelinde, Hükümet ve
ya siyasî iktidarlar bu kooperatifçiliğe de 
sahip çıkmakta, kendi tasarrufları altına 
almakta veya kendileri yönlendirmek için 
veya anında müdahale edebilmek için ne 
gerekiyorsa maddelerin içine yavaş yavaş 
bu gibi önlemleri eklemektedirler. Ben, 
grubum adına, 12 nci madde üzerinde bu 
konudaki görüşlerimi belirtirken genelin
de birtakım şeylere de indim; şimdi bu gö
rüşlerimi açıklayacağım. 

Ülkemizde genellikle 50, 100, 150, 
1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 kişilik 
olan yapı kooperatifleri vardır ve yine şu 
bilgiyi vermeden de geçemeyeceğim; 

Türkiye'de irili ufaklı 39 bin kooperatif 
vardır. Ancak bu 39 bin kooperatifin için
de sadece yüzde 20'si muvaffak olmuş, 
yüzde 80'inin çalışmaları da çeşitli neden
lerden, ekonomik sorunlardan, askıya 
alınmıştır. 

Şimdi, 12 nci maddede, "Dörtten az 
olmamak üzere ortakların en az 1/10'u ta
rafından genel kurul toplantısından en az 
20 gün önce yazılı olarak bildirilecek hu
susların gündeme konulması zorunludur" 
deniliyor. 

Gelelim madde üzerindeki görüşü
müze : 2 000 kişilik bir kooperatifte yüz
de 10 ne yapar? 200 kişi yapar ve bu 200 
kişiyi de 20 gün önce bir araya getirecek
siniz -ki, bunlar Türkiye'nin çeşitli yöre
lerinde ikamet eden kişiler, çeşitti düşün
celere sahip kişiler; hiçbir zaman bu 200 
kişinin bir araya gelmesi durumu sözko-
nusu değil- bu 200 kişi gündeme alınmak 
üzere önemli bir sorunu kaleme alacak, 
imzalayacak ve genel kurul toplantısından 
20 gün önce de bildirilecek... Teknik ola
rak bir kere bu imkânsız olan bir şey. Çün
kü, bizim kooperatif genel kurulları genel
likle -kanunda da gayet sarihtir- gündem 
basında ilan ediliyor ve ortaklara 15 gün 
önceden bildiriliyor. Nerede kaldı ortağın 
20 gün önceden haberi olsun veya bu şe
kilde bir hazırlık içine girsin... Demek ki, 
teknik olarak, zaman olarak bu imkânsız. 
Yani biz burada kanun tasarısına madde
yi koyarken pratikteki uygulama şeklini de 
düşünmek zorundayız. Pratikte nasıl uy
gulanır, nasıl uygulanmaz? Eğer kanun 
koyucu, yani bunu hazırlayan arkadaşla
rımız 20 günü 10 güne veya 5 güne indir
miş olsalardı, bu % 10'u da daha belirli 
bir şekilde düşürmüş olsalardı o zaman 
benim bir diyeceğim yoktu; ama şurada 
görüyoruz ki, bu maddenin işlerliği pra
tikte imkânsız hale gelmiştir. Yani bu mad
deyi bu şekilde kabul ettiğimiz takdirde, 
bu maddeyi pratikte işletemezsiniz. Sayın 
Bakanımız burada; Sayın Bakanımızın 
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emri altında çalışan değerli arkadaşlarımız 
kooperatiflerin genellikle genel kurulları
na gidip denetimde bulunmaktalar, hatta 
gözetlemektedirler, hükümet adına katıl
maktadırlar; hiçbir kooperatifin genel ku
rulunda böyle bir olayın uygulanacağı du
rum sözkonusu olamaz. Peki, böyle bir 
olay olmadığına göre, bakanlık veya ko
misyon bunu niçin getirmiştir? İşte bu 
amaçların altında daha başka şeyler var. 
Biraz önce de bir arkadaşımız açıkladı, 
paylar konusunda kooperatifçilikte o ka
dar enteresan bir madde getirilmiş ki, bir 
kişi istediği şekilde pay sahibi olabiliyor. 
Yani bir diğer deyimle, halk deyimiyle, pa
rası olan bastırır kooperatifin payını satın 
alır, anonim şirket haline çevirir. Oysaki, 
eski kanunda kooperatiflerde bir kişi an
cak iki pay alabilirdi; hatta onu da sonra
dan birtakım genelgelerle kaldırdılar, bir 
kooperatifte bir kişi bir pay sahibi olabi
lir. Şimdi, böyle bir durumda siz getirir 
yüzde 10'u tarafından genel kurula sunul
mak üzere gündem maddesini değiştirme
ye kalkışırsanız, bu imkânsız olur. Orada 
birtakım usulsüz şeyler de olsa, o genel ku
rul için çok önemli bir durum da olsa, bu 
maddeyi kabul ettiğimiz takdirde, biz bu
nu gerçekleştiremeyiz. 

Yine enteresan bir durum söyleyeyim: 
Aşağıda deniliyor ki, "Yönet im Kurulu 
üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine ye
nilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel 
kurula katılanların yarıdan bir fazlasının 
kabulü ile gündeme alınır." Dikkat edin, 
"Genel kurula katılanların yandan bir 
fazlasının kabulü ile gündeme alınır..." 

Yine, 1 000 kişilik kooperatiflerde -
bilmiyorum, saygıdeğer üyelerimiz sanı
yorum ki bu durumu çok iyi biliyorlar ve 
değerlendirecekler- anasözleşmelerde de
niliyor ki, "1 kişi genel kurulda 9 kişiyi 
temsil eder." Yönetim kurulu 9 kişiden 
oluşuyor, 1 kişi 9 kişiyi temsil ettiği za
man, demek ki, yönetim kurulunun 91 
oyu her zaman vardır ve genellikle pratikte 

-bakanl ık yetkil i leri b u n u çok iyi 
biliyorlar- ortaklar genel kurula katılma
dıkları zaman, daha önce yönetim kuru
lu tarafından hazırlanan boş bir kâğıda, 
"Şu tarihte yapılacak genel kurul toplan
tısına katılamayacağım için yerime nokta 
nokta falan kişiyi seçtim." Boş bırakıyor. 
Yönetim kurulu bunu alıyor, kendi inisi
yatifi altında, kendi taraftarlarını yazdır
mak suretiyle Ahmet bilmem, kim katılı
yor, Mehmet bilmem kim katılıyor ve bir 
bakıyorsunuz ki, 1 000 kişilik bir koope
ratifte 91 kişiyi yönetim kurulu, 3 kişilik 
veya 5 kişilik de denetleme kurulu varsa, 
27 kişiyi de onlar temsil ediyor; ayrıca her 
birinin 10 tane yandaşı varsa, bir bakıyor
sunuz ki, vekaletnamelerle gayet güzel bir 
genel kurul oluşturuluyor ve istediklerini 
de bu genel kurula kabul ettiriyorlar. Ya
ni, yönetim kurulu ve denetim kurulu beş 
on tane taraftarıyla birlikte bu tip belge
lere dayanmak suretiyle genel kurulu oluş
turuyorlar ve istedikleri kararlan da alı
yorlar. 

Biraz önce 11 inci madde görüşülür
ken, Sayın Okçuoğlu'nun izah etmek is
tediği konu da buydu. Sizin her bir üye 
olarak, ayrı ayrı, noterden tasdikli veka
letname göndermeniz gerekir. Vekaletna
meleri topladmtz gönderdiniz... Nitekim 
pratikte biz bunun uygulamasını da gör
dük; bir bakıyorsunuz, yönetim kurulun
dan bir kişi gidiyor 200 tane vekaletname
yi alıyor, imzalatıp getiriyor, ondan son
ra kendi taraftarlarına dağıtıyor. Koope
ratif genel kurullarına bakıyorsunuz, 1/4'ü 
ile açılıyor, 250 kişi; 50 kişi çağırıyorlar, 
200 tane de vekaletname var, 250 kişi; 1 
000 kişilik kooperatifin genel kurulu top
landı 50 kişi ile. Gerçekte 50 kişi toplanı
yor 1 000 kişilik kooperatifin genel kuru
lunda. Bunlar diledikleri şekilde kararlar 
da alıyorlar. Bu kooperatifler bu şekilde 
devam ettiği sürece,( genel kurullar bu şe
kilde devam ettiği sürece bunlar olacak
tır. Sayın Meclisin biraz önce reddettiği 
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önerge eğer kabul edilmiş olsaydı bu du
rumlar önlenmiş olurdu; ama kabul edil
mediğine göre ve sayın Meclisimiz bu du
rumu da bu şekilde kabul ettiğine göre, bu 
kooperatiflerde daha çok suiistimal olay
ları ayyuka çıkacaktır. 

Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; bi
liye ' unuz ki, bugün Türkiye'de artık koo
peratifçilik bir yan sanayi haline gelmiş
tir. Toplu konutları görüyoruz; kentlerde 
kentleşme ilerledikçe, yapılaşma sorunu 
bu denli çoğaldıkça, kooperatiflere başvur
mak zorunda kalacağız ve yine görüyor
sunuz ki, kooperatifzedeler de çoğalmak
tadır. İşte biz bu kanun tasarısını görüşür
ken bu konulara da dikkat etmek zorun
dayız, bunları getirmek mecburiyetinde
yiz. Bu kanunu kabul ettiğimiz andan iti
baren, geriye dönüş olmayacaktır. Gelin, 
bu tasarı böyle geldi diye bunu bu şekilde 
kabul etmeyelim. Bu maddeyi biz iade 
edelim, saygıdeğer arkadaşlarımız bir da
ha gözden geçilsinler, hiç olmazsa bu ko
nu üzerinde ciddî önlemler alalım ve ya
rın öbür gün bileziğini satıp, yarın öbür 
gün tarlasını satıp da bir ev sahibi olmak 
isteyen insanın birtakım feryatları ile kar
şılaşmayalım; toplumun bu yarasını bir 
yerde kapatalım. 

BAŞKAN — Toparlay mız efendim. 
İLHAMI BİNİCİ (Devamla) — Evet 

efendim, toparlıyorum. 
Gene bir örnek vermek istiyorum : 

Dedik ki, 1 000 kişilik bir kooperatifte 
1/4*ü veya 1/10*u 100 kişi yaptı. Ne diyor? 
"Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin 
azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile il
gili hususlar, genel kurula katılanların ya
rıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme 
alınır." Bu, pratikte imkânsız olan bir şey
dir. Hiçbir zaman hiçbir kooperatifin ge
nel kurulunun açılışında yarıdan bir faz
la sayıyı bulamazsınız. Bu, imkânsız olan 
bir şeydir. Biz defalarca genel kurullara da 
katıldık, kooperatif de yönettik biliyoruz. 

Eğer, sayın bakanlık memurları veya Sa
yın Bakan, ben bir kooperatifin genel ku
rulunda bunu sağlayabiliyorum derse, bu
yursun burada konuşsun. Ben de aksini 
iddia edeceğim, belgelerle ispat edeceğim; 
bakanlığa intikal eden belgelerle ispat 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Binici, lütfen to
parlayınız efendim. 

İLHAMİ BİNİCİ (Devamla) — Sa
yın Başkan, kapatacağım; bu, çok önemli 
bir konudur, teknik bir konudur. Sayın 
Hükümetin, Sayın Plan ve Bütçe Komis
yonunun ve diğer komisyonun da bu ko
nuda mutlaka düşünmesi gerekli, söyle
diklerimi bir kez gözden geçirmesi gerek
li. Aksi takdirde, kanunlaştığı andan iti
baren söz söyleme hakkımız ortadan 
kalkıyor. 

