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nem toplantısına katılmak üzere, Jamaika'ya gidecek olan Bayındırlık ve
İskan
Bakanı 1. Safa GİRAY'ın d ö n ü ş ü n e kadar ; Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sudi N . TÜREL'in vekillik etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Kenan E V R E N
CUMHURBAŞKANI

T ü z ü k .
Karar S a y ı s ı : 85/9348
Ekli «Türk Hava Kurumu T ü z ü ğ ü n ü n Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında T ü z ü k ' ü n onaylanması, 2906 sayılı Dernekler Kanununun 71 inci maddesine
göre. Bakanlar Kurulunca 3/4/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
İ. K.ERDEM
Başbakan V
I. K. ERDEM
Devlet Bak. Başbakan Yrd.

K. OKSAY
Devlet Bakanı

A M. YILMAZ
Devlet Bakanı

C BÜYÜKBAŞ
Devlet Bakanı

A. TENEKECİ
Devlet Bakanı

M. T. TİTİZ
Devlet Bakanı

A. KARAEVLİ
Devirt Bakanı

M. N. ELDEM
Adalet Bakanı

S.N.TÜREL
Milli SavunmaBakanıV.

Y. AKBULUT
İçişleri Bakanı

M. V. DİNÇERLER
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
V. ATASOY
Ulaştırma Bakanı
H C. ARAL
Sanayi ve Ticaret Bakanı

A. M YİLMAZ
A K ALPTEMOÇİN
Dışişleri Bakanı V. Maliye ve Gümrük Bakanı

I. S GİRAY
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. H. DOĞAN
Tarım Orman ve Köyişlerl Bakanı
S. N. TÖREL
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Bakanı

M. KALEMLİ
Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı V.
M. KALEMLİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M. T. TİTİZ
Kültür veTurizmBakanı V.

Türk Hava Kurumu T ü z ü ğ ü n ü n Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
H a k k ı n d a Tüzük
M A D D E ) - - Türk Hava Kurumu T ü z ü ğ ü n ü n 1,2.3,4,7, 14, 15, 18. 17, 19,
20, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54 ve 55 nci madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
«Kurumun Kuruluşu ve Merkezi
Madde 1 — Türk Milletinin ve vatanının kurtarıcısı, Cumhuriyetin Kurucusu,
Büyük Asker ve Eşsiz Lider, Türk Milletine her sahada en iyi ve en doğru yolları
g ö s t e r e n Ulu Önder Atatürk'ün 16 Şubat 1925 tarihinde koruyucu ve doğru yolu gös
termeleri ile k u r u l m u ş bulunan «Türk Tayyare Cemiyeti» nin isim değişmesinden
d o ğ a n Türk Hava Kurumu, g ö n l ü tok ve yurtsever milletinin maddi ve manevi des
teğine dayanarak çalışan, y a ş a y a n ve sivil h a v a c ı l ı k l a beraber, askeri havacılığın
da yardımcısı olan bir kurumdur.
Türk Hava Kurumu, siyasi çıkar ve etkiden tamamen arınmış, yalnız havacı
lıkla ilgili ilmi ve teknik alanda ç a l ı ş a n bir kuruluştur.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 2
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Cumhurbaşkanı ve Hükümet Türk Hava Kurumu'nun manevi koruyucuları
dır.
Teknik ve idari alanda, Hava Kuvvetleri Komutanlığının tavsiyeleri ile hare
ket eder.
Kurumun Genel Merkezi Ankara'dadır.
Madde 2 — Kurumun amacı;
a) Türk Milletine ve bilhassa Türk gençliğine havacılığın sivil ve askeri alan
larda sahip olduğu ve olacağı büyük önemini anlatmak, havacılık aşkını uyandır
mak, yurdun savunmasındaki önemini belirtmek,
b) Türk gençlerini amatör pilot, planörcü, model uçakçı, paraşütçü gibi her
türlü havacılık çalışmalarında yetiştirmek,
c)

Askeri ve sivil havacılığın destek ve yardımcısı olmak,

d)

Türkiye'de sportif ve turistik havacılığın kuruluş ve gelişmesini sağla

mak,
e) Sivil havacılığın gelişmesi için yapılacak bütün çalışmalarda gerekli ge
reçleri sağlamak; yurt içi ve yurt dışı yakın mesafelerde hava taşımacılığı, iç hatlar
ve dış hatlar taşımacılığı yapmak; taşımacılık konusunda bağımsız veya ortaklaşa
kuruluşlarla çalışmak; Kurumun ve ülkenin çıkarları doğrultusunda ortaklık kur
mak, Türkiye'de gerek sosyal gerekse kültürel Devlet hizmetlerinde ihtiyaç duyu
lup tek tek uygulama imkânı bulunmayan Türkiye çapında bir uçak ve helikopter
teşkilâtı kurmak, THK'nun çalışmalarını güçlendirerek yeterli teknolojik birikim
ve parasal kaynak yaratıldığında uçak, planör, paraşüt v.b. hava araçları yapmak.
f) M i l l i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğüne bağlı spor federasyonları ile, sorumluluk Türk Hava Kurumunda kalmak şartı
ile işbirliği sağlamak.
Madde 3 — Kurumun çalışması;
a) Türkiye'nin sivil havacılık federasyonu yükümlülüğünü taşıyan Türk Ha
va Kurumu, Türkiye'de milli havacılığa destek olabilecek (sivil ve askeri havacilığıda destekleyecek şekilde) gerekli bütün çalışmaları yapar.
b) Hava Kuvvetleri ve bünyesinde havacılık teşkilâtı bulunan kurum ve ku
ruluşlar ile koordineli ve yakın bir işbirliği halinde çalışır.
c)

Lüzum görülecek yerlerde hava spor ve eğitim tesisleri kurar.

d) Yurt içi ve yurt dışında havacılık spor gösterilerini ve yarışmaları özen
dirir, düzenler ve bunlara katılır.
e) Spor, turizm ve propaganda alanlarında havacılıkla ilgili faaliyetleri i l 
gili kurumlarla düzenler ve koordine eder.
f) Kurum, Milletlerarası Havacılık Federasyonu (FAD'nun üyesi olup
kuruluşta Türkiye'yi temsil eder.
g)

bu

Sivil havacılık ve FAİ mevzuatına uygun olarak görev yapar.

h) Bütün eğitim ve öğretim kuruluşlarında havacılık kollarının kurulması
nı sağlar, çalışmalarını teşvik ve lüzumlu gereci temin eder.
i) Gençlerde havacılık sevgisi yaratmak ve Kurumu halka tanıtmak ama
cıyla uçaklarla yurt içi gezileri düzenler.
j) Pilot, paraşütçü, modelci ve makinist, yetiştirir ve bu personele FAİ ve
Türk Hava Kurumuna ait lisans, diploma ve brövelerini verir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