Diğer maddeler üzerinde, sırası gel
dikçe, grubum adına görüşlerimi açıkla
yacağım. Beni sükûnetle dinlediğiniz için 
hepinize saygılarımı sunarım, teşekkür 
ederim efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Binici. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununun değişik 52 nci madde
sinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Ancak, kamu kuruluşlarından kre
di alan kooperatiflerin kredi miktarının ar
tırılmasından yararlanmak üzere alacak
ları kararlarda bu şart aranmaz ve 51 inci 
maddenin birinci fıkrası hükmü uygula
nır." 

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

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

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 14. — 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununun 56 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

" I I . - 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. 

3. Türk Ceza Kanununun zimmet, 
ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suiistimal, 
sahtekârlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli 
iflas, emniyeti suiistimal ve Devletin şah
siyetine karşı işlenen suçlara ilişkin hü
kümlerine veya bu Kanuna göre mahkûm 
olmamak. 

Üyelik şartlan denetçiler tarafından 
araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde 
seçilenler ile sonradan kaybedenlerin gö
revlerine yönetim kunılunca son verilir. 

Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili 
olarak kamu davası açılmış olanların gö
revleri ilk genel kurul toplantısına kadar 
devam etmekle beraber, yönetim kurulun
ca bu durumdaki üyelerin genel kurulca 
azli veya göreve devamı hakkında karar 
alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul 
gündemine madde konulur. 

Bu veya anasözleşmede gösterilecek 
diğer bir sebeple yönetim kurulu toplantı 
nisabını kaybederse, boşalan yönetim ku
rulu üyeliklerine denetim kurulu üyeleri 
tarafından gecikilmeksizin yeteri kadar ye
dek üye çağırılır. 

Yönetim kurulu üyelerinden bir ve
ya bir kaç kooperatif temsil yetkisini haiz 
murahhas üye seçilebilir. Murahhas üye
lerin seçilmesi ve değiştirilmesi Ticaret Si
ciline tescil ettirilir. 

Yönetim kurulu üyelerine genel ku

rulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı, 
temettü ve yolluk dışında hiç bir ad altın
da başkaca ödeme yapılamaz." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

Buyurun Sayın Gökbel. 
MUSA G Ö K B E L (Muğla) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; okunan 14 
üncü maddenin ikinci fıkrasında, "Aynı 
türde başka bir kooperatifin yönetim ku
rulu üyesi veya personeli olmamak' ' şartı 
getirilmiş. 

Ticaret hukukumuza baktığımız za
man, kooperatiflerin, bir limitet şirketle, 
bir anonim şirketle aynı platformda değer
lendirildiğini görürüz; yani kooperatifle
rin de, ticarî bir tüzelkişilikten başka özel 
bir anlamı yoktur. Anonim şirketlerde ara
madığımız, limitet şirketlerde aramadığı
mız aynı türde faaliyet gösteren bir başka 
yerde görevli olmaması konusununun, ka
nuna ve kooperatifçiliğe ne gibi bir katkı
sı olduğunu anlayamıyorum. Onun için, 
biraz önce okuduğum, "aynı türde başka 
bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi ve
ya personeli olmamak" şartının ne için ge
rekli olduğunu anlamak mümkün değil
dir. Çünkü, şu anda toplumda öyle başa-
nlı kooperatifçiler var ki, bir ve birden çok 
kooperatifi başanyla yürütmekte ve hayata 
geçirmekteler. Bunlann referansı sayılacak 
olan özelliklerini yok sayıp, "Siz bir koo
peratifin yönetim kurulundasmız, bir baş
ka kooperatifin yönetim kurulunda bir da
ha üyelere faydalı olamazsınız" demenin 
gerekçesini anlayamadım ve bunu bilgile
rinize sunmak için söz istedim. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı 
efendim? Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler 
var, geliş sırasına göre okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
14 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Tez 
Ankara 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Hüsnü Okçu oğlu 
İstanbul 

Öner Miski 
Hatay 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Aytekin Kotil 
İstanbul 

M A D D E 14. — 1163 sayılı Koopera
tifler Kanununun 56 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

" I I . - Üyelik Şartları ve Ücret 
Madde 56. — Yönetim kurulu üye

lerinde aşağıdaki şartlar aranır. 
1. Türk vatandaşı olmak. 
2. Aynı türde başka bir kooperatif

te yönetim kurulu üyesi olmamak. 
3. Türk Ceza Kanununun zimmet, 

ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suiistimal, 
sahtekârlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli 
iflas, emniyeti suiistimal ve Devletin şah
siyetine karşı işlenen suçlara ilişkin hü
kümlerine veya bu Kanuna göre mahkûm 
olmamak. Üyelik şartları denetçiler tara
fından araştırılır. Bu şartları taşımadıkla
rı halde seçilenler ile sonradan kaybeden
lerin görevlerine yönetim kurulunca son 
verilir. 

Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili 
olarak kamu davası açılmış olanların gö
revleri ilk genel kurul toplantısına kadar 
devam etmekle beraber, yönetim kurulun
ca bu durumdaki üyelerin genel kurulca 
azli veya göreve devamı hakkında karar 
alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul 
gündemine madde konulur. 

Bu veya anasözleşmede gösterilecek 
diğer bir sebeple yönetim kurulu toplantı 
nisabını kaybederse, boşalan yönetim ku
rulu üyeliklerine denetim kurulu üyeleri 
tarafından gecikilmeksizin yeteri kadar ye
dek üye çağrılır. 

Yönetim kurulu üyelerinden bir ve
ya birkaç kooperatif temsil yetkisini haiz 
murahhas üye seçilebilir. Murahhas üye
lerin seçilmesi Ticaret Siciline tescil et
tirilir. 

Yönetim kurulu üylelerine genel ku
rulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı, 
temettü ve yolluk dışında hiçbir ad altın
da başkaca ödeme yapılamaz." 

•Gerekçe : Kooperatiflerin karar ve ic
ra organları yönetim kurullarıdır. Koope
ratif personelinin yönetim kurulunca ve
rilen yetki dışında işlem yapma olanağı 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, aynı tür
de başka bir kooperatifte yönetim kurulu 
üyesi olmamak hükmü hükümet tasarısı 
gerekçesinde belirtilen gereksinimi karşı
lamaya yeterlidir. Aynı türde başka bir 
kooperatifte personel olmayı yönetim ku
rulu üyesi olma engeli olarak kabul edil
mesi aynı zamanda eşitlik ilkesine, seçile
bilme hak ve özgürlüğüne de aykırı ola
caktır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Yüce Mecliste görüşülmekte olan 
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sının çerçeve 14 üncü maddesi ile değişti
rilen 1163 sayılı Kanunun 56 ncı madde
sinin birinci fıkrasının ikinci bendi ile son 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

Mustafa Şahin 
Kayseri 
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Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

" 2 . Aynı türde başka bir koopera
tifin yönetim kurulu üyesi olmamak." 

"Yönetim kurulu üyelerine genel ku
rulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı, 
risturn ve yolluk dışında hiçbir ad altında 
başkaca ödeme yapılamaz." 

Gerekçe : 56 ncı maddenin birinci 
fıkrasının ikinci bendinde, yönetim kuru
lu üyeliği şartlan arasında, "Aynı türde 
başka bir kooperatifin personeli olma
mak." şartına da yer verilmiştir. 

Uygulamada, personel açısından 
böyle bir şarta gerek olmadığından" ve
ya personeli" ifadesi metinden çıkarıl
mıştır. 

56 ncı maddenin son fıkrasında ya
pılan değişiklik ile de kooperatif teşekkül
lerin hukukî yapısına uyum sağlanması 
bakımından " temet tü" kelimesi metinden 
çıkarılmış ve yerine " r i s tu rn" ifadesi ko
nulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kooperatifler 
Kanununun çerçeve 14 üncü maddeye 
bağlı 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 
tasarıdan çıkarılmasını öneririz. 

Musa Gökbel 
Muğla 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

ibrahim Tez 
Ankara 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Önergeleri, aykırılık sı
rasına göre tekrar okutup, oylarınıza su
nacağım. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, benim arz ettiğim önerge diğer 
önergeyle aynı mahiyette olduğu ve aynı 
konu üzerinde hassasiyetle durulduğu 
için, önergemin birleştirilmesini talep 
ediyorum. 

BAŞKAN — İbrahim Tez ve arka
daşlarının önergesi diğer önergeyle birleş
tirilmiştir. 

Muğla Milletvekili Musa Gökbel ve 
arkadaşlarının önergesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kooperatifler 
Kanununun çerçeve 14 üncü maddeye 
bağlı 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 
tasarıdan çıkarılmasını öneririz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Sayın Başkan, içtüzüğün 46 ncı 
maddesine göre, katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI 

ŞÜKRÜ Y Ü R Ü R (Ordu) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir 
Aksu ve arkadaşlarının önergesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Yüce Mecliste görüşülmekte olan 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sının çerçeve 14 üncü maddesi ile değişti
rilen 1163 sayılı Kanunun 56 ncı madde
sinin birinci fıkrasının ikinci bendi ile son • 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

" 2 . Aynı türde başka bir koopera
tifin yönetim kurulu üyesi olmamak. 

Yönetim kurulu üyelerine genel ku
rulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı, 
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risturn ve yolluk dışında hiçbir ad altında 
başkaca ödeme yapılamaz." 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılamıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI 

ŞÜKRÜ Y Ü R Ü R (Ordu) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen önerge istika
metindeki değişik şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum ; 
MADDE 15. — 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununun 59 uncu maddesine aşa
ğıdaki beş fıkra eklenmiştir. 

"Kooperatiflerce alınması kararlaş
tırılan gayrimenkullerin alımının, tapu 
devri 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 ken
disi veya başkası namına, bizzat veya do
laylı olarak kooperatifle kooperatif konu
suna giren bir ticarî muamele yapamaz. 

Kooperatif ve üst kuruluşlarca tanıt
ma ve ortak kaydetmek amacıyla yapıla
cak ilan, reklam ve açıklamalar, eksik ve 
gerçeğe aykırı olamayacağı gibi, yanıltıcı 
bilgi ve unsurlar taşıyamaz. 

Yönetim kurulu üyeleri ve temsile 
yetkili şahıslar, genel kurulun devredeme
yeceği yetkilerini kullanamaz." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı efendim? 

İ L H A M I BİNİCİ (Bingöl) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına, Sayın İlhami Bini
ci; buyurun efendim. 

Başka söz isteyen varsa isimlerini yaz
dırsınlar efendim. 

SHP G R U B U ADINA İ L H A M İ 
BİNİCİ (Bingöl) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin saygıdeğer üyeleri; bugün ikinci, 
kez huzurunuza çıkıyorum, hepinizi say : 

gtyla selamlarım. 
Biraz önceki konuşmamda şunu be

lirttim : Teknik olarak, gerçekten bugün 
ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek nitelik
te hazırlanmış bir tasarı. Ancak, şunu da 
ikinci kez vurgulamadan geçmeyeceğim : 
Bugün bu yasayı çıkardığınız zaman, ko
operatifleri bakanlığın uhdesine soktunuz 

i ve dilediğiniz şekilde de yönetim kurulla
rını aldınız, azlettiniz, kendi memurları
nızı getirdiniz başa koydunuz... Getirile
cek memurlar eğer ihtisas sahibi kişiler-
se, buna bir diyeceğimiz yok; ama bugü
ne kadar olan uygulamalarda da şunu gör
dük : Bakanlık, kalkaj- kendi ihtisası dı
şında birtakım işlere girişirse, o işlerin hiç
bir zaman neticesini alamaz. İşte, pratik
teki, uygulamadaki durum da bu. Nite
kim, başınızdan geçen birtakım olaylarda 
bakanlık müsteşarını veya üst düzeydeki 
yetkilileri ikna etmek suretiyle zamanın
da birtakım kooperatiflerin iç işlerine mü
dahale edilmiş, müfettişler gönderilmiş, 
birtakım incelemelerde bulunulmuş; o ka
dar enteresan oyunlarla, bakanlıkla şikâ
yet edenler arasında elbirliği yapılmak su
retiyle o yönetimler uzaklaştırılmış ki, ge
riye bakıp düşündüğü zaman insanın ak
lına durgunluk veriyor. Yine görüyoruz ki, 
bakanlığın istediği yönetimler geldiklerin
de, kooperatiflerin işleri yerinde duruyor, 
dört beş sene mahkemelerde sürünüyor; 
dört beş sene sonra mahkemeler tersine 
karar veriyor, bu sefer de uygulama alanı 
bulamıyorsunuz. Mahkemelerin dört beş 
sene sonra veya iki sene sonra verdikleri 
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kararlarda, bakanlığın yapmış olduğu ta
sarrufla arasındaki çelişkiyi ortadan kal
dıracak bir uygulama alanı bulamı
yorsunuz. 

Bir iki misal daha vereceğim : Yapı 
kooperatifleri kuruluyor. Diyoruz ki, ama
cına uygun bir yer satın alsın, gayrimen
kul satın alsın. Tabiî ki her kooperatif ku
rulduğu zaman, kendi amacına uygun bir 
gayrimenkul satın alıyor. Eski uygulama
da İmar İskân Bakanlığı tarafından ima
rın tasdiki sözkonusuydu. Türkiye tarihin
de 2 bin, 3 bin, 4 bin kişilik kooperatifle
rin, on sene, oniki sene, onbeş sene İmar 
İskân Bakanlığından imar müsaadesi ala
madığı görülmüştür. Bu yetki 1980'lerden 
sonra belediyelere devredildi. 

Belediyeler ne yapıyor? İmar izni ver
mek için, imar planını onaylamak için res
men rüşvet istiyor; "bana ortak başına şu 
kadar para verirseniz, ben bu imar planı
nızı uygularım veya tasdik ederim, bele
diye meclisinden geçiririm" diyor, "ver
mediğiniz takdirde ben bunu yapmam" 
diyor. Buyurun... siz amaca uygun bir 
gayrimenkul satın aldınız, bir imar planı 
uygulayacaksınız, karşınıza, şu andaki 
mevzuata göre, yörenin belediyesi çıkıyor. 
Para vermeden çıkaramıyorsunuz. İki se
ne uğraşıyorsunuz, üç sene uğraşıyorsu
nuz, genel kurullarınızdan karar alıyorsu
nuz, getiriyorsunuz, parasını verip alıyor
sunuz, arkasından bir ortak çıkıp şikâyet 
ediyor, bakanlık yetkilileriyle anlaşıyor ve
ya bakanlıkta birtakım adamlar buluyor, 
bir müfettiş geliyor, diyor ki, ' 'bu gayri ka
nunidir." Yapı kooperatiflerinin süregel
mekte olan kaderi budur. Çandarlı - Di
kili yöresinde 28 tane irili ufaklı yapı koo
peratifi vardır. Bu 28 yapı kooperatifinin 
hepsi on oniki sene sonra imar planını tas
dik ettirmiştir. 

İmar planını tasdik ettirmekle de kal
mıyor. Bu kez de belediyeden inşaat mü
saadesi alamıyor, karşısına o çıkıyor. Be
lediye diyor ki, "benim mevzuatım sana 

bu inşaat ruhsatını vermeye müsait değil." 
Neden? Altyapı tesislerini getiremeyece
ğim, suyu getiremeyeceğim, elektriği ge
tiremeyeceğim, yolu getiremeyeceğim; ge
rekçe bu. Ne yapacaksınız? Yine genel ku
rulunuzu toplayacaksınız, para toplaya
caksınız, belediyeye yardım edeceksiniz, 
teberruda bulunacaksınız, o şekilde verir. 

Bunları yapmadığınız zaman daha 
da ileri gidiyor; Çandarlı Belediyesinin bir 
iki kooperatife yaptığı uygulama : Gönde
riyor yetkili şahsı; 500 bin liradan 25 mil
yon liraya kadar ceza kesme yetkisi var, ce
zayı kesiyor. Adalete başvuruyorsunuz, ce
zayı iptal ettiriyorsunuz, yine vermiyor.» 
Bu kez başka bir yönetim geliyor. Aynı pa
rayı başka bir ad altında verdiğin zaman 
ancak sizin imar planınızı belediye tasdik 
ediyor. Bunlar Türkiye'de yaşanan olay
lar. Sayın bakanlık yetkilileri, Sayın Ko
misyon "amacına uygun" cümlesini kul
landığı zaman acaba bu yaşanan olayları 
bilmiyor muydu? 

Yine bu Kooperatifler Kanununun 
hazırlanışında bütün yetkileri bakanlığın 
uhdesinde toplamak suretiyle, bakanlığa 
bağlı bir kuruluş mu meydana getirmek 
istiyor, yoksa, siyasî iktidara güç verebi
lecek birtakım kuruluşlar mı oluşturmak 
istiyor? İşte bizim bu güzel kanunun ha
zırlanışında üzerinde durduğumuz konu
lardan biri de bu. 

Yarın, bu siyasî iktidar zamanını dol
durdu, çıktı gitti, başka bir siyasî iktidar 
geldi; hayda, tut baştan sonuna kadar bü
tün kooperatiflerin yönetimlerini değiştir... 
1980 öncesini hatırlayın, TARİŞ'i hatır
layın, Fiskobirlik'i hatırlayın; gelen ikti
darlar hemen, kendisinden önceki iktida
rın bu kooperatiflerin başına getirdikleri 
yönetimleri değiştiriyorlardı. İşte bu uy
gulamaları hepimiz yaşadık. Ne oldu? O 
yönetimi değiştirdikleri zaman, gelen yö
netim bir önceki yönetimden daha mı iyi 
iş yapıyordu yani? Hayır. Ama ne vardı; 
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biri bir siyasî düşünceyi taşıyor, temsil edi
yor, öbürü başka bir fraksiyonu temsil edi
yor, iktidar değiştikçe kooperatiflerin yö
netimleri değiştiriliyordu. 

Biz kooperatifleri, bu şekilde, bakan
lığa bağlı birer ünite haline getirirsek, ba
kanlıkları da siyasî iktidarlar yönettikleri
ne göre, yann bu zehabın alttndan çı
kamayız. 

İleriyi düşünmek zorundayız. "Çağ
daş Türkiye'yi kuracağız" diyoruz, " Ç a ğ 
atladık" diyoruz. Çağ atlama siyasî dü
şüncelerde tersine gitmekse doğrudur. 
Çağ atlama dünün yanlışlarını ileriye gö-
türmekse, ileride başka isim altında bu 
yanlışları tekrarlamaksa; bu da doğrudur. 
Çağ atlama bu şekilde birtakım yasalar ge
tirmek suretiyle, bu şekildeki birtakım ku
ruluşları siyasî iktidarların hâkimiyeti al
tına almaksa, tasarrufu altına almaksa; bu 
söylediğiniz doğrudur; ama, bizim anla
dığımız anlamda çağ atlamak bu değildir. 

Çağın teknolojisine bakın, sanayiine 
bakın, diğer Avrupa ülkelerine bakın; 
dünya nereye gidiyor, Avrupa yapı sana
yiini nasıl kurmuş, sorunu nasıl hallet
miş?.. Onlardan birer örnek almış olsay
dık, biz bu yasayı bu şekilde hazırlayıp 
Yüce Meclise bu şekilde sunmazdık. 

Saygıdeğer milletvekilleri, ülkemizin 
can damarı olan, yapı sanayiinin temel ta
şı olan kooperatifleri ve Kooperatifler Ka
nununu görüşüyoruz. Çok önemli bir ko
nudur. Dikkatinizi özellikle bu hususa çek
mek istiyorum. 

Ben, daha sondaki maddelerde de yi
ne bazı konulara değineceğim. Sizlerin 
huzurunu şimdilik daha fazla meşgul et
mek istemiyorum. Beni dinlediğiniz için 
hepinizi saygı ile selamlar, teşekkür ede
rim efendim, sağolun. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür eder iz 
efendim. 

SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI 

ŞÜKRÜ Y Ü R Ü R (Ordu) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI 

Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Sayın Baş
kan, sayın üyenin, kooperatifler ve koope
ratif tatbikatları hakkındaki engin tecrü
besini biliyoruz ve bu konuda gayet güzel 
hususları da ortaya koydular. Ancak, bu
rada kendisini savunma imkânına sahip 
olmayan kamu kuruluşu niteliğindeki be
lediyelerin başkanlarını itham altında bu
lunduruyorlar. Bunların bir kısmı, kendi
sinin de üyesi olduğu siyasî partiye men
sup belediye başkanları olabilirler. Ben, 
böyle bir i thamdan tenzih ederim. 

Ayrıca, kanun tasarısını başından so
nuna incelediğimizde, Ticaret Bakanlığı
na ve ilgili bakanlıklara kooperatiflerin yö
netim kurullarını görevden alma yetkisi 
veren bir maddeye rastlanılmıyor; sayın 
üyenin bir hezeyanı var, onu yakınları bi
lirler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum efendim... 
İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Sayın 

Başkan, oylamadan önce, bir cümle ile bir 
şey belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik efen
dim, diğer maddelerde konuşursunuz. 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Teşek
kürler Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 15 inci maddeyi oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 16. — 1163 sayılı Koopera
tifler Kanununun 65 inci maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

"56 ncı maddenin birinci fıkrasının 
birinci ve üçüncü bentlerinde yer alan hü
kümler denetçiler hakkında da uygulanır." 

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

17 nci maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 17. — 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununun 72 nci maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

"İlgili bakanlık tarafından bölgeler 
belirlendiği takdirde, bu bölgelerde aynı 
çalışma konularına sahip birden fazla ko
operatif birliği kurulamaz." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, 
Sayın ibrahim Tez söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA İBRAHİM 

TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; hepinizi saygı ile selam
lıyorum. 

Türk kooperatifçilik hareketi, hem 
sayısal hem de yapısal olarak bir dönüşüm 
süreci içine girmiştir. Kuşkusuz, hangi dü
zeyde ne biçimde örgütlenmiş olursa ol
sun, tüm kooperatiflerimize kıvanç vere
cek bir gelişme görülmüştür. Ancak, dö
nüşüm sürecini başarıyla tamamlayabil
mesi için, hem kooperatifçilerin hem de 
Anayasanın 171 inci maddesine göre, koo
peratifin gelişmesini sağlayacak tedbirle
ri almakla görevlendirilen devletin gerek
li önlemleri alma zorunluluğu oltadadır. 
Bu önlemlerin alınmasında dönüşüm sü
recinin tamamlanması mümkün olamaya
cağı gibi, doğacak sorunlarla olumlu ge
lişmeler bir süre sonra tersine dönecektir; 
kooperatifler, kamuoyunda kazanmaya 
başladıkları saygınlıkları kaybedeceklerdir. 