Sayfa: 4

RESMİ GAZETE

29 Nisan 1985 — Sayı: 18739

k) Havacılık alanında milli ve milletlerarası rekorları onaylar ve yayınlar.
1) Havacılık çalışmaları hakkında:
1) İstatistiki bilgileri düzenler.
2) Tarihi bilgileri toplar.
3) Bireylerin havacılıkla ilgili bilimsel düzeylerinin yükseltilmesine çalışır.
Bu maksatla havacılıkla ilgili yayınlar hazırlar. Yazı, şiir ve piyes yarışmaları dü
zenler, derece alanları ödüllendirir ve bunlara yayınlarında yer verir. TRT aracılığı
ile kurumu tanıtıcı programlar yaptırmaya çalışır. Çıkardığı yayınlardan gerekli
gördüğünü satabilir. Faaliyetleri ile ilgili haber bültenleri hazırlayarak TRT ve ba
sma ulaştırır.
4) Havacılıkla ilgili yapılacak her çeşit çalışma ve araştırmalara yardım ede
bilir.
m) Yurt düzeyinde kurulan ve Kurum tarafından onaylanan havacılık ku
lüplerinin eğitim, yönetim ve parasal düzenlemesini yapar, amaca aykırı olanları
nın onayını kaldırır.
Bu kulüplerin Türk Hava Kurumu Tüzüğünü ana tüzük olarak göstererek hazırlamış ve Kurum tarafından onaylanmış tüzükleri ve programları bulunur. Bü
kulüplerin, adı geçen tüzük ve programa uygun çalışmaları için harcamalarına yar
dımda bulunulur.
n) Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile işbirliği yaparak uçuş öğretimine ait
eğitim birliğini sağlar.
o) Lüzumlu sağlık koşullarına uyan her Türk vatandaşına, paralı veya pa
rasız olarak pilot, planör, paraşüt, model uçak ve benzeri eğitim gösterilir.
Arzu eden yabancılar da ücret karşılığında bu eğitimlerden yararlanabilir
ler.
Bu eğitimlere ait hususlar yönetmeliklerle düzenlenir.
Genel Hükümler
Madde 4 — Kurum, tüzel kişiliği sahip olup, özel hukuk hükümlerine tabidir.
Bu maksatla;
a) Taşınır ve taşınmaz mal ve hak edinmeye, kiraya vermeye, satmaya, tica
ri amaçla kullanmaya,
b) Mal ve haklarını bu Tüzük ile buna bağlı yönetmelikler hükümlerine uy
gun olarak başkalarına devretmeye, ipotek etmeye ve başkasına satmaya, gelirini
çoğaltmak için her türlü kuruluşlar ve şirketler kurmaya, işletmeye, maden işletmeciliği yapmaya ve var olan kuruluş ve şirketlerle ortaklık mukavelesi yapmaya ve
kurmaya,
yetkilidir.
Madde 7 — Kurumun üç türlü üyesi vardır. Bunlar fahri, tabii ve asli üye
lerdir.
a) Fahri üyeler
Cumhurbaşkanı;, T. B. M. M. Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Kara
ve Deniz Kuvvetleri Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Genel Kurmay II nci
Başkanı, YÖK Başkanı, Üniversite Rektörleridir. Ancak, havacılıkla ilgili kişilere,
Kuruma büyük maddi ve manevi yardımları dokunan Türk vatandaşlarına ve yabancı şahıslara da Genel Başkanlığın teklifi ve Genel Yönetim Kurulunun kararı ile
fahri üye sıfatı verilebilir.
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b) Tabii Üyeler;
Hava Kuvvetleri Komutanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Hava Kuv
vetleri Kurmay Başkanı ile Başkan ve Daire Başkanları, Genelkurmay Harekât, Lojistik ve Personel Başkanları, Diyanet İşleri Başkanı, TRT Genel Müdürü, Meteoro
loji Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı İlk, Orta, Teknik
ve Yüksek Öğretim Genel Müdürleri, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Mü
dürü, MKE Kurumu Genel Müdürü, Beden Terbiyesi Genel Müdürü, Sivil Havacılık
Enstitüsü Genel Müdürü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Havacılık Daire Başkanı
ile Kara Kuvvetleri Havacılık Okul Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve
Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Birimleri en
üst yetkilisi, Milli Ajans Müdürleri, Valiler, Kaymakamlar, Askerlik Şube Başkanları, Jandarma Komutanları, Nahiye Müdürleri, Belediye Başkanları, Köy ve Mahal
le Muhtarları, Kızılay Derneği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk
Eğitim Derneği, Yardımsevenler Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Gazeteci Dernekleri,
Hava Kulüpleri Dernekleri Başkanları ve THK Genel Başkanlığı, Genel Yönetim,
Merkez Denetleme ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliği yapmış olanlar,
Fahri ve tabii üyeler dilerlerse Büyük Genel Kurul toplantılarına katılabilir
ler, söz haklan olup oy hakları yoktur.
c) Asli Üyeler;
Dernek kurma hakkına sahip olanlar (2908 sayılı Dernekler Kanunu Madde 4
ve 16) kuruma üye olabilirler. Bu durumda olanlardan şubeye kaydını yaptırıp yü
kümlendiği aidatı ödeyenler asli üye olurlar.
Üyelik aidatı yılda en çok 1200, en az 120 liradır.
Her yılın aidatı o yılın ilk dört ayı içerisinde (Genel Kurul gününden önce)
ödenir
Madde 14 — Büyük Genel Kurula çağırı usulü;
Büyük Genel Kurulun toplanma günü, saati, yeri ve gündemi en az 15 gün
önceden iki gazete ile ilân edilir ve durum yörenin en büyük mülki amirine yazı
ile bildirilir.
Gündem, Genel Yönetim Kurulu çalışma raporu, Merkez Denetleme ve Merkez
Disiplin Kurulu raporları ile bilanço ve tahmini bütçenin birer örnekleri önceden
delegelere gönderilir.
Madde 15 — Toplantı yeter sayısı ve yapılış usulü;
a) Genel Kurul delege tam sayısının yarısından bir fazlasının bulunması ile
toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Ancak; bu ikinci toplantıya katılan delege sayısı yönetim, denetleme ve disiplin ku
rulları üye tam sayılan toplamının iki katından aşağı olamaz.
1) İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haf
tadan az olamaz.
2) Genel Kurul toplantısı üye çoğunluğunun dışında bir sebeple geri bırakı
lırsa ikinci toplantının 2 ay içinde yapılması mecburidir.
3) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
b) Büyük Genel Kurula katılacak delegeler, delege isim listesindeki adlan
karşısına imza ederek toplantı yerine girerler. Toplantı, Genel Başkan veya görev
lendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
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c) Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili
ve ikisi yedek olmak üzere dört kâtip seçilir.
d) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.
Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi
istenen hususların gündeme konulması mecburidir.
e) Kararlar, toplantıda bulunan delegelerin çoğunluğu ile alınır. Fesih karan için ise üye tam sayısının 2/3 oranındaki delegenin önerisi ve çoğunluğun ka
bulü aranır.
f) Her delegenin bir oyu vardır. Herne şekilde olursa olsun başkası yerine
oy kullanılamaz.
g) Seçimler gizli oy ve açık sayım esasına göre yapılır.
Seçimlerde Genel Kurul Başkanlığınca dağıtılan damgalı boş oy pusulaları
kullanılır. Büyük Genel Kurul kabul ettiği takdirde basılı oy pusulası da geçerlidir.
h) Büyük Genel Kuruldaki bütün görüşmeler tutanağa alınır. Başkanlık ku
rulunca adı geçen tutanaklar imzalanıp toplantı sonunda bütün tutanak ve belge
ler Yönetim Kuruluna verilir.
Büyük Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 16 — Büyük Genel Kurul, Kurumun en yüksek organıdır. Bu sıfatla;
a) Genel konuşmalar açılmadan önce Genel Yönetim Kurulu hesap raporu
nu (bilanço ve kesin hesap çizelgelerini) incelemek üzere bir Hesap Komisyonu,
Büyük Genel Kurula sunulan tahmini bütçeyi tetkik için bir Bütçe Komisyonu, dilekleri inceleme ve tespit için de bir Dilek Komisyonu seçer.
Genel Kurulca görülecek lüzum üzerine başka komisyonlar da kurulabilir.
b) Genel Yönetim Kurulu çalışma raporunun, Büyük Genel Kurulca seçilen
Hesap Komisyonu Raporunun, Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez Disiplin Ku
rulu raporlarının okunması ve görüşülmesinden sonra, Genel Yönetim Kurulu ve
Merkez Denetleme Kurulunun aklanmasını ayrı ayrı oylar.
c) Kurumun yönetimi ile ilgili olarak Genel Yönetim Kuruluna lüzumlu gö
receği görev ve direktifleri verir.
d) Tüzükte lüzumlu görülecek değişiklikleri yapar.
e) Olağan toplantılarda Genel Yönetim Kurulu için 22, Merkez Denetleme
Kurulu için 6, Merkez Disiplin Kurulu için 10 üye seçer. Bunlardan aldıkları oy
sırasına göre yarısı asli, yarısı yedek üyeliğe, ayrılır.
f) Hava Kuvvetleri Komutanlığının göstereceği muvazzaf veya emekli hava
generali rütbesindeki adaylarla, Genel Kurul delegeleri tarafından gösterilecek
adaylar arasından Kurum Genel Başkanı seçilir. Seçilen aday muvazzaf subay ise
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 ncü maddesine göre ataması ya
pılır.
g) Karar almak için, Genel Yönetim Kurulu tarafından Büyük Genel Kuru
la sunulmuş sorunları konuşarak karara bağlar.
h) Bütçeyi kabul eder ve kabul ettiği biçimde onaylar.
i) Merkez Disiplin Kurulu tarafından Büyük Genel Kurula sunulan sorunlan
karara bağlar.
j) Lüzum gördüğünde Kurumun feshedilmesi için karar verir.
Genel Yönetim Kurulu Teşkili
Madde 17 — Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından vekâ
let sırasına göre iki Genel Başkan Vekili seçer. Genel Başkanlığın boşalması halin
de Genel Yönetim Kurulu kendi arasından bir Genel Başkan, Genel Başkan da Baş
kan vekillerini seçer.
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Genel Başkan ile vekillerinin ayrılması halinde ise yedeklerden alınacak üye
lerle birlikte Genel Yönetim Kurulu, aralarından bir Genel Başkan, Genel Başkan
da Başkan vekillerini seçer. Genel Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarım yazmak
üzere bir üyeyi Genel Yönetim Kurulu sekreter üyesi olarak seçer.
Madde 19 — Genel Yönetim Kurulunun görevleri;
a) Kurumu, Tüzük hükümlerine ve Büyük Genel Kurulun verdiği direktiflere
göre yönetir,
b) Tüzükte yapılacak değişiklikleri hazırlar.
c) Amacı yalnız sportif havacılık olan derneklerin ismini hava kulübü ola
rak kütüğe geçirir. Tüzük ve yönetmeliklerine aykırı hareket eden hava kulüplerini
kütükten siler. Hava kulüplerinin yönetmeliklerine göre çalışıp çalışmadıklarım de
netler ve kontrol eder.
Hava Kurumu şubelerinin yönetim kurulu seçimlerinden doğacak anlaşmaz
lıkları inceleyerek kesin karara bağlar.
d) Türk Hava Kurumunu ilgilendiren her türlü teknik, mali ve idari konu
lara ait yönetmelikleri inceler ve onaylar.
e) Kurum tarafından veya Kuruma karşı açılmış veya açılacak davalarda
uzlaşma, vazgeçme ve toplama imkânı kalmamış alacakların kayıtlarının silinmesi
konularında karar verir.
f) Hava Kulüplerine gerekirse uçak, planör, araç, gereç, akaryakıt vermeye
ve para yardımı yapmaya yetkilidir.
g) Bir yıl evvelki gelirin % 10'unu aşmamak şartı ile gelecek yıllara geçici
üstlenmelerde bulunur.
h) Genel Başkanın yetkisi dışında bulunan bütün ödeme ve sözleşmeler hak
kında karar verir.
ı) Genel Başkanlıkça hazırlanacak bütçeyi inceler. Yürürlükteki bütçenin
gelir ve gider harcama düzenlerinde gerekli değişiklikleri yapar ve bütçeyi onaylar
ve uygular.
i) Türk Hava Kurumu Genel Merkezinde yapılacak sosyal yardımlara ka
rar verir.
j) Müdür ve eşidi kadrolar ile daha üst ünvanlı kadrolara atanacak ve mü
düre tanınan başlangıç maaşının üzerinde bir maaşla işe alınacak personeli Genel
Başkanın önerisi üzerine atar veya işten çıkarır.
k) Kuruluş, kadro ve barem çizelgeleri ile bunlara ait değişiklikleri inceler
ve onaylar.
1) Fahri üyelik önerilerini inceleyerek karara bağlar.
m) Büyük Genel Kurula sunulmak üzere iki yıllık çalışma dönemine ait
çalışma raporu ile hesap raporunu hazırlar.
n) Yeni şubeler açılmasına veya var olan şubelerden lüzumsuz görülenlerin
kapatılmasına karar verir.
o) Yasa, Tüzük ve Yönetmelik, Genel Başkanlık genelge ve emirleri ile Ku
rumun onur ve yararlan doğrultusunda davranışlarda bulunmayan ve Kurum çalış
malarını siyasete araç eden il ve ilçe şubelerine Yönetim Kurulunca işten el çekti
rilir. İşten el çektirilen şube yönetim kurulu üyeleri yerine yedekleri getirilir. Şube
yönetim kurulunun yedeklerle kurulamaması hallerinde, Mülki Âmirin de onayı
ile beş kişiden aşağı olmamak üzere bir geçici kurul meydana getirilir. Bu kurul,
altı ay içerisinde Genel Başkanlıkça tesbit edilecek günde şube genel kurul toplan
tısını yapar.
Madde 20 — Denetleme Kurulunun Görevleri;
a) Kendi aralarından bir başkan seçer, başkanın her ne suretle olursa olsun
görevinden ayrılması halinde, yedekten davet edilecek ile birlikte kendi aralarından
yeniden bir başkan seçerler.
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b) Hazırlıyacağı bir plân ve program dahilinde, kurul olarak veya münferi
den, Büyük Genel Kurul adına, üç aydan geç olmamak üzere istediği zaman Türk
Hava Kurumu Genel Merkezi ile lüzumu halinde Kuruma bağlı müesseselerin (THK
il ve ilçe şubeleri hariç) işlerini ve hesaplarını tetkik eder.
İcabında mütehassıslardan da faydalanabilirler. Tetkik neticelerini yazılı ola
rak Genel Başkanlığa bildirirler.
c) Büyük Genel Kuruldan evvel iki yıllık raporlarını tanzim ederek Büyük
Genel Kurula sunar.
Denetleyiciler, Genel Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ve fakat oy
veremezler. Boşalan denetleyicilerin yerine oy sırasına göre yedekler çağırılır.
Madde 21 — Merkez Disiplin Kurulunun Görevleri;
a) Merkez Disiplin Kurulu kendi arasından bir başkan ve bir sekreter seçer.
Başkanın her ne sebeple olursa olsun görevinden ayrılması halinde yedekten çağırı
lacaklarla birlikte kendi aralarından yeniden bir başkan seçerler.
b) 22 nci maddedeki işlerden ötürü Genel Yönetim Kurulu veya şube disiplin
kurulu tarafından kendisine bırakılacak işlemli yazılar üzerinde ve ilgililer hakkın
da lüzumlu inceleme ve soruşturmayı tamamlamak suretiyle karara bağlar.
Kararlar çoğunlukla alınır.
c) Büyük Genel Kurula görevli bulundukları sureyi kapsayan bir rapor su
nar
Madde 26 — Genel Başkanın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ;
a) Genel Başkan, Tüzükle verilen yetkiler ve Genel Yönetim Kurulunun ka
rarları gereğince kurumun her türlü işlerini yürütür.
b) Kurum tarafından veya kuruma karşı açılmış veya açılacak davalarda da
vacı veya davalı olur, veya davalara müdahil olarak katılır. Bu sıfatla başkalarını
vekil edebilir.
c) Genel Yönetim Kurulunun atama ve çıkarma yetkisi kapsamına girmeyen
personeli atar ve gerektiğinde işine son verir. Atama yetkisine bakılmadan gerektiğinde personelin yer ve görevini değiştirebilir.
d) Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordine ederek, Türk Silâhlı Kuvvetleri
Personel Kanununun 124 ncü maddesine göre Türkkuşu Genel Müdürlüğüne muvaz
zaf uçucu bir hava subayı atanmasını sağlar.
Gerektiğinde ve aynı usulle ayrıca yeter sayıda muvazzaf subay ve astsubay
da atanabilir. Türk Hava Kurumu ve Türkkuşu Genel Müdürlüğüne atanmış olan
subay ve astsubay'ların sicil işleri, Silâhlı Kuvvetler Sicil Yönetmeliği esasları için
de yürütülür.
e) Genel Başkan, bütçeyi hazırlar ve Büyük Genel Kurul veya Genel Yönetim Kurulunun onayından sonra uygular. Kurum bütçesinin ita amiridir.
f) Bütün para harcama ve paraya ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilerle yapılacak işlerde, Genel Başkanla Muhasebe Şube Müdürü veya yardımcısının birlikte
imza etmesi şarttır.
Genel Başkan, ödemeler için Genel Sekretere imza yetkisi verebilir.
g) Kadro giderlerini, ihtilafsız mukavelelere dayanan ödemeleri ve 1.000.000
TL. na kadar diğer ödemeleri yapabilir. 1.000.000 TL. na kadar olan sözleşmeleri ken
di ve bu niteliği aşan sözleşmeleri, işin artırmaya çıkarılması veya eksiltmeye ko
nulmasından evvel Genel Yönetim Kurulundan karar almak şartı ile imzalar. Gene]
Yönetim Kurulu, günün şartlarına göre gerektiğinde yukarıdaki limitleri artırabilir
Ancak; Genel Yönetim Kurulunun bu yetkisi devredilemez. Kurumun yapacağı her
türlü sözleşmeler, Kurumun mühürü ile mühürlendikten sonra Genel Başkan tara
fından imzalanır. Kurumu ancak, bu şekildeki sözleşmeler bağlı kılar. Genel Başkan
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sözleşmelerin hükümlerini yerine getirir veya bozar. Genel Yönetim Kurulu kararı
ile yapılan sözleşmeleri bozmadan önce Genel Yönetim Kurulundan yetki alır.
h) Kuruma ait taşınmazların alım ve satım, ipotek işlerini Genel Yönetim
Kurulundan karar alarak yapar. Kuruma ait taşınmazları da aynı yolla kiraya verir.
Kuruma gereken taşınmazları kiralar, Kurumca satınalınan veya bağış ve vasiyet
yolu ile Kuruma intikal eden taşınmaz mallar tapuya tescilden itibaren 3 ay içinde
İçişleri Bakanlığına bildirilir.
i) Genel Yönetim Kurulu tarafından yeni şube açılması veya mevcut şube
lerden gerek görülenlerin kapatılması hakkında alınan kararlan uygular.
İl Hava Kulüplerinin ve şubelerinin bilanço, İdari ve teknik kadrolarını tesbit eder ve onaylar.
Genel Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye göre bunların denetim ve kontrollarını yaptırarak durumlannı raporla tesbit eder.
k) Kuruluş, kadro ve barem çizelgeleri ile bunlara ait değişikliği yaparak
Genel Yönetim Kurulunun onayına sunar.
1) Merkez teşkilatı ile kuruluşların görev, yetki ve iş bölümleri ile çalışma
usulleri Başkanlıkça hazırlanıp Genel Yönetim Kurulunca onaylanacak yönetmelik
lerle tesbit edilir.