Kooperatifler, sivil toplum örgütleri
dir. Sivil toplum örgütlerinin önündeki en
geller kalktığında, toplumun gelişmesi, 
kalkınması ve büyümesi, bu engeller kalk
tıkça daha olanaklı olacaktır. Sivil toplum
lar, iktidarların müdahalelerinden çıkarıl
malıdır. 

Görüşülmekte olan 17 nci maddeyle 
ilgili olarak, bu maddede yapılan değişik
liğin gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, 
bu konuda bir artniyet görmekteyiz. Üre
tim, tüketim ve konut kooperatiflerinin, 
değişik kuruluş nedenlerine bağlı olarak 
değişik üye sayıları olmaktadır. Yasa ge
reği en az 7 olarak belirlenen bu sayı göz-
ardı edilmek ve salt kırsal kesime sözko-
nusu olabilecek bir koşul öne sürülmek
tedir. Tüm kooperatifler, tek bölge birliği 
ve üst birlik çatısı altında toplanarak, ik
tidar kontrolü altına alınmak isten
mektedir. 

Günümüzde, özellikle büyük kentler
de birçok kooperatifler birliği vardır. Ya
sanın yürürlüğe girmesinden sonra iktida
rın hangi kıstasla bu birlikleri birleştire
ceği malumdur ve bunun nasıl yapılacağı 
merak edilmektedir. Toplumsal örgütlen
meler konusunda elinden geldiğince gü
dümlü kuruluşlar yaratmaya çalışan 
ANAP İktidarı, bu 17 nci maddeyle tüm 
toplumu kendilerine bağlama hevesi ve 
amacı içindedirler. 

Yasa önerisi mevcut durumu yok say
maktadır. Şu anda, oluşmuş, inşaatlarına 
başlanmış, binlerle ifade edilen ortakları 
olan birlikleri nasıl birleştireceğiz? 

Ayrıca, üst birlikler kooperatif denet
lenmesinin yanı sıra, yapılaşmanın muh
taç olduğu mastır projeleri de edinmek zo
rundayız, kent kurmak zorundayız. Deği
şik yörelerde şimdiye kadar projelendiril
miş işlerle uğraşan birliklerin birleştirilme
si çabasının, bu projelerin yapılmasını da 
aynı zamanda tehlikeye atacağı kanısında
yız. Şimdiye kadar hiçbir şey üretmeden 
hep hazıra konma düşüncesiyle getirilen 
bu yasa ile bu kez de proje olaylarına sa
hip çıkılma açgözlülüğü ilkesi getirilmiş
tir. Fikren, cismen ve atfen böylesi bir bir
leşmeyi düşünmeyi, ancak çarpık bir man
tığın ürünü olarak görebiliyoruz. 
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Kooperatifler, yardım ve dayanışma 
kuruluşlarıdır. Bu özellikleriyle, kişilerin, 
yardımlaşacakları ve dayanışmada bulu
nacakları kişi ve kuruluşları seçerken öz
gür olmaları, amaca ulaşmalarını sağla
yacaktır. Aksi halde, oluşacak zorunlu ör
gütlenme biçimi, uyuşmazlıkları ve sorun
ları da beraberinde getirecektir, sistem 
yozlaşaçaktır, çalışmaz hale gelecektir. 

Tek merkez birliği örgütlenmesi, ör
gütlenme hak ve özgürlüğünü kısıtlayıcı 
niteliğiyle de, temel yasa ve hukuk hü
kümleriyle çelişir bir nitelik taşımaktadır. 
Nitekim, aynı işyerinde ve işkolunda bir
den fazla sendikal örgütlenmeye izin ve
rilirken, kooperatiflerde getirilen bu kısıt
lama, diğer bir yönden eşitlik ilkesine de 
aykırı olacaktır. 

Bu yasa önerisi, toplumun beklediği 
gereksinmelere yanıt vermemektedir; ta
mamıyla ANAP güdümlü bir toplum ya
ratma çabasının bir sonucudur. Demok
rasiye inanmayan, benden olmayan yaşa
masın mantığını doğuran bu yasayı ikti
dar biraz sonra oylatacaktır burada. 

Bu yasa, kooperatif ortaklarına her
hangi bir güvence getirmemiştir. Koope
ratif demokrasisini işlerlikten çıkarmıştır. 
iktidar, eğer iyiniyetli olsaydı, biraz evvel 
getirdiğimiz önergelerimizde bunu açık ve 
net olarak ortaya koyardı. 

iktidar, Tarım Kredi, Pankobirlik, 
TARİŞ gibi, tabanı ve gücü üretici olan 
kuruluşlarda, üretcilerin yönetime gelme
lerine olanak sağlayan bir sistem de getir
memiştir. Buralara yönetici atayarak, bu 
kuruluşlarda ortak olanların çıkarlarının 
iktidar çıkarlarına yeğ tutulmasının önlen
mesi de gözardı edilmiştir.Buraları birer 
arpalık olarak görüyor iktidar. Bu iktidar, 
kooperatiflerin varlığını değil, ortadan kal
dırmayı hedeflemiş bir sistem getirmek is
tiyor. Bu iktidar, demokratik olan her şey 
gibi, kooperatifçiliği de birtakım olaylar
la karıştırıyor. 

Bizler tüm gücümüzle, eski yasanın 
aksayan ortak denetimine olanak verme
yen yönlerini değiştirmeye çalışırken, 
ANAP, ısrarla kendi çarpık mantığının 
ürününü yasalaştırmaya çalışıyor. ANAP, 
demokratik kuruluşlardan korkuyor, hep 
güdümlü, hep emir kulu kuruluşlar olma
sını istiyor. Seçim Yasasının getirdiği, bu 
çoğunluğu hakkıyla temsil edemeyen bu 
topluluk, ülkenin geleceğine ipotek koy
mak istiyor. Bu yasa hazırlanırken hangi 
kooperatifin görüşü alınmıştır, hangi ko
operatifin sıkıntısı dile getirilmiştir? Bu so
ruların cevapları hep aynı, her şey ANAP 
imzalı olsun... Olmaz; her şey ANAP im
zalı olmaz. Getirilen bu 17 nci madde ile 
eski birliklerin ve merkez birliklerinin üze
rinde, —yasa yürürlüğe girdikten sonra— 
iktidara oyun oynama hakkı veriliyor. Yasa 
geriye yürümez. Yasayı geriye yürüttüğün 
zaman, demokrasiyi çiğnemiş olursun, 
Anayasayı çiğnemiş olursun, insan hakla
rını çiğnemiş olursun. 

Onun için, biz bu 17 nci maddeyle 
getirilen bu sistemin yasa tasarısından çı
kartılmasını arzu ediyoruz. Yasa tasarısın
dan çıkarıldığı takdirde, ülkedeki birtakım 
sıkıntıların tamamının ortadan kalkacağı
na inanıyoruz. 

Ayrıca, ANAP İktidarının Yüce 
Mecliste bulunan sayın milletvekilleri ve 
sayın bakanları, her dönemde televizyon
da veya toplantılarda ülkenin çağ atlama
sıyla ilgili olarak düşüncelerini açık, net 
ve somut olarak söylüyorlar. Eğer, biz ya
salarımızı çagdaşlaştıramıyorsak, eğer biz 
hukukumuzu çagdaşlaştıramıyorsak, eğer 
biz kültürümüzü çagdaşlaştıramıyorsak, 
bu yasayla ilgili olarak da geriye gitmiş 
oluruz. 

Onun için, Yüce Meclisin değerli 
üyelerinden, 17 nci maddenin yasa met
ninden çıkarılmasını arz ediyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Tez. 

Bir önerge var, okutuyorum efen
dim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 
72 nci maddesine fıkra eklenmesini öngö
ren 17 nci madde metninin tasarıdan çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

ibrahim Tez 
Ankara 

Aytekin Kotil 
İstanbul 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Öner Miski 
Hatay 

Kooperatifler yardım ve dayanışma 
kuruluşlarıdır. Bu özellikleri nedeniyle de 
kişilerin yardımlaşacaklan ve dayanışma
da bulunacakları kişi ve kuruluşları seçer
ken özgür olmaları amaca ulaşmayı sağ
layabilecektir. Aksi halde oluşacak zorunlu 
örgütlenme biçimi uyuşmazlıkları ve so
runları beraberinde getirecek, sistem yoz-
laşarak çalışmaz hale gelebilecektir. Tek 
birlik ve merkez birliği örgütlenmesi ör
gütlenme hak ve özgürlüğünü kısıtlayıcı 
niteliği ile temel yasa ve hukuk hükümle
ri ile çelişir bir nitelik de taşımaktadır. Ni
tekim aynı işyerinde ve işkolunda birden 
fazla sendikal örgütlenmeye izin verilmek
te iken kooperatiflerde getirilecek kısıtla
ma diğer bir yönden eşitlik ilkesine aykırı 
olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz

li) — Komisyon katılmıyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet efendim?.. 
SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Katılamıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden 
konuşmak isteyen var mı? Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununun 75 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

" 3 . 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 birli
ği kuruluşu tamamlanmadığı hallerde, 
birlikler kendisine bağlı kooperatifleri de
netler. Üst kuruluşlarca yapılan denetim 
sonuçları ilgili bakanlığa bildirilir. 

Kooperatif ve üst kuruluşları, üst ku
ruluşunun tespit edeceği esaslara göre, 
kendilerine yönelik denetim ve eğitim hiz
metlerine ait giderlere iştirak ederler." 

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

18 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununun 76 nci maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Aynı çalışma konularına sahip koo
peratif birlikleri birden fazla kooperatif 
merkez birliği kuramazlar." 

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

Bir önerge var, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

MADDE 19. — 1163 sayılı Koopera
tifler Kanununun 76 ncı maddesine fıkra 
eklenmesine dair 19 uncu madde metni
nin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

ibrahim Tez 
Ankara 

Aytekin Kotil 
İstanbul 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Öner Miski 
Hatay 

Kooperatifler yardım ve dayanışma 
kuruluşlarıdır. Bu özellikleri nedeniyle de 
kişilerin yardımlaşacaklan ve dayanışma
da bulunacakları kişi ve kuruluşları seçer
ken özgür olmaları amaca ulaşmayı sağ
layabilecektir. Aksi halde oluşacak zorunlu 
örgütlenme biçimi uyuşmazlıkları ve so
runları beraberinde getirecek, sistem yoz-
laşarak çalışmaz hale gelebilecektir. Tek 
birlik ve merkez birliği örgütlenmesi ör-
gülenme hakkı özgürlüğünü kısıtlayıcı ni
teliği ile temel yasa ve hukuk bölümleriy
le çelişir bir nitelik de taşımaktadır. Nite
kim aynı işyerinde ve işkolunda birden 
fazla sendikal örgütlenmeye izin verilmek
te iken kooperatiflerde getirilecek kısıtla
ma diğer bir yönden eşitlik ilkesine aykırı 
olacaktır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden 
konuşmak isteyen var mı? Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

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

20 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununun 81 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"A) Dağılma Sebepleri : 
Madde 81. — Kooperatif 
1. Anasözleşme gereğince, 
2. Genel Kurul karan ile, 
3. İflasın açılmasıyla, 
4. Kanunlarda öngörülen diğer hal

lerde, ilgili bakanlığın mahkemeden ala
cağı, karar üzerine, 

5. Diğer bir kooperatifle birleşme
si veya devralınması suretiyle, 

6. Üç yıl olağan genel kurulunu 
yapmaması halinde, 

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 tescil edilmesiyle amacına ulaş
mış sayılır ve dağılır. Konut kooperatifle
rinde yapı kullanma izninin alınmasını 
müteakip en çok bir yıl içinde, ortakların 
Kat Mülkiyeti Kanununa göre ferdî mü
nasebet işlemleri sonuçlandırılır. 

Mahkemece veya genel kurulca tas
fiye memurları seçilmediği takdirde tasfi
ye işlerini yönetim kurulu yapar. Tasfiye 
kurulu üyelerine, atamayı yapan merci ta
rafından tespit edilecek miktarda ücret 
ödenir. 
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Anasözleşme ile özel bir nisap belir
lenmemiş ise, tasfiye halindeki koopera
tiflerin genel kurul toplantılarında nisap 
aranmaz. Kararlar oyçokluğu ile verilir. 

Tasfiye kurulunun görevleri anasöz-
leşmede gösterilir. 

Tasfiye kurulu üyeleri, tasfiye işleri
ni bir an önce bitirmekle yükümlüdür. 

56 ncı maddenin birinci fıkrasının 
üçüncü bendi ile 62 nci madde hükümle-
di, tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uy
gulanır." 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı 
efendim? 

O N U R A L Ş E R E F B O Z K U R T 
(Ankara )— Şahsım adına söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

MUSA G Ö K B E L (Muğla) — SHP 
Grubu adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — SHP Grubu adına, Sa
yın Musa Gökbel; buyurun efendim. 

S H P G R U B U ADINA M U S A 
G Ö K B E L (Muğla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 20 nci maddede, 1163 
sayılı Kooperatifler Kanununun 81 inci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
si önerilmiş : 

"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 birleşme
si veya devralınması suretiyle, 

6. Üç yıl olağan genel kurulunu 
yapmaması halinde, 

7. Amacına ulaşma imkânının kal
madığının ilgili bakanlıkça tespiti üzeri
ne," 

şeklinde belirlenmiş. 
Bu yedi bende baktığımız zaman, ilk 

altı bendine katılmamak mümkün değil. 
Hele ilk altı bentten dördüncü bentteki 

"Kanunlarla öngörülen diğer hallerde, il
gili bakanlığın mahkemeden alacağı karar 
üzerine" ibaresi, hukuka saygının bir so
nucudur. Ancak bu maddedeki yedinci 
bent "Amacına ulaşma imkânının kalma
dığının ilgili bakanlıkça tespiti üzerine" 
ibaresi bakanlığı bir icra organı hüviyetin
den çıkarıp, bir yargı organı noktasına ge
tirmektedir. Bizim bununla ilgili bir de
ğişiklik önergemiz vardır. Önergemizle 
"Amacına ulaşma imkânının olmadığının 
ilgili bakanlıkça tespiti ve bunun mahke
meyle tescili" yolunu önermekteyiz. Bil
gilerinize sunarız. 

Saygılarımızla. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Gökbel. 

Sayın onu rai Şeref Bozkurt. 
Buyurun efendim. 
O N U R A L Ş E R E F B O Z K U R T 

(Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer mil
letvekilleri; özellikle Toplu Konut Fonu
nun devreye girmesinden sonra, Türkiye'
de oldukça ileri boyutlarda bir konut ham
lesi başladığı herkesçe bilinen bir gerçek
tir. Ancak, şunu da kabul etmek lazım, za
man zaman toplu konut uygulamasından 
sonra ortaya çıkan yeni hadiseler, bu ko
nuya müteallik, ya da bu konuyla ilgili 
mevzuatta birtakım değişikliklerin yapıl
masını da bizzarur gündeme getir
mektedir. 

Yapı kooperatiflerinde, -bu tasarıda 
da belirtildiği üzere- yapı kullanma izni
nin alınmasını müteakip, en çok bir yıl 
içinde ortakların Kat Mülkiyeti Kanunu
na göre, ferdî münasebet işlemlerinin so
nuçlandırılacağı öngörülmektedir. Bu iş
lem tamamlandıktan, yani ferdî mülkiye
te geçildikten sonra, konut yapı koopera
tifleri, âdeta amaca ulaşılmış sayılmakta 
ve kooperatifin dağılması kanunen öngö
rülmektedir. Ne var ki, tatbikatta karşıla
şılan bir gerçek, ferdî münasebete geçil
miş olmakla beraber, konutların teşekkül 
ettirdiği sitelerde müştereken yapılması 
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gereken pek çok ameliye, kooperatif mün
fesih hale gelmiş olmasına rağmen, yapıl
mayı bekler durumda kalmaktadır. Halen 
tatbikatta bulunan Kat Mülkiyeti Yasası
na göre, aynı apartman içerisinde eğer da
ireler inşa edilmişse mesele yoktur; kat 
mülkiyetinin öngördüğü çerçeve içerisin
de yönetim kurulu ve yönetici oluşturul
makta, bunlar, -bildiğim kadarıyla- hük
mî şahsiyeti haiz olmamakla birlikte, bir
takım hakları ve yetkileri kullanmakla, 
Kat Mülkiyeti Kanunu dolayısıyla, vazi
felendirilmiş ve yetkilendirilmiş durumda
dır. Eğer apartman modeli, çok katlı yapı 
yapılmamış daha evvel öngörülen ayrı bir 
imar uygulamasıyla, her biri müstakil par
seller üzerine inşa edilmiş müstakil evler 
- ta tbikat ta dubleks, tripleks olarak 
adlandırılmaktadır- inşa edilmiş ise, her 
bir malik, müstakilen mülkiyet hakkına 
sahip olduğu için, onların ileride ortaya çı
kabilecek müşterek ihtiyaçlarını karşıla
mak ve problemlerini gidermek için, yet
kili bir organ teşkil etmeleri, bugünkü 
mevzuatımız karşısında mümkün olama
maktadır. Binaen deyh, burada bir boşluk 
vardır; boşluğun kat mülkiyetine kıyasen 
uygulanacak bir modelle doldurulması da 
mümkün değildir. Çünkü, nihayet o dol
durulacak olan organın süjesi durumun
da olan müstakil mülkiyet maliklerini, 
böyle bir mükellefiyet allına sokmaya bu
günkü mevzuatımız çerçevesinde imkân 
bulunmamaktadır. 

O halde, ortada bir sorun vardır. Bu 
sorunun giderilmesi için, ya kat mülkiye
tindeki uygulamaya benzer bir statüyü bu
rada ihdas etmek lazımdır; yahut amacı
na ulaşmış, ferdî mülkiyete intikal ettiril
miş olsa bile, yapı kooperatifinin, diğer 
müşterek ihtiyaçlarının giderilmesinde 
olaya vaziyet edecek bir organa kavuşma
sını temin amacıyla, kooperatif ana ama
cında birtakım değişiklikler yapmak sure
tiyle, kooperatifi, yapı kooperatifi olarak 

değil ama, bir yönetim kooperatifi şeklin
de bir hüviyetle teçhiz etmek gerek
mektedir. 

Bu, gerçekten, ileride daha da çok sa
yıda artacağını zannettiğim pek çok kişi
yi şikâyetçi durumda bırakmış bir durum
dur. Bizim bir önergemiz var. Önergemiz 
kabul edildiği takdirde bu sakınca ortadan 
kaldırılacak, bu boşluk doldurulacaktır. 

Önergemize iltifat buyurulmasını 
Yüce Meclisten saygıyla arz ve talep 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bozkurt. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
Önergeleri okutuyorum : 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkanım, önergeler hakkın
da bir çözüm bulmak istiyoruz, onun için 
bir dakikanızı istirham edebilir miyiz 
efendim?.. 

BAŞKAN — Tabiî... 
O N U R A L Ş E R E F B O Z K U R T 

(Ankara) — Sayın Başkan, müsaade bu
yurursanız, daha evvel sunulan bir öner
ge de bu amacı istihdaf eder vaziyettedir. 
Biz, önergemizin birleştirilmesini yahut 
geri alınmaması için işlem yapılmasını rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Önergeyi okutuyorum efendim : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı

nın 20 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Tez 
Ankara 

Hüsnü Okçu oğlu 
İstanbul 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Neccar Türkcan 
İzmir 
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Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Öner Miski 
Hatay 

Madde 20. — 1163 sayılı Kooperatif 
ler Kanununun 81 inci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

"A) Dağılma Sebepleri : 
Madde 81. — Kooperatif 
1. Anasözleşme gereğince, 
2. Genel Kurul kararı ile, 
3. İflasın açılmasıyla, 
4. Kanunlarda öngörülen diğer hal

lerde, ilgili bakanlığın mahkemeden ala
cağı karar üzerine, 

5. Diğer bir kooperatille birleşme
si veya devralınması suretiyle, 

6. Üç yıl olağan genel kurulunu 
yapmaması halinde, 

7. Amacına ulaşma imkânının bu
lunmadığının ilgili bakanlıkça tespiti ha
linde mahkemeden alacağı kararla 

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. Ancak tescil tarihin
den itibaren 6 ay içerisinde usulüne uy
gun şekilde anasözleşme değişikliği yapı
larak kooperatifin amacının değiştirilme
si halinde dağılmaya ilişkin hüküm uygu
lanmaz. 

Konut kooperatiflerinde yapı kullan
ma izninin alınmasını müteakip en geç bir 
yıl içinde ortakların kat Mülkiyeti Kanu
nuna göre ferdî münasebet işleri sonuç
landırılır. 

Mahkemece veya genel kurulca tas
fiye memurları seçilmediği takdirde tasfi
ye işlerini yönetim kurulu yapar. Tasfiye 
kurulu üyelerine, atamayı yapan merci ta
rafından tespit edilecek miktarda ücret 
ödenir. 

Anasözleşme ;!e özel bir nisap belir

lenmemiş ise, tasfiye halinde kooperatif
lerin genel kurul toplantılarında nisap 
aranmaz. Kararlar oyçokluğu ile verilir. 

Tasfiye kurulunun görevleri anasöz-
leşmede gösterilir. 

Tasfiye kurulu üyeleri, tasfiye işleri
nin 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 uy
gulanır. 

Gerekçe : 
Maddenin birinci fıkra yedinci ben

dinde yer alan amacına ulaşma imkânı
nın bulunmadığının tespiti halinde de dör
düncü bentte olduğu gibi, mahkeme ka
rarının aranması bentler arasında uyum 
sağlayacak olduğu y,ibi bakanlığın doğru
dan uygulaması yerine yargı denetimi uy
gulamadan doğacak tereddütleri de orta
dan kaldıracaktır. Konutların tamamlan
ması ve ferdî mülkiyete geçilmesi ile or
takların tüm gereksinmeleri karşılanmış 
olmamakladır. Konutların ortak ısınma 
tesislerinin işletilmesi, çöp toplanması, 
müşterek tesislerin tamir ve bakımı ve 
benzeri ihtiyaçların giderilmesinde kat 
malikleri kurulu da yeterli olamamakta
dır. Bu nedenle yeniden tüzelkişilik oluş
turulması yerine amaç değişikliği ile tü
zelkişiliğin korunması yararlı olacaktır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Toplantı yetersayımız olmadığı için ka
tılamıyoruz Sayın Başkan, Genel Kurulun 
takdirlerine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, Genel kum
lun takdirine bırakıyor. 

Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Katılıyoruz 
efendim. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi, bu değişik şekliyle 
oylarınıza sunuyorum : kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 21. — 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununun 86 ncı maddesine aşa
ğıdaki 5 inci bend eklenmiştir. 

" 5 . Kooperatifler mevzuatının uy
gulanmasında ve kooperatiflerle üst kuru
luşlara yapılacak desteklemelerle ilgili ka
mu ve sosyal güvenlik fonları konusunda 
düzenleyici tasarruflarda bulunmak." 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı efen
dim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul eden... 

A H M E T ERSİN (İzmir) — Sayın 
Başkan, karar yetersayısı yoktur elendim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Karar yelersayıstyla il
gili bir itiraz vardır, itirazı tetkik etmek 
durumundayız efendim. 

SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI 
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Sayın Baş
kan, aynı anda 10 kişinin ayağa kalkması 
gerekirdi; arkadaşlar kalkmadılar. 

İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — 5 kişi 
ayakta. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, yoklama 
ile ilgili bir itiraz değil, karar yetersayısıy
la, Anayasanın öngördüğü karar yete •"sa
yısıyla ilgili. Lütfen, bizim görevimizi ko-
laylaştırınız. (Gürültüler) 

Anayasanın öngördüğü karar yeter
sayısı üzerindeki herhangi bir han-kei, 
Anayasa Mahkemes in in denet imine 
tabidir... 

Maddeyi oylarınız;» sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, karar yetersayısını arayacağım 
efendim. Bir dakika... 

22 nci maddeyi okutuyorum elen
dim : 
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HALİL Ç U L H A O Ğ L U (İzmir) — 
Karar yetersayısı ne oldu? Yoktu. 

BAŞKAN — Vardı efendim, ben 
baktım. 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
Karar yetersayısı yok efendim. 

BAŞKAN — Karar yetersayısının 
bulunduğu kanaati Başkanlık Divanında 
hâsıl olduktan sonra oyladım. Lütfen iti
mat buyu run . ( A N A P s ı ra la r ından 
' 'Bravo" sesleri, alkışlar) 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 22. — 1163 Sayılı Koope

ratifler Kanununun 87 nci maddesinin 
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Temsilciler, toplantının kanunlara, 
anasözleşmeye ve gündeme göre yürütül
mesini denetleme ve temin ile görevlidir
ler. Temsilcilerden her birine birinci de
rece kadrolu memur için tespit edilen en 
yüksek yurt içi harcırahının bir günlük tu
tarının iki katını geçmemek üzere ilgili ba
kanlıkça tespit edilen tutarda ücret öde
nir. Bu ücret görevli temsilciye ödenmek 
üzere kooperatif ve üst kuruluşlarınca ge
nel kurul öncesinde Maliye veznesine ya
tırılır." 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde 
söz isteyen var mı efendim? Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önerge de 
yok. 

22 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 23. — 1163 sayılı Koopera
tifler Kanununun 90 inci maddesinin dör
düncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

"Kooperatifler ve üst kuruluşlarına 
kredi veren kamu kurum ve kuruluşları ile 
belediyeler ve ilgili bakanlıklar; verilen 
kredilerin açılış gayesine uygun olarak kul
lanılıp kullanılmadığı, plan ve projesine 
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uygunluğu, teknik özellikleri ve kalite açı
sından denetleyebilirler." 

"Kooperatiflerde ve üst kuruluşların
da görevli bulunanlar bu kuruluşlara ait 
mal, para ve para hükmündeki kâğıtları 
ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve bel
geleri istenildiğinde müfettişlere, koope
ratif kontrolörlerine ve kredi kuruluşları
nın denetim görevlilerine göstermek, say
masına ve incelemesine yardımda bulun
mak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve 
eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda 
bulunmakla yükümlüdürler." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, 
Sayın Erol Güngör söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Güngör. (SHP sıra
larından alkışlar) 

S H P G R U B U ADINA E R O L 
G Ü N G Ö R (İzmir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 1163 sayılı Kooperatif
ler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Mad
deler Eklenmesini Dair Kamın Tasarısı
nın 23 üncü maddesi üzerinde, SHP Gru
bunun görüşlerini açıklamak üzere söz al
mış bulunuyorum. Bu vesileyle, grubum 
ve şahsım adına Yüce Kurulu saygıyla se
lamlıyorum. 

Bilindiği gibi kooperatifler, olanakları 
sınırlı olan bireylerin, kendi ekonomik du
rumlarını karşılıklı yardım yoluyla ve or
takları tarafından finanse edilen, yöneti
len ve yararlanılan, bir ortak işletme ka
nalıyla geliştirmeyi amaçlayan bir grup 
hareketidir. Bu amaçla kurulan koopera-
tiİler, ülkemizde, köyünden kentine kadar 
en yaygın olan ekonomik kuruluşlardır. 

23 üncü madde ile değiştirilen, 1163 
sayılı Yasanın 90 inci maddesinin dördün 
cü fıkrası, yapı kooperatifleriyle ilgiliyken, 
yapılan son değişiklikle, tarımsal koope
ratifler dahil, tüm kooperatifleri kapsar 
hale getirilmektedir. Denetim kurulları 
arasına, ilgili bakanlıkların dışında kredi 
veren kamu kurum ve kuruluşlarıyla, be

lediyeler de dahil edilmektedir. 
90 inci maddeye eklenen beşinci fık

rada ise "kredi kuruluşları" ifadesi geç
mekte, başında kamu kelimesi yer alma
maktadır. Bu ifadeden de, kredi veren özel 
kredi kuruluşlarının da kooperatifleri de
netleyebilecekleri sonucu ortaya çıkmak
tadır. 

1163 sayılı Kanunun değiştirilmeden 
önceki halinde de zaten, devletin, koope
ratiflerin kuruluş, yönetim ve denetimin
de çok etkin rol oynadığı ortadaydı; yapı
lan değişiklikler bu rolü daha da genişlet
mekte ve karmaşık hale getirmektedir. Li
teratürde vesayet sistemi olarak bilinen 
uygulama, son yapılan değişiklikle daha 
da pekiştirilmektedir. SHP olarak biz, ko
operatiflerin denetlenmesine karşı değiliz, 
ancak, merkezî yönetimin kooperatifler 
üzerindeki etkisini daha da artırmayı 
amaçlayan bu değişiklikleri kabul etmemiz 
de mümkün değildir. 

Girmek için başvuruda bulunduğu
muz Avrupa Topluluğuna dahil ülkelerde, 
devlet - kooperatif ilişkileri iki türdedir. 
Serbestlik sistemi olarak adlandırılan bi
rinci türde, devlet, kooperatifçilik hareke
tiyle özel olarak ilgilenmez. Devletin gö
revi, kooperatifleri sicile kaydetmek ve ba
zı koşullarla, bu örgütlerin topluma yap
tıkları değerli hizmetler karşılığı olarak on
lara alncalıklar tanımak -düşük vergi 
oranları gibi- ile sınırlı kalır. Bu yardım
lar dışında, kooperatifler tamamen bağım
sızdırlar. 

Karşılıklı yardım sistemi olarak ad
landırılan ikinci türde ise, devlet, koope
ratifçilik hareketi ile bir ölçüde ilgilenir. 
Bu ilgilenme, kooperatiflere finansal yar
dım ve eğitim kolaylıkları sağlamak, koo
peratiflerin sorunlarını araştırmak ve vergi 
muafiyeti tanımak biçiminde olur. Devlet, 
kooperatiflere bu yardımı yaparken, on
ların yönetim ve denetimi ile ilgilenmez. 

Diğer konularda olduğu gibi koope
ratifçilik konusunda da, girmek için 
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başvuruda bulunduğumuz Avrupa Toplu
luğuna dahil ülkelerdekine benzer yasal 
düzenlemeler yapılması icap ederken, 1163 
sayılı Kooperatifler Yasasında merkezî yö
nelimin etkisini, vesayetini artırıcı bu de
ğişikliklerin yapılması düşündürücüdür. 

ANAP İktidarının kooperatifler üze 
rindeki yetkisini nasıl keylî kullandığına 
dair en iyi örneği, 3186 sayılı Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanunun geçici 3 üncü maddesi açıkça 
göstermektedir. 

Bu geçici madde, "Sanayi ve Tica
ret Bakanlığı, Tarım Satış Kooperatifleri 
ile birliklerine ait işletme ve fabrikalardan, 
ayrı birer ortaklık haline getirilmesinde ya
rar gördüklerini tespit ederek ortakların 
hakları her halükârda korunmak kaydıy
la birer anonim şirket haline dönüştürül
mesi için gerekli düzenlemeyi en geç bir 
yıl içerisinde yapar. 

Bu süre, Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğının lüzum görmesi halinde bir yıla ka
dar uzar" şeklindedir. 

Değerli arkadaşlarım, 2834 sayılı Ya
saya göre kurulan tarım satış kooperatif
lerinin bazıları 50 nci kuruluş yıllarını kut
lamakta olup, 50 yıllık bir geçmişi olan ko
operatiflerdir. Bu kooperatifler, aynen özel 
sektör gibi, özel sektördeki patronlar gi
bi, sınaî işletmelerini en iyi şekilde kur
muşlar, 50 yıl boyunca sürdürmüşler, tıpkı 
holdinglerin fabrikaları gibi, kendi yağ 
kombinalarını, iplik fabrikalarını yaşat
maktadırlar. Şimdi, ANAP İktidarı, getir
miş olduğu bu değişiklikle, kooperatifle
rin, kooperatif ortaklarının sanayi tesisle
ri kuramayacağını, kurmaması gerektiği
ni, bunun yanlış olduğunu anımsatan bu 
geçici maddeyi 3186 sayılı Yasaya eklemiş
tir ve bu yasa, hâlâ, tarım satış koopera
tifleri ile birlikleri üzerinde Demoklesin kı
lıcı gibi durmaktadır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Anavatan 
İktidarınca atanan TARİŞ Genel Müdü
rü, Ege bölgesindeki milletvekillerine bi
rer yazı göndermiştir. Bu yazıda, TARİŞ'
in ortaklarıyla, yöneticileriyle bir istişare 
toplantısı yaptığı belirtilmiş ve bu istişare 
toplantısında alman kararları milletvekil
lerine bildirmiştir. Bu yazının sizlere de 
geldiğini sanıyorum. 