m) Acele hallerde 24 ncü madde (e) bendini uygular ve ilk Genel Yönetim
Kurulu toplantısına sunar.
Şube Genel Kurulları;
Madde 28 — Şubeler, kendi genel kurullarının seçecekleri kurullar tarafın
dan yönetilir.
a) Genel Kurullar, iki yılda bir mart veya nisan aylan içinde yapılır.
b) Genel Kurul üyeleri, Şube başkanlığı tarafından en az 15 gün önceden top
lantıya çağrılır. İl ve ilçe merkezlerinde bulunanlar ismen, bucak ve köylerde bulu
nanlar ise, muhtarlıklar aracılığı ile çağnlır. Genel Kurulun toplanma günü, yeri,
saati ve gündemi; varsa mahalli basın ile aynca yayınlanır. Bu husus tabii ve aslı
üyelere gönderilen çağrı kâğıtlarında belirtilir ve durum mahalli mülki amire bir
yazı ile bildirilir.
Genel Kurula katılacak asli üyelerin en az iki ay önceden kaydedilmiş ve üye
aidatını gene iki ay önce ödemiş bulunmaları şarttır.
Bir asli üyenin 8 nci madde (a) fıkrasında belirtilen haklara sahip olarak Ge
nel kurula katılabilmesi için cari ve geçmiş yıllara ait aidat borcunun bulunmama
sı şarttır.
c) Genel Kurul, şubeye kayıtlı asli üyelerle aşağıda yazılı tabii üyelerden
meydana gelir.
Vali veya Kaymakam, Belediye Başkanı, Askerlik Şubesi Başkanı, Jandarma
Komutanı, Emniyet Müdür veya Amiri, Milli Eğitim Müdürü ve İlköğretim Müdürü
ve varsa üst dereceli okullar müdürleri, Defterdar veya Mal Müdürü, Hava Kulüp
leri Başkanları, Müftüler, yörenin basın temsilcisi, illerde Halk Eğitim Başkanı ve
ilçelerdeki Halk Eğitim Merkez Müdürü.
Madde 29 — Toplantı yeter sayısı ve yapılış şekli
a) Genel Kurul toplantıları önceden düzenlenmiş üye listelerine imza atmak
suretiyle yapılan yoklamadan sonra çoğunluk var ise, şube Başkanı veya Yönetim
Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Bir başkan ile bir başkan vekili ve iki katip
seçilir. Genel Kurulların görüşmelere başlayabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı
bulunan üyelerden en az yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır.
Çoğunluk olmazsa ikinci toplantıda üye sayısına bakılmayarak Genel Kurul açılır.
Ancak; bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları toplam
;
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sayısının i k i katından az olamaz. Kararlar, bulunan üyelerin yarısından bir fazla
sının oyu ile alınır. Görüşmeler tutanağa geçirilir. Bu tutanak başkan ve kâtipler ta
rafından imzalanarak yeni seçilen yönetim kuruluna verilir.
b) Genel Kurul, lüzum gördüğünde şubenin i k i yıllık hesaplarım Genel K u 
rulda teşkil edilecek bir komisyona inceletebilir. Şubenin ücretli personeli, şubenin
Genel Kuruluna delege olarak katılamazlar.
c) Genel Kurul, Şube Yönetim Kuruluna il'lerde 7 asli ve 7 yedek, ilçelerde
5 asli ve 5 yedek, Denetleme Kuruluna i l ve ilçelerde 3 asli, 3 yedek üye ile Disipün
Kurulu için 3 asli ve 3 yedek üye seçer.
d) Büyük Genel Kurul Delege Sayısı;
Şubelerin göndereceği delege sayısı, her yıl için aynı sayıda olmak üzere (Şu
be Başkanları dahil) 1200 kişi olarak dondurulmuştur. Şube Başkanları toplamı çı
karılarak kalan delege sayısı şubeler gelirlerinin toplamına bölünerek Genel Mer
kezce tesbit edilir. Büyük Genel Kurul için seçilecek delegeler en az bir dönem şube
yönetim kurullarında çalışmış ve çalışmakta olan veya kurum kurallarını bilen şu
be üyelerinden seçilir.
e) Şubeler aşağıdaki hallerde, olağanüstü Genel Kurula giderler
1) Şube Denetleme Kurulunun oybirliği kararı ile,
2) Aidatını ödemiş şube asli üyelerinin en az l/5'inin yazılı isteği ile,
3) Genel Başkanın önerisinin Genel Yönetim Kurulunca uygun bulunması
ile,
4) Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilme
sinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi ile,
Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir
ay içinde toplantıya çağırılır. Çağırı yapılmaması halinde, Dernekler Kanununun
20 nci maddesine göre hareket edilir. Üyelerden herhangi biri başvurmadığı hallerde
Türk Hava Kurumu müfettişleri Genel Başkanın olurunu alarak Sulh Hukuk Ha
kimliğine başvurmaya yetkilidir.
Olağanüstü Genel Kurulda, ancak toplantıyı gerektiren konu görüşülür. Seçim
sonuçları Genel Başkanlığa bildirilir. Olağanüstü Genel Kurul tarafından seçilen
yönetim kurulları, normal seçim döneminin sonuna kadar şubeyi yönetir.
Madde 30 — Şube Yönetim Kurulları aralarından bir başkan, bir başkan veki
li seçerler. Yönetim Kurulu çizelgesi Genel Merkeze gönderilir.
Şube Yönetim Kurulları, üyelerin yarıdan bir fazlası ile en az ayda bir kez toplanır ve bulunanlann çoğunluğu ile karar verilir. Lüzumlu hallerde Başkanın yazılı
çağırışı üzerine de toplantı yapar. Özürsüz toplantıya üç defa üst üste gelmeyen üye
çekilmiş sayılır ve yerine yedeklerden sırası gelen seçilir.
Memurluğu merkezce onanmış kefilli saymanlar lüzumunda gözlemci olarak
Yönetim Kurulunda bulunurlar ve fakat oy veremezler.
Şube Başkanlarının Görevleri:
Madde 31 — Başkan, idare ve kaza organları katında şubeyi temsil eder. Da
va açar, itirazda bulunur, davalarda ve itirazlarda hasım olur. Bu hususlarda Genel
Başkanlığın izni ile başkalarına vekâlet verir. Şubenin para işlerinde ve bankalarla
olan işlemlerinde şube bütçesinin ita âmiridir. Para işlerinde ve para işlerine ait
yazışmalarda
kâğıtlara sayman ile birlikte imza koyar. Şubenin
açtığı
veya başkalarının şube aleyhine açtıkları veya şubenin müdahil olduğu davalar ile
lehte ve aleyhte yapılan itirazlar hakkında Genel Başkanlığa hemen bilgi vermek
mecburiyetindedir. Yukarıdaki ödevleri Başkan bulunmadığı zaman ikinci başkan,
her ikisi de bulunmadığında yerine bırakacakları Yönetim Kurulu üyelerinden biri
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yapar. Başkan, ikinci başkan ödevlerine vekil edecekleri kimseyi mümkün olan hal
lerde evvelden, olmadığı takdirde ayrılmakla beraber, hemen Genel Başkanlığa bildirir.
Şubelerin Görevleri:
Madde 32 — Kendi bölgelerinde gelir sağlayıp, Kurum Genel Merkezine gön
dermek; kanun, tüzük, yönetmelikler ve Genel Başkanlık genelge ve emirleri çerçe
vesinde çalışmaktır.
Şube Yönetim. Kurulunun Ödevleri;
a) Tüzüğün 2 nci ve 3 ncü maddeleri uyarınca çalışmak, şubenin gelirini
çoğaltmak ve var olan gelir kaynaklarını geliştirmek,
b) Şubenin tahsilatını gözden geçirmek, giderlerinin tüzük hükümlerine uy
gun olup olmadığını incelemek ve şubenin üç aylık ihtiyacından fazlasını Genel Mer
keze göndermek,
c) Bucak ve köy temsil kurullarını kurarak çalışmalarını düzenlemek,
d) Tüzük, yönetmelik ve Genel Merkez emirlerinin gereğini yapmak,
e) Şubelerin ihtiyacı için gerekli şartları taşıyan istekliler arasından seçilen
kişi/kişilerin atanmalarının yapılması ve aylık ödemelerinin tesbiti için Genel Baş
kanlığa önerilerde bulunmak, şube personelinin sicilini düzenlemek,
f) Madalya ve takdirname verilmesi gerekenlerin Madalya-Plâket ve Arma
ğan Yönetmeliğine göre tekliflerini hazırlamak,
g) Şube Denetleyicilerinin Denetleme raporlarım incelemek ve gereğini
yapmak,
h) Her türlü kötüye kullanmaları önlemek için tedbirler almak, kötüye kul
lanma olduğunda işe el koyarak zaman geçirmeden Genel Merkeze bildirmek,
i) İdare Âmirlerini zaman zaman görmeye giderek şube işleri ve gelirleri
hakkında bilgi vermek ve yakından ilgilenmesini ve yardımlarını temin etmek,
j) Şube Genel Kurullarını zamanında toplamaktır.
Şubelerin Masrafları-.
Madde 36 — Şubeler Yönetim Kurullarının kararı ile gelirlerinin en çok % 35
ini (personel giderleri ve sosyal yardımlar dahil) zaruri ihtiyaçlarını karşılamak
için harcayabilirler. Fitre, zekât, deri ve üye aidatını toplayanlara verilmek ve deri
lerin nakliye, tuzlama işlerini ve diğer zaruri masraflarını karşılamak üzere, ayrı
ca % 20'ye kadar toplama masrafı yapabilirler. % 20'yi aşmak zarureti hasıl oldu
ğunda, masraf yapılmadan önce, durum gerekçeli bir yazı ile Genel Başkanlığa arzedilir ve alınacak cevaba göre hareket edilir.
Şubeler bütçelerine yıllık gelirlerinin (Tutkallı Makbuz geliri dışında) en çok
% 10 u kadar sosyal yardım ödeneği koyarlar. % 10 sosyal yardımı, Genel Merkezin
onayına lüzum olmadan şubeler karara bağlayıp sarf ederler ve Genel Merkeze
bilgi verirler. Genel afet hallerinde şubeler yardım yapmaya yetkili değillerdir. % 10
sosyal fasıldan yılı içerisinde harcanmayan kısım ertesi yılda sarf edilmek üzere
emanete alınıp devredilir.
Madde 37 — Temsil Kurulları
a) Bucak ve köylerde öğretmen, muhtar ve ihtiyar heyetinden seçilecek bi
rer üye ile kurulur. Öğretmen bulunmayan yerlerde İhtiyar Heyetinden iki üye seçi
lir. Aralarından birini başkanlığa seçerler.
Bucak ve köy temsil kurullarının kurulması bu biçimde olmadığı takdirde il
gili şube başkanı, bucak ve köyün bağlı bulunduğu ilçe kaymakamının yardımım
talep eder.
b) Genel Yönetim Kurulu kararı ile gerekli kanuni düzenlemeler yapılarak
yurt dışında temsil kurulları kurulabilir.
;
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Şubelerin Bağlantısı:
Madde 38 — İl, ilçe şubeleri doğrudan doğruya Kurum Genel Başkanlığına,
Bucak ve Köy Temsil Kurulları bulundukları yörenin il ve ilçe şubelerine bağlıdır.
Bucak ve köy kurullarından lüzum görülenler direkt olarak Genel Merkeze
bağlanabilir. Bu takdirde veya bir şube aracılığı ile gelirin Genel Merkeze intikali
halinde araya giren şubeye bir aidat verilmeden iş yürütülür. Her iki durumda geli
rin doğrudan Genel Merkeze gönderilmesi de istenebilir.
Havacılık Kulüpleri:
Madde 41 — Türk Hava Kurumu, istek üzerine, yetecek derecede canlılığa
ulaştı anlaşılan havacılık derneklerine Havacılık Kulübü adını verir.
Madde 42 — Havacılık kulüplerinin sıralama, sınıflandırmaları kontrol ve
denetlemeleri, kayıtlarının silinmesi, çalışmalarına ait sınırlamalar, Türk Hava Kuru
mu Genel Başkanlığına verecekleri bilanço ve çalışma raporları (ve benzeri konu
lar) özel bir yönetmelikle belirtilir ve yürütülür.
Madde 43 — Havacılık kulüpleri, bu tüzüğe ve tüzüğün verdiği yetkiye istina
den hazırlanan yönetmeliğe ve kurumun vereceği kararlara uymakla mükelleftir.
Madde 44 — Havacılık kulüpleri, Türk Hava Kurumunun gelir kaynakları
na zarar verebilecek bağış sağlayıcı faaliyette bulunamazlar.
Madde 46 — Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, Genel Yönetim Kurulu,
Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve Genel Başkanlıkça
görev verilen Şube Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Büyük Genel Kurula gelen
ve oy hakkına sahip delegelerin yol ve mecburi giderleri ile diğer tahsisatları Genel
Yönetim Kurulunca düzenlenecek esaslara göre, Genel Merkez Bütçesinden ödenir.
Madde 47 — Kurum hizmetleri için yurt içinde veya yurt dışında geçici gö
rev verilen personele ödenecek yolluk ve gündelikler ile temsil ödeneği, Özel Yönet
meliğinde belirtilen esas ve ölçülere göre ödenir.
Madde 48 — Şehitlik ve Malüllük ödemeleri;
a) Türk Hava Kurumu yetkililerinin emri ile Türk Hava Kurumuna ve Türk
Hava Kurumuna bağlı başka teşkillere ait veya Türk Hava Kurumuna tahsisli hava
araçları ile yapılan her türlü uçuş ve atlayış görevlerinin yapımı sırasında ve fakat
bifiil uçuş ve atlayış sırasında şehit düşen Kurum personeli ile amatörlerin (uçuş
mürettebatı ile görevli ve müsaadeli olarak hava aracında bulunan diğer personel
için de) mirasçılarına, yasal payları oranında paylaştırılmak üzere toplam net
500.000 TL. malül kalanlara yönetmeliğine göre 100.000 TL. dan 200.000 TL.'ye kadar
net ödeme yapılır.
b) Türk Hava Kurumu tarafından düzenlenen hava gösterilerinde meydana
gelen bir kazanın direkt etkisi sonucu yerdeki halk arasında ölüm ve maluliyete se
bep vermesi halinde bunların mirasçılarına veya kendilerine yukarıda belirtilen
ödemeler yapılır.
c) Kurumun kontrol ve sorumluluğu altında uygulanan kurs, eğitim ve şam
piyonalar sırasında hastalanan veya yaralananlara tedavi ve yol gideri verilir.
d) Kurum, yukarıda a) bendinde yazılı ödemeleri karşılamak üzere pilot,
baloncu, paraşütçü, planör pilotu ve diğer uçucuları sigorta giderleri Kurumca öden
mek yoluyla Genel Yönetim Kurulunun tespit edeceği değer üzerinden sigorta et
tirir.
e) Barışta, Türk Silâhlı Kuvvetleri asker ve sivil uçucuları ile havada görev
alıpta bilfiil uçarken şehit olan hava sınıfında hizmetli asker görevlilerin medeni
Kanuna göre mirasçılarına eşit olarak dağıtılmak üzere Hükümetçe verilecek öde
meden başka ayrıca net 250.000 TL. ödenir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12
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Madde 49 — Kurumun Gelir K a y n a k l a n ;
a) Üye aidatı,
b) Zekât, fitre ve kurban derileri ile sakatat gelirleri, tutkallı alındı, para ve
para eden eşya ve her çeşit yardım ve bağış
c) Ölüme bağlı şartlı bağışlarla Kuruma bırakılan taşınır ve taşınmaz mallar,
d) Kurumun amaçlarını yaymak için düzenlenen kara. deniz, hava gezileri
ve gelir sağlayıcı toplantılar,
e) Genel ve özel bütçeden yapılacak yardımlar,
f) Zirai ilaçlama uçakları ile yapılan hizmetler için sağlanan her türlü gelir,
g) Yapılacak olan eşya piyangosu geliri.
h) Edindiği ve edineceği taşınır ve taşınmazların getireceği gelirler,
i) Başka iktisadi ve ticari teşebbüs ve çalışmaların gelirleri,
j) Kurum adına yapılacak her türlü spor yarışmaları gelirleridir.
Madde 54 — Kapanan şubelerin yapı, demirbaş malları, deposunda bulunan
malları, para ve değerli malları Genel Merkeze geçer
Kurumun Dağılması :
Madde 55 — Büyük Genel Kurulca Kurumun feshi hakkında karar alındığı
durumda, taşınır ve taşınmaz malları ile var olan parası Hazineye geçer.»
MADDE 2 — Bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 85/9282
Ekteki

«Tarım

Satış

Kooperatifleri

ve Birlikleri'nin

Anasözleşmeleri»nin k a 

bulü; S a n a y i ve T i c a r e t Bakanlığı'nın 18/9/1984 t a r i h l i ve 11.4/1 -1/9748 sayılı yazısı
üzerine,
kanlar

238 sayılı
Kurulu'nca

Kanun

Hükmünde K a r a r n a m e n i n

20/3/1985 t a r i h i n d e

4 ü n c ü m a d d e s i n e göre, Ba

kararlaştırılmıştır.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

I. K. ERDEM
Başbakan V
1. K. ERDEM

K. OKSAY

A. M. YILMAZ

C. BÜYÜKBAŞ

Devlet Bak. - Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. TENEKECİ

M. T. TİTİZ

A. KARAEVLİ

Y. AKBULUT

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakan,

Adalet Bakanı V.

S. N. TÜREL
Milli Savunma Bakanı V
H. H. DOĞAN
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı V.
V. ATASOY
Ulaştırma Bakanı

Y. AKBULUT

A. M. YILMAZ

A. K. ALPTEMOÇİN

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye ve Gümrük Bakanı
M

A. TENEKECİ
Bayındırlık ve İskân Bakanı V.
H. H. DOĞAN

AYDIN

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
A . KARAEVLİ

Tarım Orman ve Köyişleri Bakan:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V .

H. C . ARAL

S. N. TÜREL

M. M. TAŞÇIOĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı
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TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
ANASÖZLEŞMESİ
I. KURULUŞ VE AMAÇ
Kuruluş, Yönetim Merkezi ve Faaliyet Alanı:
Madde 1 — Bu Anasözleşme altında ad ve soyadları ile kanuni ikametgâhları
yazılı üreticiler arasında, 238 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı olarak.
yönetim merkezi
olmak ve
sınırlan içerisinde faaliyette
bulunmak üzere, sınırlı sorumlu, değişir sayıda ortaklı, değişir sermayeli
numaralı
Tarım Satış Kooperatifi adı altında bir kooperatif kurulmuştur.
Kooperatifin çalışma alanının sonradan ortaya çıkacak zaruretler dolayısıyla
genişletilmesi, daraltılması veya Kooperatif merkezinin başka yere nakli hususlarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın talimatına göre işlem yapılır.
Tüzel Kişilik Kazanma :
Madde 2 — Kooperatif, noterce tasdikli Anasözleşmesinin Sanayi ve Ticaret
Bakanlığınca onayını müteakip, Ticaret Siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.
Örnek Anasözleşmelerin Hazırlanması:
Madde 3 - Kooperatifin örnek Anasözleşmesi, T. C. Ziraat Bankasının görüşü
alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanır ve Bakanlar Kurulunca
kabul edilir.
Anasözleşmede yapılacak değişiklikler aynı usule tâbidir.
Birliğin Kuruluşu ve Kooperatifin Birliğe Girişi :
Madde 4 — Kooperatif, aynı bölgede çalışma konusu aynı ürün veya ürünler
olan en az iki kooperatif ile birlikte, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın vereceği tali
mat dahilinde tarım satış kooperatifleri birliği kurmağa, evvelce kurulmuş var ise
buna girmeye mecburdur.
Birliğe ortak olma ile ilgili işlemler, birlik anasözleşmesindeki hükümlerine
göre yürütülür.
Kooperatifin Amacı ve Çalışma Konuları :
Madde 5 — Kooperatifin amacı; üreticilerin karşılıklı yardım, dayanışma ve
kefalet suretiyle mesleki faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını sağlamak, ürünlerini da
ha iyi şartlarla değerlendirmek ve ekonomik menfaatlerini korumaktır.
Kooperatif esas itibariyle,
a) Ortakların ürünlerinin daha iyi şartlarla değerlendirilmesine çalışmak,
bu konuda gerekli her türlü tedbiri almak,
b) Ortakların ve ortak olmayan üreticilerin tarımsal üretim faaliyeti ile il
gili ihtiyaçlarını karşılamak,
c) Ekonomik İşler Yüksek Kordinasyon Kurulu tarafından görevlendirildi
ğinde, üreticilerden Devlet acuna destekleme alımında bulunmak ve bununla ilgili
işleri yürütmek,
konularında çalışır.
Kooperatif, faaliyet konusuna giren hususlarda ithalat yapabileceği gibi, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Devlet adına ithalat yapmakla da görevlendirilebilir.
Kooperatif, iştigal konusuna giren ürünlerin nitelikleri gereği olarak ve bu
ürünlerin daha iyi muhafaza edilmesine, toptan veya perakende satış için piyasa
alışkanlıklarına uygun hale getirilmesine yönelik depo ve ilk işleme hüviyetindeki
işletmeler ile ambalajlama gibi tesisleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından önceden
izin almak kaydıyla, kurabilir.
Kooperatifin diğer yatırımları ile ilgili projelerinde 500 milyon lirayı, iştiraklerinde 50 milyon lirayı, gayrimenkul iktisablarında 150 milyon lirayı aşanlar için,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa
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Para ve Kredi Kurulunun kararı gereklidir. Bu değerlerin altındakiler için Sanayi
ve Ticaret Bakanlığının kararına göre işlem yapılır. Yıllık ekonomik gelişmeler dik
kate alınarak bu limitleri değiştirmeye Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.
Kooperatifin diğer çalışma konuları şunlardır.
a) Devlet adına veya kendi nam ve hesabına, ortak olmayan üreticilerden ve
serbest piyasadan çalışma konusuna giren veya girmeyen ürün alımında bulunmak,
ürünlerin iç ve dış piyasalarda değerlendirilmesini sağlamak,
b) Satın alma, depolama, standartlaştırma, işleme, ambalajlama, nakletme
ve benzeri işleri yapmak, bu konularda en uygun tedbirleri almak,
c) Ürün ve mamullerin iç piyasalarda satışı yanında ihracına da önem ver
mek, bu amaçla devamlı olarak piyasa araştırmalarında bulunmak, yurt içinde ve
dışında gerektiğinde bayilik, temsilcilik kurmak, şubeler açmak,
d) Ortakların tarımsal üretim faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını gerektiğinde
kredili olarak karşılamak,
e) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile üretimi artırıcı faaliyetlerde bulunmak, bu konudaki çalışmalara iştirak etmek,
F) Üreticilerin mesleki bilgilerini artırmak, bu amaçla kurslar açmak, semi
nerler düzenlemek, yabancı ülkelerdeki benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak, ta
nıtıcı ve eğitici faaliyetlerde bulunmak,
g) Kendi nam ve hesabına veya Devlet adına satın aldığı ürünlerin ve sa
hibi olduğu menkûl ve gayrimenkûllerin sigorta işlerini yapmak, üreticilerin sigorta
konusuna giren varlıkları için sigortacılık hizmetlerini yürütmek.
II. ORTAKLİK
Ortak Sayısı-.
Madde 6 — Kooperatifin ortak sayısı sınırsızdır. Ancak kuruluşta en az 10
ortak bulunması şarttır.
Ortaklık Şartları
Madde 7 — Bir üreticinin Kooperatife ortak olabilmesi için;
a) Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmak,
b) Kooperatifin çalıştığı ortak ürünleri üzerinde ticaret ve komisyon işi yap
mamak, faizle para veya mal olarak kredi vermemek,
c) Kooperatif bölgesinde Kooperatifin iştigal konusuna giren ürünlerden
birinin üreticisi olmak,
ç) Aynı bölgede aynı amaçla kurulu başka bir tarım satış kooperatifine or
tak olmamak,
d) üretimdeki kazançları müşterek olan bir ortağın aile fertlerinden olma
mak (ancak müşterek ve iştirak halindeki mülkiyet ayrı ayrı ortak olmaya mani
değildir.),
şartlarını taşıması gerekir.
Ortaklığa Girme:
Madde 8 — Ortaklık işlemlerinin tamamlanabilmesi için, üreticinin;
a) Kuruluşta anasözleşmeyi imzalaması, sonradan girişte bu anasözleşme
hükümlerini ve özellikle anasözleşme ile ortağa yüklenen ek ödemeleri kabul ettiğine dair noterden veya oturduğu ya da Kooperatifin bulunduğu köy veya mahalle
ihtiyar kurulu tarafından onaylı bir taahhütnameyi Kooperatife vermesi,
b) Üretim durumunu gösterir bir beyanname doldurması,
c) Ortaklığa kabulü hakkında Kooperatif yönetim kurulunca karar alın
ması,
gereklidir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15
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şarttır.

Ortaklık t a l e b i y ö n e t i m k u r u l u n c a r e d d o l u n a n üretici, K o o p e r a t i f i n bağlı b u
lunduğu birliğe v e y a d o ğ r u d a n S a n a y i ve T i c a r e t Bakanlığına müracaat edebilir.
Bakanlığın vereceği k a r a r kesindir.
Kuruluşta, h e r b i r ortağın s e r m a y e
gereklidir.

taahhüdüne mahsuben

2.500 l i r a ö d e m e s i

Ortaklıktan Çıkma
M a d d e 9 — K o o p e r a t i f ortakları a n c a k ,
a)
Ortaklıkta beş yılı d o l d u r m u ş o l m a k l a b e r a b e r
m a m e n ödemiş bulunmaları,
b)
c)

ortaklık paylarını d a t a 

K o o p e r a t i f bölgesinde üretimden vazgeçmiş olmaları,
7 i n c i m a d d e n i n (a) f ı k r a s ı n d a k i n i t e l i k l e r i k a y b e t m e l e r i ,

h a l l e r i n d e , m e v c u t borçlarını ö d e m e k ve yazılı m ü r a c a a t e t m e k k a y d ı y l a , h e r zaman

Kooperatiften

çıkabilirler.

Ortaklıktan ç ı k m a işlemi, K o o p e r a t i f y ö n e t i m k u r u l u k a r a r ı i l e t a m a m l a n ı r .
B i r o r t a k , yönetim k u r u l u n u n i z n i i l e b o r ç ve alacakları d e v r e d i l m e k
t i y l e b a ş k a b i r t a r ı m satış k o o p e r a t i f i n e g e ç e b i l i r .

sure

Ortaklıktan çıkma talebi yönetim k u r u l u n c a r e d d o l u n a n ortak, K o o p e r a t i f i n
bağlı bulunduğu birliğe v e y a doğrudan S a n a y i ve Ticaret Bakanlığına
müracaat
edebilir. Bakanlığın vereceği k a r a r kesindir.
Ortaklıktan

Çıkarılma:

M a d d e 10 — O r t a k l a r ,
a)
K a n u n ve anasözleşme hükümlerine aykırı h a r e k e t
b)
Erteleme sebepleri olmadan Kooperatife
d e n üç yıl içerisinde t a m a m e n ö d e m e m e l e r i ,
c)
ması v e y a

Kooperatife

olan

etmeleri.

borçlarını

girişte ortaklık şartlarını taşımadıklarının

ortaklık şartlarından b i r i n i

vadeyi

takibe-

sonradan

anlaşıl-

kaybetmeleri,

h a l l e r i n d e , y ö n e t i m k u r u l u n u n g e r e k ç e l i k a r a r ı i l e o r t a k l ı k t a n ç ı k a r ı l ı r l a r ve
ç ı k a r ı l m a k a r a r ı k e s i n l e ş i n c e y e k a d a r o r t a k l ı k ilişkileri d u r d u r u l u r .
Ortaklıktan ç ı k m a t a l e b i haklı sebeplerle reddedildiği halde, başkaca m u v a 
zaalı y o l l a r a b a ş v u r a n o r t a k l a r , y ö n e t i m k u r u l u k a r a r ı ile ortaklıktan çıkarılabilirler.
Çıkarılma kararının onaylı örneği, çıkarılan ortağa b i r yazı ekinde i m z a k a r 
şılığı v e y a t a a h h ü t l ü m e k t u p l a t e b l i ğ e d i l i r .
O r t a k t e b l i ğ t a r i h i n d e n i t i b a r e n ü ç a y içerisinde i t i r a z d a v a s ı a ç a b i l e c e ğ i g i b i ,
aynı süre içerisinde genel k u r u l a d a i t i r a z edebilir. G e n e l k u r u l a i t i r a z , i l k top
l a n a c a k genel k u r u l a s u n u l m a k üzere, K o o p e r a t i f e noter aracılığı i l e tebliğ ettirilir.
G e n e l k u r u l a i t i r a z edildiği t a k d i r d e , y ö n e t i m k u r u l u n u n ç ı k a r m a kararı aley
h i n e i t i r a z davası açılamaz. İtiraz üzerine g e n e l k u r u l c a v e r i l e b i l e c e k k a r a r a karşı
üç aylık süre içerisinde i t i r a z davası hakkı

saklıdır.

G e n e l k u r u l haklı sebepler o l m a d a n çıkartma kararı a l m a z s a b u k o n u d a S a 
n a y i v e T i c a r e t Bakanlığı sebep göstererek k a r a r v e r i r .
Ü ç aylık süre içerisinde , genel k u r u l a v e y a m a h k e m e y e
itirazda bulunmayan

ortak

hakkındaki

çıkarılma kararı,

başvurmak suretiyle

kesinleşir.