Yazıda, 3186 sayılı Yasa ve eklerinin 
genel kooperatifçilik ilkeleriyle ortakların 
kollektif menfaatlerine uymadığı görülen 
düzenleme ve uygulamalarının değiştiril
mesi; bu cümleden olarak, kooperatifçilik, 
birlik ve bakanlık arasındaki otorite mü
nasebetlerinin ortak iradesine ağırlık ve
ren bir yapıya kavuşturulması; birlik ve 
kooperatiflerin liberal ekonomi şartlan içe
risinde rekabet kabiliyetlerini ortadan kal
dıran, entegrasyonu engelleyici ve sınaî fa
aliyetlerini sınırlayıcı yasa hükümlerinin 
kaldırılmasının dile getirildiğini ve talep 
edildiğini bildirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, kendi iktida-
rınızca atanan bir genel müdür, milletve
killerine yazdığı yazıda, ortakların almış 
oldukları kararları bildirmektedir. Bu ka
rarlardan açıkça görülmektedir ki, Ana
vatan İktidarı, kooperatifler üzerinde olan 
yetkilerini kendi doğrultusunda keyfî ola
rak sürdürmektedir. Demin okumuş oldu
ğum 3186 sayılı Yasanın geçici 3 üncü 
maddesinde, sürenin, bir yıl, yetmezse bir 
yıl daha uzatılacağı ifade edilmişti. O sü
re, 8.5.1987 tarihinde bitmiştir; ancak Hü
kümetiniz, bu konuları düzeltici hiçbir ön
lem almamıştır. Halen TARİŞ 'in pamuk
yağı kombinasını anonim şirket haline ge
tirebilirsiniz; halen iplik fabrikasını, Çu-
kobirlik'in, Fiskobirlik'in, Antbirlik'in 
fabrikalarını, sınaî tesislerini anonim şir
ket haline getirebilirsiniz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, kooperatif 
ortakları kendi çıkarlarını, hangi teşekkül
leri kuracaklarını herhalde holdingin 
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patronlarından daha az bilmezler, daha 
iyisini bilirler. Nitekim, TARİŞ'in ortak
lan, Aydın Tekstil Anonim Şirketini kur
muşlarda, Ayma Limitet Şirketini kur
muşlardır, Millî Aydın Bankasını kurmuş
lardır ve bunları da yaşatmaktadırlar; ken
di şirketlerini, kendi kooperatif işletmele
rini ve fabrikalarını da yaşatmaktadırlar. 

TARİŞ Genel Müdürünün bu yazı
sından okuduğum 5 inci maddedeki ifa
delerini, bu kooperatif yasa tasarısıyla il
gili olarak oylarınızı kullanırken dikkate 
almanızı diliyorum ve Yüce Kurulu say
gıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Güngör. 

Başka söz isteyen?.. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, sorum var. 
BAŞKAN — Efendim, sorunuz Hü

kümetten mi, yoksa Komisyondan mı? 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Hükü

metten soruyorum efendim, 
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — 23 ün

cü maddenin ikinci bendinde "belediye
ler kontrol eder" deyimi geçiyor. Buradaki 
kontrol olayı, belediyeler konut koopera
tiflerini, belediyenin yapı kontrol ekiple
rince mi kontrol eder.anlamında kullanıl
mıştır, yoksa 1163 sayılı Kooperatifler Ka
nunu kapsamına giren tüm kooperatifleri 
belediye müfettişleri de mi kontrol eder? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI 

Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Teşekkür 
ederim. 

Kooperatifler ve üst kuruluşlarına 
kredi veren kamu kurum ve kuruluşları ile 
belediyeler ve ilgili bakanlıklar; verilen 
kredilerin açılış gayesine uygun olarak 

kullanılıp kullanılmadığı, plan ve proje
sine uygunluğu, teknik özellikleri ve kali
te açısından denetleyebilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : (SHP sıralarından gürültüler) 
Başka soru mu var efendim? 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan benim Hükümetten sormak iste
ğimi tekrarlıyorum, arz ediyorum : Bura
da ikinci bentte -getirilen maddede deni
yor ki, "belediyeler kontrol eder". Bele
diyeler konut kooperatiflerini yapı kont
rol müdürlüklerince mi kontrol ederler, 
yoksa 1163 sayılı Kooperatifler Yasasına gi
ren tüm kooperatifleri belediyeler müfet
tişlerince mi kontrol ederler:' 

Sayın Bakan bana maddeyi okuyor... 
Ben de okudum maddeyi... 

BAŞKAN — Anladım. 
Sayın Bakan, lütfen... 
SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın üye
nin anladığı noktada bir noksanlık var, o 
da şu : Biz bu maddeyle, kredi müessese
lerinin vermiş olduğu kredileri ve mües
seselerin açmış oldukları kredileri denet
leme yetkisini getiriyoruz efendim. Bu, be
lediyeler de olur, bakanlıklar da olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — 23 üncü maddeyi oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma süremizin dolmasına az kal
mıştır. 

Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam etmek ve gündemdeki kanun tasarı 
ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 6 
Ekim 1988 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum 
efendim. 

Kapanma Saati : 18.35 
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VI . — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YA Z/L f SORULAR VE CE
VAPLAR/ 

1. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'-
in, Türk Hava Yollarınca Amerika'ya düzenlenen 
ilk uçak seferine katılanlara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemirli'-
nin yazdı cevabı (7/260) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

25.8.1938 tarihli Hürriyet Gazetesin
de Devlet kesesinden Pakdemirli saltana
tı başlığı altında talan ile ilgili yazıda be
lirtilen şu hususların Başbakan Sayın Tur
gut Ozal tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Hasan Zengin 
Manisa 

1. Türk Hava Yollarının, Türkiye -
Amerika hattının açılışına katılmak üze
re New York'a kaç kişi gönderilmiştir? 
isimleri ve görevleri nedir? 

2. İlk uçak ile gönderilen görevlile
rin ve uçakla seyahat edenlerin isimlerini 
Başbakanlık mı, yoksa Ulaştırma Bakan
lığı mı tespit etmiştir? 

3. Önemine binaen, gönderilmiş 
olanların isim tespitinde ülkemiz için ne 
gibi faydalar sağlayackklart göz önünde 
bulundurulmuştur? 

4. Bu seyahatte kendi parası ile ka
tılan yolcu var mıdır? Var ise bunlar kim
lerdir? 

5. ilk seferini yapan Türk Hava 
Yollarının ilk uçağı ile bu geziye katılan-
lar için Türk parası ve dolar olarak kaç pa
ra harcanmıştır? 

6. Bu gezi için harcanan para ne
reden karşılanmıştır? 

T C . 
Ulaştırma Bakanlığı 5.10.1988 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-36-1032-24668 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 

ilgi : a) Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığının 2.9.1988 tarih ve 
7/260-1284/06388 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 6.9.1088 tarih ve 
K.K.Gn.Md. 07/106-3 54/0 1-126 sayılı 
yazısı. 

Manisa Milletvekili Sayın Hasan 
Zengin'in, Türk Hava Yollarının ABD' 
ne düzenlediği uçak seferlerine ilişkin ola
rak Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, an
cak kendileri adına tarafımdan cevaplan 
dırılması istenen ilgi (a) da kayıtlı yazınız 
eki yazılı soru önergesi incelenmiş ve ce
vaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ekrem Pakdemirli 
Ulaştırma Bakanı 

Tarifeli uçak seferlerinin başlaması 
münasebetiyle Türk Hava Yollarının 21 -
25 Ağustos 1988 tarihleri arasında Nevv-
York'a yaptığı tanıtım seferi sivil havacı
lık sektöründe mutat olan bir uygulama
dır. Nitekim bütün yabancı havayollarının 
uygulamaları da bu yöndedir 

T H Y daha önceki tarihlerde de ben
zer tanıtım seferleri düzenlemiştir. Misal 
vermek gerekirse, 16.11.1984 tarihindeki İs
tanbul - Madrit; 1.6.1986 tarihindeki İs
tanbul - Singapur; 27.2.1988 tarihindeki 
İstanbul - Yeni Delhi; 23.3.1988 tarihin
deki İstanbul - Tunus ilk uçuşlarını zik
retmek mümkündür. 

Takdir buyu rulacağı üzere, Ne w-York 
da dahil, yukarıda sözü edilen tüm tanı
tım seferlerinde hedeflenen amaç yurt 
içinde ve yurt dışında mevcut potansiyel 
yolcuya hitap etmek ve özellikle girilen ül
kede yurdumuzun en iyi biçimde tanıtıl
masını ve temsilini sağlamak olmuştur. 

Yolcu listesinin tespitinde de bu hu
susa ağırlık verilmiş ve tanıtım seferinde, 
TBMM'de grubu bulunan siyasî parti yet
kililerince isimleri bildirilen sayın millet
vekilleri; Meclis Ulaştırma Komisyonu 
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Başkanlığınca belirlenen komisyon üyesi 
sayın milletvekilleri; Anayasa Mahkeme
si ve yüksek yargı organlarının sayın men
supları; üniversite öğretini üyeleri ve öğ
rencileri; ticaret, sanayi, deniz ticaret oda
ları ve ticaret borsaları birliği yönetim ku
mlu başkanlıklarınca seçilen ihracatçı, sa
nayici ve işadamları; basın ve T R T men
supları, muhtelif bakanlıkların üst düzey 
bürokratları gibi toplumumuzun çeşitli ke
simlerini temsil tdtn şahıslar ve eşleri yer 
almışlardır. 

Böylesine değişik kesimlerden katı
lımların olduğu ve özellikle T B M M ' d e 
grubu bulunan siyasî partilere mensup sa
yın milletvekilleri ve eşleri ile basın ve 
T R T mensuplarının bulunduğu bir seya
hatte herhangi bir gizliliğe yer verilmesi
nin ve hatta düşünülmesinin mümkün ol
mayacağı izahtan varestedir. 

Seyahatin büyük masraflara baliğ ol
duğuna ve bir nevi alışveriş vesilesi yarat
tığına dair basınımızda yer alan ya ger
çek ötesi; ya da pek mübalağalı olan ha
berler üzüntü vericidir. Zira misafirlerin 
büyük kesimini, gelir düzeyi sınırlı olan 
kişiler oluşturmuştur ki, bunların da Ame
rika gibi bizim ölçülerimize göre hayli pa
halı olan bir ülkede rahatça alışveriş ede
bilmeleri sözkonusu olmamak gerekir. 

THY'ca yapılan masraf konusunda 
da aynı mübalağalı ölçü hâkim olmuştur. 
Verilen rakamların aksine T H Y bu seya
hat için sadece 59 504 $ ödemiştir. Mas
rafın dökümü ise şöyledir : 

— Otel ücreti 40 014 $ 
— Taşıma ücreti 8 065 $ 
— New York'taki Türk 

dernekleri mensupları 
ve diğer vatandaşları
mızla tanışma ama
cıyla verilen kokteyl 11 425 $ 

Otel masrafları konusuna da özellikle 
değinmek isterim; bilindiği üzere Ameri
ka'da, kalınabilecek bir otelin günlük üc

reti 100 - 120 $ civarındadır. Oysa bu se
yahatte THY, Grand Hyatt oteli ile önce
den pazarlık yoluna gitmiş ve oda başına 
66,70 $ gibi cüzî özel bir tarife uygulan
masını sağlamıştır. 

THY, seyahate katılanlar için sade
ce bu meblağı ödemiştir. Bunun dışında 
kalan minibar, sabah kahvaltısı, öğle ve 
akşam yemekleri ile telefon, çamaşır ve 
ütü masrafları, bizzat katılanlar tarafın
dan karşılanmıştır. 