Çıkan ve Çıkarılan O r t a k l a r l a Hesaplaşma:
M a d d e 11 — Ç ı k a n ve ç ı k a r ı l a n o r t a k l a r l a ölen o r t a k l a r ı n m i r a s ç ı l a r ı n ı n
p e r a t i f i n yedek akçe ve fonları üzerinde h e r h a n g i b i r hakları
Çıkan ortakların ödemiş oldukları s e r m a y e
rın ödemiş oldukları s e r m a y e
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa
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Çıkarılan ortaklara, sonradan medeni hakları kullanma yeterliliğini kaybetmesi sebebiyle çıkarılma hali hariç, sermaye iadesi yapılmaz. Bunlara ait sermaye
payları yedek akçeye aktarılır.
Çıkarılan ortakların borçları muaccel olur.
Çıkan ve çıkarılan ortakların sermaye payları kendilerinin, ölen ortakların
sermaye payları ise mirasçılarının talebi olmaksızın borçlarına mahsup edilir.
Çıkan veya çıkarılan ortaklarla ölen ortakların mirasçılarının alacak ve hakları, çıkma, çıkarılma ve ölüm tarihinden itibaren beş yıl geçmekle zaman aşımına
uğrar. Zaman aşımına uğrayan paralar yedek akçeye alınır.
Koopertifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek nitelikteki sermaye iade ve
ödemeleri, genel kurul kararı ile, üç yılı aşmamak üzere ertelenebilir. Ortaklıktan
çıkanlarla çıkarılanlar ve ölüm dolayısıyle ayrılanların ortaklıkları zamanına ait
Kooperatif zararlarından dolayı sorumlulukları, ayrılma işleminin bittiği bilanço
yılı sonundan başlıyarak i k i yıl sürer.
Kooperatife Tekrar Girme:
Madde 12 — Çıkan ortaklar, çıkma sebebinin ortadan kalkması halinde Koo
peratife tekrar ortak olabilirler
Çıkarılan ortaklar, çıkarıldıkları tarihten itibaren en az üç yıl geçtikten son
ra ve çıkarılma sebepleri ortadan kalkmış olmak kaydıyla bir defaya mahsus ol
mak üzere Kooperatife tekrar girebilirler.
Kooperatife tekrar gireceklerin çıkma veya çıkarılma tarihinde ödemiş olduk
ları sermaye tutarından az olmamak üzere sermaye taahhüdünde bulunmaları ve
bu miktarı taahhütlerine mahsuben Kooperatife nakden ödemeleri şarttır.
III. S E R M A Y E V E ORTAKLARIN SORUMLULUĞU
Sermaye :
Madde 13 — Kooperatifin sermayesi, ortakların ödemeyi taahhüt ettikleri ser
maye miktarlarından meydana gelir.
Kooperatifin kuruluşunda taahhüt olunan sermayesi
liradır.
Bu sermayenin
Lirası peşin olarak ödenmiştir.
Ortaklar, ilk ortaklık yılı için Kooperatife teslimini taahhüt ettikleri ü r ü n ü n
değeri, i l k yıldan sonra da teslimini gerçekleştirdikleri ürünün değeri kadar ser
maye taahhüdünde bulunurlar. İlk ortaklık yılına ait sermaye taahhüdüne esas ola
cak ü r ü n değerinin bulunmasında, cins ve kalite itibariyle en yüksek ve en son
alım fiatı dikkate alınır. Bu fiat, desteklemeye tabi ürünler için yetkili merci tara
fından açıklanan alım fiatıdır. Bir ortağın sermaye taahhüdü 500.000 lirayı geçmez.
Ortak, önceki teslimatına nazaran, ürün miktar ve değerinde azalma olduğu
gerekçesiyle, sermaye taahhüdünü azaltamaz.
Sermaye taahhüt miktarının tespitinde, 1000 lira ve katlarını aşan kısım dik
kate alınmaz.
Sermayenin Ödenmesi:
Madde 14 — Ortakların taahhüt ettikleri sermaye, ortakların Kooperatife tes
lim ettikleri ürün değerinden % 5 kesinti yapılmak suretiyle tahsil olunur.
Bu kesinti oranı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gerekli gördüğü hallerde
% 2 ye kadar indirilebilir.
Sermayenin Devir ve Haczolunamıyacağı:
Madde 15 — Ortakların Kooperatife ödemiş oldukları sermaye, başkalarına
devredilemez ve ortakların Kooperatiften başkasına olan borçları için haczolunamaz.
Bu sermaye ortağın diğer bir kooperatif ortaklığına geçmesi halinde, yeni
kooperatife devredilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa
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Ortakların Sorumluluğu:
Madde 16 — Kooperatifin işlerinden dolayı ortakların üçüncü şahıslara karşı
sorumlulukları, taahhüt ettikleri en son sermaye tutan ile sınırlıdır.
Ek Ödeme Yükümlülüğü:
Madde 17 — Kooperatifin bilanço açıklarını kapatmak için ortaklardan ek
ödeme istenebilir.
Ortaklardan istenecek ek ödeme tutarıyla, her bir ortaktan tahsil edilecek
miktar, bilanço açığını geçmemek kaydıyla, genel kurul tarafından kararlaştırılır.
IV. ORGANLAR VE YÖNETİM
Organlar:
Madde 18 — Kooperatifin organları aşağıda gösterilmiştir.
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu
d) Müdürlük
Genel Kurul ve Ortağın Oy Hakkı:
Madde 19 — Kooperatifin en yetkili organı, bütün ortaklan temsil eden genel
kurulu olup, genel kurula katılma hakkı olan ortakların bizzat bir araya gelmeleriyle oluşur.
Genel kurulda her ortağın bir oy hakkı vardır.
Ortaklar kendilerini ilgilendiren işlerin görüşülmesinde oylamaya katılamaz
lar.
Bir ortağın genel kurul toplantısına katılabilmesi için, o bilanço döneminde
vadesi gelen borçlarını tamamen ödemiş ve ayrıca aynı dönemde teslimini taahhüt
ettiği ürünün en az % 50 sini teslim etmiş bulunması şarttır.
Ancak, afetler, bitki ve hayvan hastalıkları gibi kendi elinde olmayan sebeplerden dolayı, teslim taahhütlerinin % 50 sini yerine getiremeyen ortaklar o yıla ait
ürün teslimatından önce durumlarını belgeleyerek kooperatife yazılı olarak baş
vurdukları takdirde genel kurula katılma hakkını kazanırlar.
Organların teşekkülüne yetecek sayıda genel kurul toplantısına katılma hak
kını haiz ortak bulunmadığı takdirde, genel kurul Sanayi ve Ticaret Bakanlığının
tespit edeceği esaslara göre toplanır.
Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı olan ortakların bir listesini top
lantıdan önce doğru olarak düzenlemek görev ve sorumluluğunu taşır.
Denetim kurulu, yönetim kurulunca hazırlanan Üstelerin Kooperatif kayıtlarına uygun olup olmadığını kontrol eder.
Bu liste aynı zamanda hazurun cetveli olarak kullanılır.
Genel Kurul Toplantıları:
Madde 20 — Genel kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde koope
ratif merkezinin bulunduğu mahalde toplanır,
a) Olağan Genel Kurul Toplantısı:
Genel kurul ilk defa, kooperatifin ticaret siciline tescilini müteakip, bir ay
içerisinde kurucu ortaklardan biri veya Kooperatifin bağlı olduğu birlik tarafından
toplantıya çağırılır.
Sonraki toplantılar, iş yılının bitimini takip eden üç ay içerisinde yönetim
kurulunun, bu sağlanamadığı takdirde bir ay içerisinde denetim kurulunun çağnsı
üzerine yapılır. Birliğe bağlı kooperatiflerde, birlik genel kurul toplantısını takip
eden en geç bir ay içerisinde yönetim kurulu, bu sağlanamadığı takdirde müteakip
onbeş gün içerisinde denetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmak zorundaYürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18
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dır. Bu çağrılar zamanında yapılamadığı takdirde genel kurulun yapılması yönünde
karar almayan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görevleri sona erer.
Bu şekilde görevleri sona eren yönetim ve denetim kurulu üyeleri yapılacak
ilk genel kurulda aday olamazlar ve organlara seçilemezler.
Görevleri sona eren yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerlerine, ilk ya
pılacak genel kurula kadar görevi sürdürmek üzere, gerekli şartları taşıyanlar ara
sından Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca atama yapılır.
Bu gibi hallerde, en çok bir ay içerisinde, yönetim kurulu veya denetim kurulu
ya da bağlı olunan birlik tarafından genel kurul toplantıya çağrılır. Kooperatifin
bir birliğe bağlı olmadığı hallerde, yönetim ve denetim kurulunun bir ay içerisinde
genel kurulu toplantıya çağırmaması halinde, çağrı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
tarafından yapılır.
b) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı :
Genel kurul, gerektiğinde olağanüstü olarak yönetim veya denetim kurulu
tarafından doğrudan, ya da ortakların ondan az olmamak üzere 1/3 ünün yazılı
başvurusu üzerine yönetim kurulunca 10 gün içerisinde toplantıya çağırılır.
Yönetim kurulunca, ortakların isteği üzerine 10 gün içerisinde genel kurul
olağanüstü olarak toplantıya çağrılmadığı takdirde, çağrı, müteakip 10 gün içerisinde denetim kurulu tarafından yapılır. Bunun da mümkün olmaması halinde, çağ
rı 10 gün içerisinde Kooperatifin bağlı olduğu Birlik veya Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı tarafından yapılır.
Ortakların usulüne uygun olarak yaptıkları başvuruya rağmen, süresi içeri
sinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmayan yönetim ve denetim kurulu
üyelerinin görevlerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca son verilebilir.
Genel kurul, gerektiğinde, Kooperatifin bağlı bulunduğu birlik veya Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı tarafından her zaman olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir.
Genel Kurula Çağrı Usulü ve G ü n d e m :
Madde 21 — Genel kurul toplantılarına çağrı, ortakların en kolay şekilde haberdar olabilmeleri esas alınarak, gazete ile veya mahalli örfe göre yapılır. Bu çağrının, toplantıdan onbeş gün önce gündemle birlikte yapılması, ilanın bir örneğinin
aynı zamanda mahallin en büyük mülki amirliği ile Kooperatifin bağlı olduğu bir
liğe ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmesi gereklidir.
Onbeş günlük ilân süresinin hesaplanmasında, ilân ve toplantı günleri dikkate
alınmaz.
Olağan genel kurul toplantısının gündemine madde eklenmesi, ortakların onda
birinin toplantıdan en az yedi gün önce yazılı müracaatları ile mümkündür. Sürenin
hesaplanmasında toplantı günü dikkate alınmaz. Gündeme eklenen kısım toplantı
dan önce ilân edilir.
Olağan genel kurul toplantısında, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin gö
revden alınması, hesap komisyonu seçilmesi, bilanço incelenmesinin geriye bıra
kılması ve genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması teklifleri müstesna olmak
üzere, gündemde yazılı olmayan hususlar görüşülemez.
Olağanüstü genel kurul gündemine sonradan madde eklenemez. Toplantıda
gündemde olmayan hususlar görüşülemez.
Toplantının Açılması ve Karar Verme Yeter Sayısı:
Madde 22 — Genel kurul toplantılarının açılabilmesi için genel kurula katıl
ma hakkı olan ortakların yarısından bir fazlasının bizzat hazır bulunmaları ve hazurun cetvelini imzalamaları şarttır. Toplantı için yeter sayıda ortağın bulunma
ması halinde genel kurul yedi gün sonraya ertelenir. Sürenin hesabında toplantı
günleri dikkate alınmaz ve ikinci toplantıda nisap aranmaz.
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Toplantının açılabilmesi için, birliğin ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsil
cisinin hazır bulunması gerekir. Ancak, usulüne uygun müracaat yapıldığı halde,
Bakanlık temsilcisi toplantıya gelmemiş ise, durum toplantı açılmadan önce Koope
ratif yönetim kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir. Bakanlık temsilcisinin
sonradan gelmesi halinde durum bu defa genel kurul divan başkanlığı tarafından
tutanağa geçirilir. Kooperatif birliğe bağlı ise, genel kurul toplantısı birlik temsil
cisi bulunmadığı sürece açılamaz
Toplantı yönetim kurulu başkanı, bulunmadığı takdirde yönetim kurulu baş
kan vekili tarafından açılır.
Genel kurul toplantısını yönetmek üzere, açık oyla ortaklar arasından bir
başkan ve iki katipten oluşan bir divan başkanlığı seçilir. Divan başkanlığına yöne
tim ve denetim kurulu üyeleri seçilemezler.
Bütün kararlar, oylama sırasında hazır bulunan ortakların çoğunluğu ile alı
nır. Ancak Kooperatifin dağılması hakkındaki kararlar için birinci toplantıda genel
kurula katılma hakkı olan ortakların üçte ikisinin, ikinci toplantıda ise yarısından
bir fazlasının bizzat hazır bulunması ve hazır bulunanların üçte ikisinin oyu gerekir.
Genel kurulun vereceği kararlar, Kanun, anasözleşme, yönetmelikler, diğer
mevzuat ve üst kuruluşlar ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talimatlarına aykırı
olamaz. Buna aykırı karar alınır ise uygulanmaz.
Genel kurulun bütün kararlarıyla, toplantıda hazır bulunan ortakların adlan
katipler tarafından tutanağa geçirilir ve altı genel kurul divan başkanlığı ile birlik
ve varsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
Genel Kurulda Seçim ve Tasnif Usulu:
Madde 23 — Kooperatifin genel kurul toplantılarında divan başkanlığı dışın
daki organlar ve birlik temsilcileri için yapılacak seçimlerde gizli oy açık tasnif
usulü uygulanır.
Divan başkanlığı için yapılacak açık oylama, genel kurula katılma hakkı olan
ortakların işaret oylarının yönetim kurulu başkanı (bulunmadığı hallerde başkan
vekili), birlik temsilcisi ve varsa Bakanlık temsilcisi tarafından müştereken sayıl
ması ve mutabakata varılması suretiyle yapılır.
Gizli oylamada, Kooperatif mühürü ile mühürlenmiş boş oy pusulalarının kul
lanılması esastır. Ancak, genel kurulca karar alınmak kaydıyla ayrıca basılı oy pu
sulası da kullanılabilir. Genel kurulun yalnızca basılı oy pusulası kullanılması yo
lunda alacağı karar geçersizdir. Genel kurulda Kooperatif mühürü ile mühürlenmiş
boş oy pusulaları ve basılı oy pusulalarından başkaca bir pusula seçim için kullanı
lamaz. Matbaada basılan, daktilo edilmiş ve teksir halindeki oy pusulaları basılı
oy pusulası sayılır.
Oy pusulalarına, yönetim kurulu üyelikleri için dört, denetim kurulu üye
likleri için iki, birlik genel kuruluna seçilecek temsilciler için de temsilci sayısı ka
dar isimden fazlası yazılamaz. Fazla isim yazılması halinde, o oy pusulası iptal
olunur.
Basılı oy pusulaları için de aynı şartlara uyulur.
Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile birlik genel kuruluna seçilecek tem
silcilerin seçimleri için aynı oy pusulası kullanılabileceği gibi, ayrı ayrı oy pusulaları da kullanılabilir. Bu hususta genel kurulun alacağı karara dayalı olarak işlem
yapılır.
Genel kurulda oy pusulalarının tasnifi için seçimlere geçilmeden önce, genel
kurula katılan ortaklar arasından bir tasnif kurulu seçilir. Birlik temsilcisi bu ku
rulun tabii üyesidir.
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Tasnifi müteakip, tasnif kurulunca seçim sonuçlarını gösterir bir tutanak
tanzim olunarak, kurul üyeleri ve birlik temsilcisi tarafından imzalanır.
Seçimler sonucunda fazla oy almış olanlar seçilmiş sayılırlar.
Oyların eşitliği halinde, divan başkanlığının uygun göreceği şekilde kur'a
çekimi yapılır.
Seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren kooporatifin işlerini görmeye yetki
lidirler.
Genel Kurulun Görevleri:
Madde 24 — Genel- kurulun görevleri aşağıda gösterilmiştir :
a) Yönetim ve denetim kurulu raporları hakkında karar vermek, kurul üye
lerinin ibra edilip edilmemeleri hususunu kararlaştırmak, gerekirse işten uzaklaş
tırmak,
b) Bilanço ve k â r - zarar cetvelini görüşüp karara bağlamak,
c) Genel kurulda görüşülmesi hususunda talimat alınmış olan konulan görüşüp karara bağlamak,
d) Gelecek iş yılına ait faaliyet programlarını tespit etmek, bu arada çalış
ma konusuna girmeyen ü r ü n alımına karar vermek,
e) Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile birlik genel kuruluna katılacak
temsilcileri seçmek,
f) Ortakların özkaynak, yatırım ve geliştirme fonları ile teşkil edilecek di
ğer fonlara katılmaları hakkında karar vermek,
g) Tahsili imkânsız ve karşılıksız kalan alacakların yedek akçeden kapa
tılması hususunda karar almak,
h) Gelir-gider menfi farkının yedek akçeden, ortaklardan ek ödeme istenil
mek suretiyle veya fonlardan kapatılması hususunda karar almak,
i) Kooperatif bütçesini onaylamak,
j) Kooperatiften çıkanlması teklif edilen ortakların itirazlarını kanara bağ
lamak.
k) Kooperatifin dağılması hakkında karar vermek ve tasfiye kurulu üyeleri
ile yedeklerini seçmek,
1) Gayrimenkul alınması, satılması ve yaptırılması hususlarında karar al
mak veya yönetim kuruluna yetki vermek,
m) Kooperatif işleri yönünden lüzumlu görülecek diğer konular hakkında
karar vermek.
Genel Kurul Kararlarının Onaylanması :
Madde 25 — Genel kurulun vereceği kararlar, birlik yönetim kurulunun ona
yı ile kesinleşir.
Kooperatif, birliğe bağlı olmadığı takdirde, onay işlemi Sanayi ve Ticaret
Bakanlığınca yerine getirilir.
Genel kurul tutanakları, yedi iş günü içerisinde onay makamına gönderilir.
Onaya yetkili makam, genel kurul tutanaklarını geliş tarihinden itibaren bir
ay içerisinde inceleyerek, onay veya redde dair sonucu Kooperatife bildirir. Süre
nin hesaplanmasında postada geçecek zaman dikkate alınmaz. Bu süre içerisinde
onaylandığı veya reddedildiği bildirilmeyen, usul ve mevzuat ile talimatlara uygun
olarak yapılmış genel kurul kararları onaylanmış sayılır.
Onaya yetkili makam gerektiğinde. Kooperatife tebliğ edilmek kaydıyla, ge
nel kurul tutanaklarını inceleme süresini en çok 90 gün daha uzatabilir.
Genel Kurul Kararlarına İtiraz.
Madde 26 — Kooperatifin genel kuruluna itiraz, toplantıyı takibeden günden
başlamak üzere, on gün içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yapılır. Sürenin
hesabında postada geçecek zaman dikkate alınmaz.
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İtirazın, bu süre içerisinde gerekçe gösterilerek yazılı yapılması ve genel
kurula katılan ortakların 4'den az olmamak üzere l/10'unun imzalarını taşıması
şarttır.
Buna uygun olmayan itirazlar üzerine herhangi b i r işlem yapılamaz.
Genel kurula katılan ortakların her biri Kanuna, anasözleşme hükümlerine
ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla, genel kurul kararlan aleyhine,
toplantıyı takibeden günden başlamak üzere bir ay içerisinde Kooperatif merkezi
nin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler. Bir aylık hak düşüren sürenin
sona ermesinden önce duruşmaya başlanamaz.
Bir kararın bozulması bütün ortaklar için h ü k ü m ifade eder.
Yönetim K u r u l u :
Madde 27 — Kooperatifin yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bu
lunan ortaklar arasından seçilen dört üye ile kooperatifin m ü d ü r ü veya vekilinden
teşekkül eder.
Ortaklar arasından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır.
Bu üyelerin görev süreleri genel kurula çağrı için 20 nci maddede öngörülen süre
lere bağlı kalınması halinde, ikinci görev yılının genel kurul toplantı gününe ka
dar uzayabilir.
Genel kurul, bu süreye bağlı olmaksızın, yönetim kurulu üyelerini her zaman
görevden uzaklaştırabilir.
Kooperatif müdürü yönetim kuruluna başkanlık eder.
Ayrıca seçimle gelenler kendi aralarından b i r başkan vekili seçerler. Baş
kan vekili aynı usule uyularak her zaman değiştirilebilir.
Yönetim kurulunun seçimle iş başına gelen üyelerinin;
a) T.C. Vatandaşı olmaları,
b) E n az ilkokul tahsilini tamamlamış bulunmaları,
c) Daha önce Kooperatif veya birlik yönetim y a da denetim kurulu üyelikleri sırasında bu görevleri ile ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden dolayı
adli takibat neticesi hüküm giymemiş veya Kooperatif veya birlik personeli iken
görevlerine son verilmemiş olmaları,
d) Kooperatifin çalıştığı konular üzerinde ticaret ve komisyonculuk yapan
lar ile faizle para veya mal olarak kredi verenlerle menfaat ilişkilerinin bulunmamaları,
e) Kamu hizmetinden yasaklı veya herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis
cezasına m a h k û m olmamaları, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcıhk, sahtecilik, emniyeti suistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan, y a da
Devletin şahsiyetine karşı cürümlerden biri ile hükümlü bulunmamaları,
f) Birbirleriyle ve denetim kurulu üyeleriyle (üçüncü derece dahil) kan
ve sihri hısım olmamaları,
g) Herhangi bir siyasi partinin merkez veya taşra organlarında fiilen görev
l i bulunmamaları,
h) E n az b i r yıl ortaklık yapmış bulunmaları (yeni kurulan kooperatifler
hariç)
ı) Kooperatif ve birlik personeli olmamaları,
j) Kooperatif ve birlik yönetim ya da denetim kurulu üyeliklerine, b i r da
ha seçilmemek kaydıyla, son verilmemiş olması,
gereklidir.
A y n c a Kooperatif yönetim kurulunda görevli oldukları sırada genel kurulu
süresinde toplantıya çağırmayan yönetim kurulu üyeleri yapılacak ilk genel ku
rulda aday olamazlar ve organlara seçilemezler.
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Yönetim kuruluna seçilenlerden Kooperatif denetim, birlik yönetim veya de
netim kurulu üyesi olarak görevli bulunanlar, bunlardan ancak birini tercih et
mek zorundadırlar.
Süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri gerekli şartları taşıdıkları sürece tek
rar seçilebilirler.
Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi:
Madde 28 — Yönetim kurulu toplantılarına ait gündem Kooperatif müdürlüğü tarafından hazırlanır.
Gündem değişikliği veya gündeme madde eklenmesi, yönetim kurulunca bu
hususta karar verilmesine bağlıdır.
Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Verme Yeter Sayısı:
Madde 29 — Yönetim kurulu, Kooperatif müdürü veya yönetim kurulu başkan vekilinin çağrısı üzerine Kooperatif merkezinde toplanır. Kooperatif müdürünün bulunmadığı hallerde bu çağrı müdür vekili tarafından da yapılabilir.
Yönetim kurulu, en az ayda bir defa toplanmak zorundadır.
Yönetim kurulu, Kooperatifin müdürü veya yokluğunda yönetim kurulu
başkan vekilinin başkanlığında toplanır. Toplantının açılabilmesi için, müdür ve
ya vekilinin toplantıya iştiraki ve üye tam sayısının yarıdan fazlasının toplantıda
hazır bulunmaları gereklidir. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.
Oyların eşitliği halinde toplantıya başkanlık edenin bulunduğu taraf çoğunluğu
sağlamış sayılır.
Yönetim kurulu başkan ve üyeleri kendileri ile ilgili işler görüşülürken oy
lamada bulunamazlar. Böyle bir husus görüşme konusu olunca, ilgili üye ilgisini
yönetim kuruluna bildirmeye ve durumu o toplantının tutanağına yazdırmaya mec
burdur.
Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Boşalması:
Madde 30 — Yönetim kurulu üyelerinin,
a) İstifa etmeleri,
b) özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmamaları veya özürlerinin
sürekli olarak üç aydan fazla sürmesi,
c) Borçlarını vadeyi takibeden en çok altı ay içerisinde ödememeleri (erteleme sebepleri hariç),
d) Teslimini taahhüt ettiği ürünü en az % 50 sini teslim etmemeleri (19
uncu maddenin beşinci paragrafında yazılı haller hariç),
e) Yönetim kurulu üyeliğine seçilmeye mani hallerin bulunduğunun son
radan anlaşılması veya seçilme şartlarından birini kaybetmeleri,
f) Genel kurulu süresi içerisinde toplantıya çağırmamaları,
g) Görevlerine son verilmesi,
h) Görev sürelerinin dolması,
ı) Kooperatif ortaklığından çıkmaları veya çıkarılmaları,
hallerinde görevleri sona erer ve bu durum kendilerine Kooperatif müdürlü
ğünce yazılı olarak duyurulur.
Yönetim kurulu üyeliklerinin boşalması halinde, yenileri seçilip işe başlayıncaya kadar görev yapmak üzere, boşalan üyeliklere Sanayi ve Ticaret Bakan
lığınca geçici yönetim kurulu üyeleri atanır.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Madde 31 — Yönetim kurulunun görevleri, Kanun, anasözleşme, yönetmelik
ler ve diğer mevzuat hükümleri ile bağlı olduğu Birliğin ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talimatları ve genel kurul kararlan çerçevesinde olmak üzere;
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a) Kooperatif çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlıyacak esasları tes
pit etmek ve prensip niteliğinde olan veya yönetmeliklere göre yönetim kurulunun
kararına bağlı bulunan konular hakkında karar vermek,
b) Kooperatifin taahhüt altına gireceği konularda karar almak,
c) Ortak olmak isteyenlerle, çıkacak ve çıkarılacak ortaklar hakkında karar
vermek,
d) Kooperatifin personel kadrosu ile geçici personel ihtiyacı hakkında bağ
lı olunan birliğe, Kooperatif birliğe bağlı değilse, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
teklifte bulunmak,
e) Müdürlükçe teklif edilen ortak kredileri hakkında karar vermek,
f) Ortakların almış oldukları kredileri, açılış gayesine uygun olarak kullan
maları ve Kooperatif alacaklarının gününde tahsili için gerekli tedbirleri almak,
g) Genel kurul gündemini tespit etmek ve genel kurulu toplantıya çağır
mak,
h) Genel kurula sunulacak teklif, rapor, yıllık bilanço, k â r - zarar cetveli
ve bütçeyi süresi içinde doğru olarak hazırlamak ve bunlardan yıllık bilanço,
k â r - z a r a r cetveli ile bütçeyi imzalamak,
ı) Ertelenecek Kooperatif alacakları hakkında karar vermek,
j) Taşınmaz mal satın almak, yaptırmak veya satmak için teklifte bulun
mak,
k) Teftiş ve kontrola yetkili kimselerin isteyecekleri her türlü bilgiyi ver
mek ve onların işlerini kolaylaştırmak,
ı) Getirilen diğer teklifler hakkında karar vermektir.
Yönetim kurulu, yukarıdaki görev ve yetkilerden uygun gördüklerini, kendi
sorumluluğu saklı kalmak üzere. Kooperatif müdürlüğüne devredebilir.
Yönetim Kurulu Kararlarının İmzalanması:
Madde 32 — Yönetim kurulunca verilen kararların kullanılmadan önce no
tere onaylattırılmış bir karar defterine yazılması ve altlarının toplantıda
hazır
bulunan üyelerce imzalanması veya kararlan havi tutanakların bu deftere yapıştırılması şarttır.
Kararda karşı oy kullanan veya çekimser kalan üyeler, gerekçelerini yaza
rak imza ederler.
Denetim K u r u l u :
Madde 33 — Kooperatifin denetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bu
lunan ortaklar arasından veya dışarıdan seçilecek i k i üyeden teşekkül eder.
Denetim kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Bu üyelerin görev süreleri,
genel kurula çağrı için 20 nci maddede öngörülen sürelere bağlı kalınması halin
de, ikinci görev yılının genel kurul toplantı gününe kadar uzayabilir.
Genel kurul bu süreye bağlı olmaksızın denetim kurulu üyelerini her zaman
görevden uzaklaştırabilir.
Denetim kurulu üyelerinin en az ortaokul tahsilini tamamlamış bulunmaları
ve ortaklar arasından seçilecek olanların 27 nci maddede belirtilen yönetim kurulu
üyelerinde aranılacak diğer nitelikleri, ortaklar dışından seçilenlerin de aynı mad
denin (h) bendi hariç diğer bentlerindeki nitelikleri taşımaları mecburidir.
Kooperatif denetim kurulunda görevli oldukları sırada genel kurulu süresin
de toplantıya çağırmayan denetim kurulu üyeleri, yapılacak ilk genel kurulda aday
olamaz ve organlara seçilemezler.
Denetim kuruluna seçilenlerden, Kooperatif yönetim, birlik yönetim veya
denetim kurulu üyesi olarak görevli bulunanlar, bunlardan ancak birini tercih
etmek zorundadırlar.
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Süreleri dolan denetim kurulu üyeleri gerekli şartları taşıdıkları sürece tek
rar seçilebilirler.
Denetim Kurulunun Görevleri :
Madde 34 — Denetim kurulu üyeleri, yönetim kuruluna ve müdürlüğe ait
görevlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini genel
kurul adına denetler ve bilanço, kâr - zarar cetvelini inceleyerek yıllık faaliyet so
nucunu bir raporla genel kurula bildirirler.
Denetim kurulu üyeleri, Kooperatifin işlerinde tespit edecekleri mevzuata
aykırı işlemleri bir raporla birliğe bildirirler. Kooperatifin birliğe bağlı olmaması
halinde, düzenlenen raporlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.
Denetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak
oy kullanamazlar.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde denetim kurulu üye
lerini bir kısım konuların incelenmesinde görevlendirebilir
Denetim Kurulu Üyeliklerinin Boşalması:
Madde 35 — Bu anasözleşmenin 30 ncu maddesinin (b) bendi dışındaki hükümleri denetim kurulunun ortaklar arasından seçilmiş üyeleri, aynı maddenin
(b), (c), (d) ve (ı) bendi dışındaki hükümleri ortaklar dışından seçilmek suretiy
le işbaşına gelen üyeleri için de uygulanır.
Denetim kurulu üyeliklerinin boşalması halinde, yenileri seçilip işe başlayıncaya kadar görev yapmak üzere, boşalan üyeliklere Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğınca geçici denetim kurulu üyeleri atanır.
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Personelin Ortaklık İşlemleri Dışın
da Kooperatifle Yapacakları İşler:
Madde 36 — Yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle personelin, Kooperatif
le olan ortaklık işlemleri dışında kalan konularla ilgili olarak Kooperatifle yapa
cakları iş ve sözleşmeler, Kooperatif birliğe bağlı ise birliğin, değilse Sanayi ve
Ticaret Bakanlığının onayından geçmek şartıyla hüküm ifade eder.
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücret:
Madde 37 — Yönetim ve denetim kurulu üyelerine, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca tespit edilecek esas ve ölçülere göre ücret ve görev gezileri için harcı
rah ödenir.
Yönetim ve denetim kurulu üyeleri. Bakanlıkça tespit edilecek ücret ve har
cırahtan başka herhangi bir ücret alamıyacakları gibi, Kooperatif ve birliği temsilen iştiraklerde de görev alamazlar.
Müdürlük :
Madde 38 — Müdürlük, Kooperatif müdürü ve diğer personelden teşekkül
eder.
Kooperatif işlerinin sevk ve idaresi, Kanun, anasözleşme, yönetmelikler ve
diğer mevzuat hükümleri ile bağlı bulunduğu birliğin ve Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının talimatları, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak mü
dürlüğe aittir.
Kooperatif müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile yazışmalarını bağlı
olduğu birlik aracılığı ile yapar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gerekli hallerde
Kooperatife doğrudan talimat verebilir.
Müdür, bulunmadığı zamanlarda kendisini aynı yetki ve sorumlulukla tem
sil etmek üzere, Kooperatif adına imza koymaya yetkililerden, görev ünvanı itibariyle en kıdemli olanını vekil bırakır.
Müdür veya vekili, Kooperatif işleri hakkında yönetim ve denetim kuruluna
istenilen bütün bilgiyi vermeye mecburdur.
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Personel Kadroları:
Madde 39 — Kooperatifin ve Kooperatife bağlı işletme, fabrika gibi işyerleri
nin personel kadrosu ile geçici personel ihtiyacı, Kooperatif yönetim kurulunun
kararı dikkate alınarak birlik yönetim kurulunca tespit edilir.
Kooperatif bir birliğe bağlı değilse, personel kadrosu ile geçici personel ihtiyacı, Kooperatif yönetim kurulunun teklifi dikkate alınarak Sanayi ve Ticaret
Bakanlığınca tespit olunur.
Personel kadrolarının tespiti sırasında, bunlardan hangilerinin imza yetkisini
haiz kadrolar olduğu açıkça belirtilir ve bu kadrolara atanacaklar için, imzaya
yetkili personele ait atama usulü uygulanır.
Personelin Atanması, Görevden Alınması, Özlük Hakları ve Diğer İşlemler:
Madde 40 — Birliklere bağlı Kooperatiflerde müdür ve imzaya yetkili diğer
personel, birlik genel müdürünün teklifi, birlik yönetim kurulunun karan ve Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile atanır.
Kooperatifin bir birliğe bağlı olmaması halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğının onayı alınmak kaydıyle, yönetim kurulu kendi arasından bir üyeyi veya yönetim kuruluna seçilme şartlarını taşıyan bir ortağı ya da dışardan bir kişiyi mü
dür olarak atayabilir. Bu kooperatiflerde imzaya yetkili diğer personel yönetim
kurulu karan ve Bakanlığın onayı ile atanır.
Kooperatif müdürü ile İmzaya yetkili olanlar dışında kalan personelin ata
ma işleri, kadro durumuna göre, bağlı kooperatiflerde birlik, bağımsız kooperatif
lerde yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Görevden alınmalarda, atamalardaki usûl ve esaslar uygulanır.
İmzaya yetkili personel ile diğer personelin tayin, terfi, cezalandırma, nakil
ve diğer özlük işlerinin yürütülmesi sırasında, 238 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 11. maddesi uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürürlüğe konulan
personel yönetmeliğinin hükümlerine uyulması şarttır.
Temsil, İmza Yetkisi ve Kooperatifin Taahhüt Altına Sokulması:
Madde 41 — Kooperatifi resmi dairelerle mahkemeler ve üçüncü şahıslara
karşı müdür temsil eder. Ancak, Kooperatifin taahhüt altına sokulması için; müdür
veya vekili ile yönetim kurulu başkan vekili veya üyelerinden ya da Kooperatif
adına imzaya yetkili olanlardan birinin müşterek imzalan şarttır.
Kooperatif müdürü ile yönetim kurulu üyeleri, görevleri dolayısıyla imza
yetkisi taşırlar. Bunların ve 39 uncu maddeye göre tespit edilen imzaya yetkili
kadroda çalıştırılan diğer personelin imza örnekleri notere tasdik ve ticaret siciline
tescil ile ilan ettirilir.
Kooperatifte müdür veya müdür vekilinden başka yetkili personelin bulun
maması halinde, yönetim kurulu karan ile sadece iç işlemler için müdür veya ve
kiline tek başına imza yetkisi verilebilir.
Yönetim kurulu üyeleri ile Kooperatif müdürünün ve diğer imzaya yetkili
personelin değişmeleri halinde de aynı şekilde hareket edilir.
V. ORGANLAR VE YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU :
Yönetim ve Denetim Kurulu ile Müdürlüğün Sorumluluğu:
Madde 42 — Yönetim kurulu-, alacağı kararlarda Kanun, anasözleşme, yönet
melikler ve diğer mevzuat hükümleri ile genel kurul kararlarına, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı ile birlik talimatlarına uygun hareket etmek zorunda olup, bu anasözleşmenin 31 nci maddesinde belirtilen Kooperatif işlerinin amaca uygun olarak
yürütülmesini sağlamak,
Müdürlük; Kooperatif işlerini Kanun, anasözleşme, yönetmelikler ve diğer
mevzuat hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve birlik talimatlarına, genel
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kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak sevk ve idare etmek, Koopera
tifin malları ile paralarının ve diğer varlıklarının tehlikesizce saklanması ve korunması, defter, kayıt ve belgelerinin usulüne uygun ve doğru olarak tutulması
ve personelin verimli çalıştırılması için gerekli tedbirleri almak,
Denetim kurulu; yönetim kurulu ve müdürlüğe ait işlerin mevzuat hüküm
lerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek ve mevzuata aykırı
işlemleri Kooperatifin bağlı olduğu Birliğe veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bil
dirmek, ayrıca bilanço ve kâr-zarar cetvelini inceleyerek buna ait raporu genel
kurula sunmak,
hususlarında gösterecekleri ihmal ve şahsi kusurlarından dolayı sorumlu
durlar.
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleriyle Personelin Mali Sorumluluğu:
Madde 43 — Kooperatifin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile her kademe
ve görevdeki personeli, görevleri sona ermiş olsa. dahi, kendi kusurlarından ileri
gelen zararlardan sorumludurlar. Bunların sorumlulukları hakkında konu Koope
ratifin genel kurulunda ayrı bir gündem maddesi halinde görüşülerek alınacak
karara göre işlem yapılır.
Ancak, Devlet destekleme alımları sırasında şahsi kusur sebebiyle ortaya çı
kan zararlar için, ayrıca genel kurul kararı aranılmadan, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının kararı ile ilgililerin mali sorumluluklarına gidilir ve buna göre açılacak da
valarda Türk Ticaret Kanununun (341) inci maddesi uygulanmaz.
Devlet zararı ile ilgili davalar doğrudan Hazine tarafından açılabileceği gibi,
Kooperatif veya birlik organlarından biri de davayı açmakla veya takiple görevlendirilebilir.
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Personelin Cezai Sorumluluğu:
Madde 44 — Kooperatifin para ve malları, bilanço, zabıtname, rapor ve başka bütün evrak, defter ve belgeleri üzerinde suç işleyen yönetim ve denetim kurul
ları başkan ve üyeleri ile personeli bu suçlarından dolayı Devlet memurları gibi
ceza, görürler.
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Personelin Görevlerine Son

Veril

mesi :
Madde 45 — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya görevlendireceği kuruluşlar
ve T. C. Ziraat Bankası tarafından yaptırılacak soruşturma sonucuna göre, görev
leri ile ilgili olarak suç işledikleri veya kusurlu oldukları anlaşılan ve bu Bakan
lıkça görevden alınmaları uygun görülen Kooperatif yönetim ve denetim kurulu
üyeleri ile personelinin görevlerine son verilir.
Ayrıca personelin görevlerine Kanun, anasözleşme, yönetmelikler, birlik ve
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı talimatları ile diğer mevzuata aykırı hareketlerinden
dolayı da son verilebilir.
Göreve son verme işlemi, yönetim ve denetim kurulu üyeleri için Sanayi ve
Ticaret Bakanlığınca, personel için atanmalardaki usul ve esaslara göre yerine ge
tirilir.
Sır Saklama Mecburiyeti:
Madde 46 — Kooperatifin yönetim ve denetim kurulları üyeleriyle personeli,
yapılan yönetim kurulu toplantısında konuşulanlar ve alman kararlardan başka
larını haberdar edemezler. Kooperatif ve ortaklar yönünden açıklanması zararlı
ve sakıncalı olan hususlar hakkında da kanuni merciler ve yetkililer hariç başkalarına bilgi veremezler.
Siyasi Faaliyet Yasağı:
Madde 47 — Kooperatif ve Kooperatife ait işyeri, işletme, fabrika ve tesisYürütme ve idare Bolümü Sayfa 2?
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lerde siyasî nitelik ve amaçlı faaliyette bulunulanı»" Kooperatif siyasi partilerden
veya onlara bağlı teşekküllerden herhangi bir suretle yardım kabul edemez, onlar
ra maddi yardımda bulunamaz veya onlarla işbirliği yapamaz.
Bunlara aykırı hareket eden Kooperatif kurucuları, yönetim ve denetim kurulları üyeleri ile personel ve bu fiiller genel kurulda vuku bulmuşsa bunu müm
kün kılan divan başkanlığı üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
VI.