Bilgilerinizi saygı ile rica ederim. 
2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'-

ın, Türk Havayollarınca Amerika Birleşik Dev
letlerine düzenlenen ilk uçak seferine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ekrem Pak-
demirli'nin sayılı cevabı (7/265) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye'nin tanıtımının bir yurt gö
revi olduğu ve T H Y ' n ı n da bu yönde 
önemli işlevi bulunduğu hemen herkesin 
kabul ettiği bir gerçek iken, ABD'ye dü
zenlenen uçak seferleri nedeniyle yapılan 
ilk uçuşun âdeta "yarana peşkeş" gezisi
ne dönüşmesinin dürüst ve ciddî devlet 
anlayışıyla bağdaşmaması açısından aşa
ğıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tur
gut Özal tarafından yazılı olarak yanıtlan
masını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mahmut Alınak 

Kars 

"Yarana peşkeş çekmek" hangi ya
samızın, hangi hükmüyle düzenlenmiştir? 

"Tanıtım gezisi" adı altında başla
yan, ancak eğlence ve alışverişe dönüşen 
gezi konusunda bir tahkikat açtıracak 
mısınız? 

Başbakan olarak, Anayasadaki yetki
nize dayanarak Ulaştırma Bakanı Ekrem 
Pakdemirli'yi görevinden almayı düşünü
yor musunuz? 
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Bu geziye katılanlar hangi kıstasa gö
re belirlenmiştir? Geziye katılanların isim
lerinin gizli tutulmasına niye gerek duyul
muştur? 

Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemir-
li'nin özel danışmanları Güler Car ile Şe
ref Diker'in eşlerinin de bu pahalı geziye 
katılmalarının tanıtımla ne ilgisi vardır? 
Gezide bulunan eski ve yeni bakanların 
çocuklarının tanıtımla ne ilgisi vardır? 

Adı tanıtım, asıl amacı eşi ve dostu 
devlet kesesinden "yarana peşkeş" gezisi 
olduğu anlaşılan ilk uçuşun maliyeti kaç 
liradır? Geziye katılanların ABD'deki 
ağırlama masrafları kaç liradır? Bu gezi 
kişi başına kaç dolara malolmuştur? 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 5.10.1988 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-37-1031-24667 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığının 2.9.1988 tarih ve 
7/265-1294/06424 sayılı yazısı, 

b) Başbakanlığın 7.9.1988 tarih ve 
K.K.Gn.Md. 07/106-359/04131 sayılı 
yazısı. 

Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alı-
nak'm, Türk Hava Yollarının ABD'ne dü
zenlediği uçak seferlerine ilişkin olarak Sa
yın Başbakanımıza tevcih ettiği, ancak 
kendileri adına tarafımdan cevaplandırıl
ması istenen ilgi (a) da kayıtlı yazınız eki 
yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevap
larımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ekrem Pakdemirli 
Ulaştırma Bakanı 

Tarifeli uçak seferlerinin başlaması 
münasebetiyle Türk Hava Yollarının 21 -
25 Ağustos 1988 tarihleri arasında Nevv-
York'a yaptığı tanıtım seferi sivil havacı

lık sektöründe mutat olan bir uygulama
dır. Nitekim bütün yabancı havayollarının 
uygulamaları da bu yöndedir. 

T H Y daha önceki tarihlerde de ben
zer tanıtım seferleri düzenlemiştir. Misal 
vermek gerekirse, 16.11.1984 tarihindeki İs
tanbul - Madrit; 1.6.1986 tarihindeki İs
tanbul - Singapur; 27.2.1988 tarihindeki 
İstanbul - Yeni Delhi; 23.3.1988 tarihin
deki İstanbul - Tunus ilk uçuşlarını zik
retmek mümkündür. 

Takdir buyıirulacağı üzere, Nevv-York 
da dahil, yukarıda sözü edilen tüm tanı
tım seferlerinde hedeflenen amaç yurt 
içinde ve yurt dışında mevcut potansiyel 
yolcuya hitap etmek ve özellikle gidilen ül
kede yurdumuzun en iyi biçimde tanıtıl
masını ve temsilini sağlamak olmuştur. 

Yolcu listesinin tespitinde de bu hu
susa ağırlık verilmiş ve tanıtım seferinde, 
TBMM'de grubu bulunan siyasî parti yet
kililerince isimleri bildirilen sayın millet
vekilleri; Meclis Ulaştırma Komisyon Baş
kanlığınca belirlenen komisyon üyesi sa
yın milletvekilleri; Anayasa Mahkemesi ve 
yüksek yargı organlarının.sayın mensup
ları; üniversite öğretim üyeleri ve öğren
cileri; ticaret, sanayi, deniz ticaret odala
rı ve ticaret borsaları birliği yönetim ku
mlu başkanlıklarınca seçilen ihracatçı, sa
nayici ve işadamları; basın ve T R T men
supları, muhtelif bakanlıkların üst düzey 
bürokratları gibi toplumumuzun çeşitli ke
simlerini temsil eden şahıslar ve eşleri yer 
almışlardır. 

Böylesine değişik kesimlerden katı
lımların olduğu ve özellikle T B M M ' d e 
grubu bulunan siyasî partilere mensup sa
yın milletvekilleri ve eşleri ile basın ve 
T R T mensuplarının bulunduğu bir seya
hatte herhangi bir gizliliğe yer verilmesi
nin ve hatta düşünülmesinin mümkün 
olamayacağı izahtan varestedir. 

Birer bürokrat olan Güner Car ile Şe
ref Dikyar'ın da diğer bürokratlar gibi 

— 385 — 



T.B.M.M. B : 8 

eşleri ile birlikte bu seyahate katılmaların
da bir sakınca olamazdı. Kaldı ki bu kişi
ler, seyahatin Türkiye ve Amerika'daki or
ganizasyonunda görevlidirler. 

Seyahatin büyük masraflara baliğ ol
duğuna ve bir nevi alışveriş vesilesi yarat
tığına dair basınımızda yer alan ya ger
çek ötesi; ya da pek mübalağalı olan ha
berler üzüntü vericidir. Zira misafirlerin 
büyük kesimini, gelir düzeyi sınırlı olan 
kişiler oluşturmuştur ki, bunların da Ame
rika gibi bizim ölçülerimize göre hayli pa
halı olan bir ülkede rahatça alışveriş ede
bilmeleri sözkonusu olmamak gerekir. 

THY'ca yapılan masraf konusunda 
da aynı mübalağalı ölçü hâkim olmuştur. 
Verilen rakamların aksine T H Y bu seya
hat için sadece 59 504 $ ödemiştir. Mas
rafın dökümü ise şöyledir : 

— Otel ücreti 40 014 $ 
— Taşıma ücreti 8 065 $ 
— Nevv York'tak i Türk 

dernekleri mensupları 
ve diğer vatandaşları-
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mızla tanışma amacıyla 
verilen kokteyl 11 425 $ 

Otel masrafları konusuna da özellikle 
değinmek isterim; bilindiği üzere Ameri
ka'da, kahnabilecek bir otelin günlük üc
reti 100 - 120 $ civarındadır. Oysa bu se
yahatte THY, Grand Hyatt oteli ile önce
den pazarlık yoluna gitmiş ve oda başına 
66,70 $ gibi cüzî özel bir tarife uygulan
masını sağlamıştır. 

THY, seyahate katılanlar için sade
ce bu meblağı ödemiştir. Bunun dışında 
kalan minibar, sabah kahvaltısı, öğle ve 
akşam yemekleri ile telefon, çamaşır ve 
ütü masrafları, bizzat katılanlar tarafın
dan karşılanmıştır. 

Sonuç olarak, T H Y ' n m Nevv - York 
ilk uçuşunun, eğlenceye ve ahşverişe dö
nüşen, ya da yarana peşkeş çekmek gaye
si güden bir gezi olmadığını ve tamamen 
havacılık sektöründe mutat olan usuller 
çerçevesinde gerçekleştirilen bir tanıtım 
seferi niteliğinde bulunduğunu vurgula
mak isterim. 

Bilgilerinizi saygı ile rica ederim. 

• 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

8 İNCİ BİRLEŞİM 

5 . 10 . 1988 Çarşamba 

Saat: 15.00 

1! 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜLMELER 

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

2. — 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) 

3. — 'Denizli Milletvekili 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) 

4< — 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, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/21) 

5. — 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) 

6. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu 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) 

7. — İçel Milletvekili M. İstemihan 
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) 

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

9 .— îstahbul Milletvekilli 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) 

10. — Kocaeli MiHletvelkili 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) 

11. — Zqnguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın îsoor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sıorumlularım tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

12. — ZongTJİdak 'Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ye bu konuda alınması gerekli 

tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

13. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen 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) 

14., — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, ÎSDEMİR 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) 

15. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

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 
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'nm, 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'ın, olağanüstü hal ilan 
e&ilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kinin, 1983 - 1987 yularında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından 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. — istanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, 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-

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

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 
Gencin, 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 baklanda ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kamndan 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 Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakam 
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 Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
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ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

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

17. — îzmir Milletvekili Alhmet 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 Milletvekili Mehmet 
Tabir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân 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 birimlerine 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
lan 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 isimlendirilmesine 
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 Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanımdan sözlü soru 
önergesi (16/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman' 
m, Çorum lld Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmaımasmın 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 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekilli Cemal Şa-
hin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
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iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

31s — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maili ye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

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

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline 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 Beldi bi 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-
lacıfc Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

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

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

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

39. — Erzincan Milletveküi Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağhk ve Sosyal Yardım 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/54) 

40. — Erzincan Milletvekilli 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 
Altmer'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 Milletvekilli Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da folan 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 alınan 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 MülletvekMi 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 İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanliklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî 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 
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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 Güjneş 
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 Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğhı'nun, patates üreticilerinin sorun
larına (karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'm, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Uluıtam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına liüişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

5,9. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
niin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç IbeHödiyenin 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 Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 



iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
lkanından 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 iskân 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/76) 

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

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

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

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin içişleri 
Bakanımdan 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 Mi İlet vekili Mehmet 
Korkmaz'm, 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 açüacağına ilişkin Ta
rım Orman v,e Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

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

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

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

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
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 Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Mıiillî Eğitim 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 ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

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

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

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehline Ankara 3 üncü 
idare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara Milletvekilli Ömer Çift-
çıi'nin, Türk - İş Yapı Koopeıratifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye İlişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından 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 iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

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

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

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

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

86j — 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 Milletvekilli Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların lalımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

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

89. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü işlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 



iddiatorına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

90. — Artvin Milletvelkii Hasan Bkin-
oi'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri 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 tenkit 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 İli 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 MilletvekÜi Şinasıi 
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
ginin, Manisa İli Kula İlçesindeki San
dal Gruibu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy

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

97. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından 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 Bakarımdan sözlü soru 
önergesi (6/116) 

99. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

100. — Erzincan Milletvekili 'Mustafa 
Kul'un, Erzurum İ'li Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının 'infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişlerli Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

1. — 1163 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 Sayılı 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) 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet 
Dönenim, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
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 Mklenen 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) 

3.. — 28.3.1988 Tarihli ve 2809 Sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesinin (f) Bendinin 
Değiştirilmesi, Bu Kanuna Geçici Mad
deler Eklenmesi ve 18.8.1981 Tarihli 2507 
Saydı Denizcilik Yüksekokulu Kanunu
nun yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 

Millî Eğitim komisyonları raporları 
(1 /409) (S. Sayısı : 75) (Dağıtma tarM : 
27.5.1988) 

4. — 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 5. — Maluller ile Şehit Dul ve 
Yetimlerine ıTütün ve Alkol Ürünlerinin 
Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkın
da Kanun Tasana ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/429) (S. Sayısı : 68) (Dağıtnm tarihi : 
27.5.1988) 

X 6. — 3100 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. 

(8 inci Birledim) 