ÜRÜN ALIM İŞLERİ

Ürün Alımları:
Madde 48 — Kooperatifin çalışma konusuna giren ürünler
dır.
Kooperatif; Devlet adına destekleme alımlarıyla görevlendirilmesi veya Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığınca verilecektalimatlaraistinaden alım yapması halleri
dışında, çalışma konusuna girmeyen ürünlerin alım ve satımı ile uğraşamaz.
Bir ürünün Kooperatifin çalışma konusuna dahil edilebilmesi için, Koopera
tif genel kurulunun bu hususta alacağı kararın Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca
onaylaması gereklidir.
Kooperatifin ürün alımları ile ilgili işlemleri yönetim kumlu kararlarına ve
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gerekli gördüğünde vereceği talimatlara göre yü
rütülür. Kooperatif bir birliğe bağlı ise ürün alımları hakkında birliğin ve gerek
tiğinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının vereceği talimatlara göre işlem yapılır.
Ürün Teslim Mecburiyeti:
Madde 49 — Kooperatif ortakları, Kooperatifin çalışma konusuna giren ürün
lerinin tamamını Kooperatife teslim etmek zorundadırlar. Ancak kendi ihtiyaçları
için tüketecekleri miktar, alım döneminden önce yönetim kurulunca alınacak bir
kararla teslim mecburiyeti dışında tutulur.
Ortaklar ancak kendi üretimleri olan ürünleri Kooperatife teslim edebilirler.
Ortaklar her yıl rekolte vaziyetine göre elde edebilecekleri ürün durumu ve
muhtemel teslimat miktarını Kooperatif yönetim kurulunun tespit edeceği süre
içerisinde ve ürün idrakinden önce Kooperatife bildirirler. Ortağın taahhüdünü ye
rine getiremiyecek veya teslimatını büyük ölçüde azaltmasına sebebiyet verecek
vaziyetlerde, ortak ürün idrakinden önce Kooperatife yazılı olarak başvurmak zo
rundadır.
Kooperatife teslimini taahhüt ettiği ürünü yukarıda belirtilen sebepler dı
şında teslim etmeyen ortak, o iş yılına ait gelir - gider menfi farkından teslimini
taahhüt ettiği ürün miktarıyla orantılı olarak sorumludur.
Kooperatifin, Devlet adına alım yapması veya çalışma konusuna girmeyen
ürünlerin alımına girmesi halinde, ortakların Kooperatife ürün teslim mükellefiyet
leri olmadığı gibi, kooperatifin de tesellüm mecburiyeti yoktur.
Ürünlerin Değerlendirilmesi :
Madde 50 — Kooperatiflerce satın alınacak ürünler, yönetim kurulu karar
larına göre değerlendirilir.
Ürünlerin değerlendirilmesi işlerinde yönetim kurulunun basiretli bir tacir
gibi hareket etmesi esastır.
Kooperatifin birliğe bağlı olması halinde, ürünler birlik yönetim kurulu kararlarına uygun olarak değerlendirilir.
Ortaklarla Hesaplaşma :
Madde 51 — Kooperatifin ortaklarından aldığı çalışma konusuna giren ürünlere ait gelir - gider farkı (kâr - zarar durumu) ürünlerin tamamen satışının yapıl
dığı iş yılına ait bilanço ve kâr - zarar cetvelinin tanzimi ile ortaya çıkar. Bu fark,
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bilanço ve kâr - zarar cetvelinin genel kurulca kabulünü ve tutanakların onaylan
masını müteakip, ortakların hesaplarına intikâl ettirilir.
Birliğe bağlı kooperatiflerde hesaplaşma işlemi, birliğin vereceği talimata
uygun olmak kaydıyle, Kooperatif genel kurulunun gelir - gider farkının dağıtımı
ile ilgili kararına göre yapılır.
Ortaklara; Kooperatif yönetim kurulunun (birliğe bağlı kooperatiflerde bir
lik yönetim kurulunun) kararıyla, hesaplaşmadan önce, teslim ettikleri ürün bede
lini geçmemek kaydıyle, avans ödenmesi mümkündür.
Hesaplaşma sonunda, evvelce ortaklara ödenmiş olan avanslarla diğer borç
ları, ortakların alacaklarından düşülür.
Ortak Dışı veya Çalışma Konusuna Girmeyen Urun Alınması ve Üreticilerle
Hesaplaşma:
Madde 52 — Kooperatifin çalışma konusuna giren ürün teslimatında bulunan
üreticilerle, çalışma konusuna girmeyen urun alımında bulunulduğunda bu ürün
leri teslim eden ortaklara ve diğer üreticilere yapılacak ödemeler ve bu üreticilerle
hesaplaşmalar, Kooperatif yönetim kurulu kararına göre yapılır.
Bu işlem, birliğe bağlı kooperatiflerde birlik talimatlarına göre yürütülür.
Kooperatifin ortaklarından veya diğer üreticilerden aldığı çalışma konusuna
girmeyen ürünlerle, diğer üreticilerden aldığı çalışma konusuna giren (ortakdışı
ürün) ürünlere ait işlemler, ayrı hesaplarda takip edilir, sonuçları dönem sonu bi
lançoları ve kâr - zarar cetvellerinde ayrı ayrı gösterilir.
Vıı.

DESTEKLEME

ALıMLARı

Görevlendirme ;
Madde 53 — Kooperatif, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu tara
fından Devlet adına ürün satın almakla görevlendirilebilir.
Kurul kararlarında, destekleme alım fiatları, ürün bedellerinin ödenmesi,
alınan ürünlerin satışına kadar yapılacak masraflar için gerekli kredilerin kay
nağı ile temin şekli ve ürün bedellerinin ödenmesine ait esaslar mutlaka gösterilir.
Kurul tarafından başkaca bir karar alınmadığı takdirde, Kooperatife ödene
cek hizmet komisyonunun miktarı ile ödeme şekli, diğer tip ve kalitelerdeki ürün
fiatları, ortak ve ortak olmayanlardan yapılacak sermaye ve diğer kesintilerin
oranlan, bu kesintilerin kullanılması, ürünlerin alımı, muhafazası, rehnedilmesi,
işlenmesi, değerlendirilmesi, alımların denetlenmesi, ürünlerin depolardan çekil
mesi ve nakledilmesi,
sigortalanması işleri ve bu işlere ait muhasebe şekli ile
kredilerin kullanılması ve geri iadesi dahil diğer uygulama esasları Sanayi ve Ti
caret Bakanlığınca belirlenerek yürütülür.
Bu esaslar 238 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesine göre
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulacak Yönetmelikte
gösterilir.
Krediler:
Madde 54 — Ürün bedellerinin ödenmesi ve ürünlerin alımından satışına ka
dar yapılacak masrafların karşılanması için gerekli kredilerin kaynağı ve temin
şekli Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunca tespit olunur.
Ürünlerin alımından gerektiğinde ilk işlemeye tâbi tutularak satışına kadar
yapılacak masrafların karşılanması için açılacak işletme kredileri, alım toplam
değerine bağlı olarak kullanılır. Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunca
başkaca bir karar alınmadığı takdirde, işletme kredileri, alman ürünün toplam değerinin % 15'i kadardır.
Devlet adına ürün alımı için gerekli kredilerle ilgili hizmet ve işlemler Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığınca yürütülür.
Yürütme ve İdare Bblunvj Sayfa
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Kâr ve Zarar:
Madde 55 — Devlet adına destekleme alım faaliyetleri sonucunda kâr edildiği
takdirde, bu kâr Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iznine bağlı olarak üreticilere risturn
veya destekleme alımlarına konu ürün bedellerinin ödenmesinde, üretimi teşvik
edici ve artırıcı teşebbüslerde, ürünlerin daha iyi muhafazasına yönelik yatırımlar
da kullanılır.
Zarar edildiği takdirde, bu zarar ertesi yıl Devlet Bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
Kâr ve zarar durumu her bilanço dönemi sonunda T. C. Ziraat Bankasınca
kayıtlar üzerinde yaptırılacak müfettiş incelemesi ile tespit olunur. Stok hareket
leri sebebiyle kesin görev zararının tespitinde gecikme olabilecek hallerde, fiili
satışlardan doğan zararlar aynı şekilde tespit olunarak, ertesi yıl Devlet Bütçesine
konulacak ödenek miktarının belirlenmesinde dikkate alınmak üzere, Hazine ve
Dış Ticaret Müsteşarlığına Bankaca bilgi verilir. Aynı bilgiler Sanayi ve Ticaret
Bakanlığına da gönderilir.
Destekleme Alım Fiatının Üzerindeki Fiatlarla Alım:
Madde 56 — İç piyasa fiatları, destekleme alım f i a t l a r ı n ı n üzerine çıktığı
takdirde, Kooperatif kâr ve zararı kendisine ait olmak üzere ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının onayını önceden almak kaydıyla, destekleme alım fiatlarının üzerin
deki fiatlarla da ortak ve ortak olmayan üreticiden ve serbest piyasadan alımda
bulunabilir.
Bu şekilde yapılacak alımlarda bir zarar hasıl olduğu takdirde, Birliğin yük
leneceği zarar, destekleme alım fiatı ile hakiki alım fiatı arasındaki fark için he
saplanacak zarar olup, destekleme alım fiatına kadarki zararlar ertesi yıl Devlet
Bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
Maliyetin Altında Satış:
Madde 57 — Dünya serbest piyasa fiatının ürünün o tarihteki -maliyetinin al
tına düştüğü veya yüksek rekolteler ve çeşitli iç ve dış piyasa şartlan sebebiyle
elde büyük miktarlarda stokların kalacağının anlaşıldığı hallerde, bu ürünlerin
maliyetlerinin altındaki fiatlar üzerinden doğrudan Kooperatif tarafından veya
gerektiğinde tüccar aracılığı ile iç ve dış piyasaya satışını kararlaştırmaya Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.
Tebliğlerde Yer Alacak Hususlar:
Madde 58 — Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu kararlan, Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı tebliği olarak Resmi Gazete'de yayınlanır. Tebliğlerde,
a) Destekleme görevini veren merci,
b) Alımla görevlendirilen kuruluşlar,
c) Destekleme alım fiatları,
d) Destekleme alım fiatlarında hangi hallerde değişiklik yapılabileceği,
e) Üreticiden kanuni kesintiler dışında yapılacak kesintilerin oran veya
miktarları,
f) Alım hizmeti sebebiyle ilgili kuruluşa verilecek hizmet komisyonunun
oran veya miktarları,
gösterileceği gibi, aynca tebliğinde yarar bulunan hususlara da yer verilir.
Destekleme Alımı ile Birliğin Grörevlendirilmesi:
Madde 59 — Kooperatif birliğe bağlı ise, birliğin Devlet adına destekleme
alımlarıyla görevlendirilmesi halinde, Kooperatif de alımla görevlendirilmiş sayılır.
Bu takdirde, Devlet adına ürün alım işlemleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığın
ca yayımlanacak tebliğde yer alan hükümler ve bu Bakanlıkça verilecek talimat
lar dahilinde, birliğin belirleyeceği esaslara göre yürütülür.
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Destekleme Alımları Sırasında Uygulanmayacak Anasözleşme Hükümleri :
Madde 60 — Kooperatif veya Kooperatifin bağlı olduğu birlik destekleme
alımlarıyla görevlendirildiğinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğinde yer alan
hususlar bu anasözleşmenin aynı mahiyetteki hükümleri yerine geçer ve anasözleşme hükümleri yerine tebliğ hükümlerine göre uygulama yapılır.
VIII. MUHASEBE İŞLERİ
Muhasebe Usulü ve Kanuni Defterler:
Madde 61 — Kooperatifte ve bağlı işyerlerinde uygulanacak muhasebe usulü,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak bir yönetmelikte gösterilir.
Kooperatif ve bağlı işyerlerinde tutulacak defterler, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca tesbit edilir. Bu defterler Türk Ticaret Kanununda ve Vergi Usul Ka
nununda yazılı tutulması mecburi defterler yerine geçer.
İş Yılı ve Bilanço ille Kâr - Zarar Cetvelinin Tanzimi:
Madde 62 — Kooperatifin iş yılı
tarihinden
tarihine kadar süren devreyi kapsar. Kuruluş yılında iş yılı, anasözleşmenin ticaret
siciline tescili tarihinden itibaren başlar ve ilanı takip eden
tarihinde biter.
Dönem sonu bilançosu, iş yılı içerisindeki bütün faaliyetleri ihtiva edecek
şekilde tanzim edilir.
Kooperatif, çalışma konusuna giren ve girmeyen her bir ürüne ait işlemlerle
ortak içi ve ortak dışı gelir ve giderlerini ayrı hesaplarda takip etmek, bunlara ait
gelir ve gider farklarını kayıtlara uygun şekilde hesaplamak ve kâr - zarar cetve
lini bu ayrıntıları gösterecek şekilde düzenlemek zorundadır.
Bilanço ve kâr - zarar cetvelinin iş yılının bitim tarihinden itibaren üç ay içe
risinde düzenlenmiş olması gereklidir.
Bilanço ve kâr - zarar cetveli genel kurul toplantısından önce denetim kurulu
üyelerine ve birliğe gönderileceği gibi, Kooperatifin çalışma yerinde görülecek şe
kilde ortakların bilgisine de sunulur.
Kuruluş Masrafları:
Madde 63 — Kooperatifin kuruluş masrafları, kuruluşu takip eden 3 yıl için
de kâr ve zarar hesabından kapatılır.
Gelir - Gider Farkının Dağıtımı:
Madde 64 — Kooperatifin gelir - gider farkı; bilanço ve kâr zarar cetvelinin
genel kurulca kabulünü ve tutanakların onayını müteakip aşağıdaki esaslara göre
dağıtılır.
A — Ortak İçi İşlemler:
a) Gelir - gider müsbet farkının;
— % 15'i Yedek Akçe Hesabına,
-«- % 1'i Özkaynak Fonuna,
— % 2'si Yatırım ve Geliştirme Fonuna,
— % 1'i Tasfiye Fonuna,
— % 80'i Risturn olarak,
— % 1'i Tanıtma ve Eğitim Hizmetleri Fonuna,
ayrılır.
Yatırım ve geliştirme fonu ile tasfiye fonu bağlı Kooperatiflerde birliğe, ta
nıtma ve eğitim hizmetleri fonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.
Risturn olarak ayrılan kısım Kooperatifle yaptıkları işlem esas alınarak, or
taklara dağıtılır,
b) Gelir - gider menfi farkı, genel kurulda alınan karara göre yedek akçe
İle veya ortaklardan istenecek ödemelerle kapatılır.
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Bu suretle de kapatılamayan menfi farklar, ilk ürün teslimatı döneminden
başlanılarak, en geç 3 ürün teslimatı döneminde tasfiye edilmek üzere, Koopera
tife verdikleri ürün miktarları dikkate alınarak ortak üreticilerden yapılacak tah
silat ile kapatılır.
Genel kurul toplantısında karar verilmesi halinde, gelir - gider menfi farkı
nın kapatılması için, ortakların Kooperatife yapacakları bağış ve yardımlardan
veya ortaklara açılan kredilerden veya ürün bedellerinden yapılacak kesintilerden
oluşmuş fonlardan da yararlanılması mümkündür.
B — Ortak Dışı İşlemler:
Ortak dışı işlemlerden veya Kooperatifin çalışma konusu dışında kalan
ürünlerden doğan gelir - gider musbet farkları, ayrı bir hesapta toplanır. Menfi
farklar bu hesaptan veya yedek akçeden, ya da genel kurulca verilecek karara
göre bağış ve yardımlar ile açılacak kredilerden veya ürün bedelllerinden yapılan
kesintilerden oluşmuş fonlardan kapatılır.
Ortak dışı işlemlerden elde olunan gelir - gider müsbet farkları ayrı bir hesapta toplanır. Bu hesaptan para kullanılması veya müsbet farkın ortaklara dağıtılabilmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından önceden izin alınmasına bağlıdır.
C — Destekleme Alımları
Kooperatife, 238 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (27) nci maddesi
uyarınca, Devlet adına ürün satın alma görevi verilmesi halinde, bu faaliyetten
doğan gelir - gider farklarının dağıtımı, bu anasözleşmenin Destekleme Alımları
başlıklı VII. bölümünde yer alan esaslara ve sözü edilen Kanun Hükmünde Karar
nameye göre hazırlanan Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
IX. KARŞILIKLAR V E FONLAR
Yedek Akçe:
Madde 65 — Yedek akçe; kârdan ayrılan hisselerden, çıkarılan ortaklara ait
sermaye paylarından, yıl içinde meydana gelen ve sebebi anlaşılamayan kasa faz
lalarından, çıkma, çıkarılma ve ölüm tarihinden itibaren 5 yıl geçtiği halde ilgilisi
tarafından istenmemesi nedeniyle zaman aşımına uğrayan ortak alacak ve haklarından, yedek akçe gelirlerinden, Hükümetçe verilecek paralardan oluşur.
Yedek akçe, genel kurulun kararına bağlı olarak, Kooperatifin tahsili imkân
sız ve karşılıksız kalan alacaklarının ve gelir - gider menfi farkının kapatılmasın
da kullanılır.
Yedek akçenin değerlendirilmesi ve kullanılması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
nın iznine bağlıdır.
Özkaynak Fonu :
Madde 66 — Özkaynak fonu; gelir - gider müsbet farkından ayrılan hisse
lerle, Kooperatife yapılan bağış ve yardımlardan oluşur.
Özkaynak fonu; ortaklara ucuz kredi sağlanmasında, gerektiğinde kurula
cak işletmelerin kuruluş giderlerinin karşılanmasında veya genel kurulun kararma
bağlı olarak gelir - gider menfi farkının kapatılmasında kullanılır.
Birliğe bağlı kooperatiflerde gelir - gider farkının bu fondan karşılanabil
mesi, birlik talimatına bağlıdır.
Yatırım ve Geliştirme Fonu :
Madde 67 — Yatırım ve geliştirme fonu; kârdan ayrılan hisselerle, Kooperatif
genel kurulunca alınan karara göre ortaklara açılan kredilerden veya ürün bedel
lerinden yapılan kesintilerden oluşur.
Bu fon, Kooperatifin yatırımları ile taşınmaz mal satın alınmasında veya or
tak kesintilerinden oluşan miktarı aşmamak üzere, gelir - gider menfi farkının
kapatılmasında kullanılır. Gelir - gider menfi farkının yatırım ve geliştirme fonun:
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dan kapatılabilmesi, genel kurulun bu konuda karar vermesine bağlıdır.
Birliğe bağlı kooperatiflerde bu fondan gelir - gider menfi farkının kapa
tılabilmesi için birlikten izin alınması gerekir.
Diğer Fonlar :
Madde 68 — Kooperatif, genel kurulca alınacak karara göre, bu anasözleşmede gösterilen karşılık ve fonlar dışında da fon tesis edebilir.
Birliğe bağlı kooperatiflerde tesis edilecek fonlar için, Birlik talimatına göre
işlem yapılır.
Yedek Akçe ve Fonların Geri verilmiyeceği:
Madde 69 — Ortakların yedek akçe ve bu anasözleşmeye uygun olarak tesis
edilen ve edilecek fonlar üzerinde herhangi bir hakları yoktur.
X. TEFTİŞ VE DENETİM İLE TALİMATLARA
UYMA MECBURİYETİ
Teftiş ve Denetim Yetkisi :
Madde 70 — Kooperatif ve en az % 51 hissesine sahip olduğu kuruluşlar, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının teftiş ve denetimine tâbidir.
Kooperatif ayrıca T. C. Ziraat Bankası ile bağlı olduğu birliğin teftiş ve de
netimine de tabidir.
Talimatlar Uyma Mecburiyeti :
Madde 71 - Kooperatife talimat vermeye, Kooperatifin bağlı olduğu birlik ile
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.
T. C. Ziraat Bankası da yaptıracağı teftiş ve inceleme sonucuna göre Koopera
tife talimat verebilir. Bu talimatların bir örneği Banka tarafından aynı zamanda Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.
Kooperatif, talimat vermeye yetkili olanların vereceği talimatlara uygun ha
reket etmeye mecburdur.
Talimat vermeye yetkili olanların aynı konularla ilgili farklı talimatlarının
uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kararına göre işlem yapılır.
Talimatlara aykırı davranan Kooperatif yönetim ve denetim kurulları üyeleri
ile personelinin görevlerine, talimatlara uyulmamasından doğacak cezai ve hukuki
sorumlulukları saklı kalmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca son verilebilir.
XI. DEĞİŞİK HÜKÜMLER
Birlik Genel Kuruluna Katılacak Temsilcilerin Görev Süresi ve Nitelikleri :
Madde 72 — Kooperatifin bağlı olduğu birliğin genel kuruluna katılacak tem
silciler, iki yıl için seçilirler ve yenileri seçilinceye kadar görevde kalırlar. Bu tem
silcilerin, Kooperatif yönetim kurulu üyelerinde aranan nitelikleri taşımaları gerekir.
Taşınmaz Mallar :
Madde 73 — Kooperatifin taşınmaz malları ipotek edilemiyeceği gibi, haciz de
olunamaz.
Finansman :
Madde 74 — Kooperatifin kredi ihtiyacı esas itibariyle T. C. Ziraat Bankası
tarafından karşılanır.
Lüzum ve ihtiyaç halinde diğer bankalarla da çalışılabilmesi. Sanayi ve Tica
ret Bakanlığının iznine tabidir.
Ortakların Kredi İhtiyaçları :
Madde 75 — Kooperatif, amaçlarına uygun olarak, ortaklarının ayni ve nakdi
kredi ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Birliğe bağlı kooperatiflerde kredilerin tavan, kullandırma, vade, faiz, teminat
ve tahsil esasları Kooperatifin bağlı olduğu birlik tarafından tespit olunur.
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Ortakların ve Ortak Olmayan üreticilerin Tarımsal üretim Faaliyetleri ile
İlgili İhtiyaçlarının Karşılanması :
Madde 76 — Kooperatif, yönetim kurulunun kararı ile, ortakların ve ortak
olmayan üreticilerin her çeşit üretim araç ve gereçlerini ve diğer ihtiyaç maddelerini
karşılayabilir.
Birliğe bağlı kooperatiflerin bu işlemi yapabilmesi, birliğin müsaadesine bağ
lıdır.
Senetler :
Madde 77 — Kooperatifin kredi ile ilgili senetleri, kağıtları ve her türlü taah
hütname ve sözleşmeleri, ortağın oturduğu veya Kooperatifin bulunduğu köy veya
mahalle ihtiyar heyetleri tarafından parasız olarak tasdik olunur. Bu suretle tasdik
olunan senet ve belgeler, İcra iflas Kanununun (38) inci maddesinde yazılı belgeler
hükmündedir. Müracaat vukuunda, bu tasdik muameleleri noterler tarafından da
yapılır.
Kooperatifin ortaklarından alacakları senetler, vadelerinde protestoya tabi tu
tulmaz.
ipotek Tesisi ve Kaldırılması:
Madde 78 — Kooperatif lehine tesis edilecek ipotek işlemleri, köy ihtiyar he
yetleri veya noterler tarafından tasdik edilen taahhütnameye istinaden ve koopera
tifin yazılı isteği üzerine gösterilecek değere göre tapu dairelerince takrir alınma
dan yapılır. İpoteğin kaldırılmasında da aynı usûl uygulanır.
Mutlak Rehin Hakkı:
Madde 79 — Ortakların, kendilerine açılacak kredi ve verilecek avanslara
mesnet olarak gösterdikleri ürünleri, hayvanları ve üretimleri ile ilgili her türlü
makina ve araçları üzerinde ortağı bulundukları Kooperatifin mutlak rehin hakkı
vardır.
Bunlar, borçlu ortaklara yeddiemin sıfatıyla teslim edilmiş sayılırlar ve üçüncü
şahıslar tarafından hiç bir surette haczedilemezler.
Alacakların Tahsili:
Madde 80 — Kooperatifin ortaklar ve üçüncü şahıslar Üzerindeki alacakları
nın tahsili ve bu amaçla gerekli tedbirlerin alınması, yönetim kurulu başkan ve üye
lerine ait sorumluluklardandır.
Ortakların, Kooperatife olan borçlarını ürünlerinin satış bedelinden ödemeleri
esastır.
Alacak Sebebiyle Mülk Edinme :
Madde 81 — Kooperatif alacaklarının tahsili için kendi talebi üzerine satışa
çıkarılan ortaklara ait taşınmaz malları üzerine alabilir. Bu şekilde edinilen taşın
maz mallar üç yıl içinde başkalarına satılamaz. Bunlar ya bizzat veya icra yoluyla
değerlendirilebilir. Bu işlemden elde edilen gelirlerden, masraf düşüldükten sonra
% 10'u kooperatif hizmet karşılığı olarak sayılır. Geriye kalan, borçlunun borcuna
mahsup edilir. Kooperatifin alacağı, bu süre içinde faiz ve masrafları ile birlikte
ödenir veya yukarıdaki yolla karşılanırsa, taşınmaz mallar sahiplerine geri verilir.
Ortak Borçlarının Ertelenmesi:
Madde 82 — Deprem, kuraklık, donma, yangın, su baskını ve dolu gibi afet»
ler veya bitkisel ve hayvansal hastalıklar yüzünden ürünün en az üçte birinin ha
sar görmesi nedeniyle gününde tahsil edilemeyen alacaklar, paranın Kooperatif kay
nağı olması halinde birlik yönetim kurulunca tespit edilecek esaslara göre, her ortağın durumu ayrı ayrı incelenerek en çok iki yıla kadar ertelenebilir.
Erteleme konusu alacak banka kaynaklarım ilgilendiriyorsa, bu hususta banka mevzuatına göre işlem yapılır.
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Sigorta işlemleri:
Madde 83 — Kooperatif, sigorta acenteliği ve her türlü sigortacılık işlemlerini
yapabilir.
Birliğe bağlı kooperatiflerde sigortacılık işlemleri, birlik tarafından verilecek
talimata göre yürütülür.
Üçüncü Şahısların Açacakları Davalar :
Madde 84 — Kooperatif işlemlerinden dolayı zarara uğradıklarım ifade eden
üçüncü şahısların açacakları davalar, ancak bu kuruluşun tüzel kişiliği aleyhine açı
lır ve Kooperatifin bulunduğu mahal mahkemesinde görülür.
Muafiyetler :
Madde 85 — Kooperatif, 2834 Sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yazılı vergi,
resim ve harçlardan muaftır.
İhtilaflar ;
Madde 86 — 238 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ve bu anasözleşmenin uygulanması sırasında,
a) O r t a k l a r i l e Kooperatif,
b) Kooperatif ile bağlı olduğu birlik,
c) Yönetim kurulu ile müdürlük,
arasında ortaya çıkacak ihtilaflar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hakemliği
ve talimatına göre çözülür. Bu durum, ortakların, Kooperatif, birlik ve üçüncü şahıs
11e kuruluşların, hukuki yollara başvurma haklarını ortadan kaldırmaz.
Uygulanacak Hükümler :
Madde 87 — 2834 Sayılı Kanunun yürürlükteki hükümleri ile 238 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerinde ve bu anasözleşmede açıklık bulunmayan hu
suslar için sırasıyla, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve 6762 Sayılı Türk Ticaret
Kanununun anonim şirketlerle ilgili hükümleri uygulanır.
Uygulanmayacak Hükümler :
Madde 88 — Kooperatiflerde;
a) Yönetim ve denetim kurulları üyeleri için 238 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 49 uncu maddesi ile, 657 Sayılı Kanunun 1897 Sayılı Kanunla değiştirilen 87. ve 175 inci maddeleri,
b) 90 Sayılı ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name hükümleri,
c) 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası
ile 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası,
uygulanmaz.
XII. (BİRLEŞME VE AYRILMA
Birleşme ve Ayrılmaya Karar Verme :
Madde 89 — Kooperatifin, ekonomik ve idari zaruretler ile hizmetin gerekli
liği esas alınarak başka bir kooperatifle veya kooperatiflerle birleştirilmesi, başka
kooperatiflere ayrılması, çalışma alanının genişletilmesi veya daraltılması ve mer
kezinin başka yere nakli hususlarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talimatına
göre işlem yapılır.
Birleşme ve Ayrılmanın Şekli :
Madde 90 — Kooperatifin birleşme ve ayrılmasında, Kooperatif veya koope
ratifler Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca teftişe tabi tutulur. Bu teftişlerde, ilgili kooperatiflerin aktif veya pasifleri net olarak tespit edilir ve devirde bunlar esas alınır.
Ayrılma ve birleşme masrafları ve bu masrafların kooperatifler arasında bö
lüşülmesi konusunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talimatına göre hareket edi-

lir.
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XIII. DAĞILMA
Dağılma Sebepleri :
Madde 91 — Kooperatif,
a) Genel kurul kararı,
b) İflasın açılması,
c) Ortak sayısının 10'dan aşağı düşmesi,
d) Kanunlarda öngörülen diğer hallerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca mah
kemeden fesih kararı alınması,
e) Bu anasözleşmenin 89 uncu maddesinde yazılı sebeplerle,
dağılır.
Tasfiye Kurulunun Tayini :
Madde 92 — Dağılma işleri, genel kurulca seçilecek üç kişiden oluşan bir
tasfiye kurulu tarafından yürütülür. Ancak, birliğe bağlı kooperatiflerde tasfiye
kurulu üyelerinden birinin birlik tarafından seçilmesi esastır.
Bu şekilde üç de yedek üye seçilir.
Genel kurulca tasfiye kurulu seçilmediği takdirde, dağılma işlerini yönetim ku
rulu yürütür.
Tasfiye kurulu üyelerinin herhangi bir sebeple işten ayrılmaları halinde yer
lerine, diğer tasfiye kurulu üyelerince yedekleri çağrılır. Bu suretle Üyelerin yerleri
doldurulmadığı takdirde, boşalan üyeliklere, ilk genel kurulda yenileri seçilip işe
başlayıncaya kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca atama yapılır.
Tasfiye Kurulunun Görevleri :
Madde 93 — Tasfiye kurulu aşağıdaki görevleri yapar.
a) İşe başladığı günden itibaren, iflasdan gayri hallerde dağılmayı Ticaret
Siciline tescil ve en çok birer hafta ara ile üç defa, ilân ettirir.
b) Göreve başladığı zaman evvelce yapılmış işlerin sonucunu, Kooperatifin
varlığını, alacaklarını, borçlarım, inceleyerek buna göre düzenleyeceği envanter def
terleri ile tasfiye açılış bilançosunu, genel kurulun tasdikine sunar. Bilançonun birer
suretini Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Kooperatifin bağlı olduğu birliğe ve finans
man bankalarına gönderir.
c) Tasfiyenin devamı müddetince, yönetim kurulunun yerine geçer. Ancak
Kooperatif adına tasfiye işlemleriyle ilgili olmayan yeni sorumluluklar altına gire
mez. Aksine davranışlardan, tasfiye kurulu üyeleri müteselsilen sorumludurlar.
Kooperatif adına imza atarken, Kooperatifin tasfiye durumunda bulunduğu
nun yazılması lazımdır.
d) Kooperatifin eskiden başlamış olupta henüz bitirilememiş olan işlerini
tamamlar, taahhütlerini yerine getirir, alacaklarını toplar, varlıklarını paraya çe
virir,
e) Tasfiye halindeki Kooperatifin taşınır ve taşınmaz mallarım duruma göre
açık arttırma veya pazarlıkla satabilir.
f) Kooperatifin tasfiye işlerini ayrıntılarıyla gösterir bir tasfiye defteri tutar.
g) Tasfiye işleri bitinceye kadar, her yıl sonunda, yıllık bilançoyu, faaliyet
raporunu hazırlar ve genel kurulu toplantıya çağırır.
h) Tasfiye işleminin bitiminde, tasfiye kapanış bilançosunu çıkarır ve bunu
toplantıya çağıracağı son genel kurulun tasvibine sunar.
ı) Tasfiye bilançosuna göre, Kooperatifin varlıkları borçlarından fazla çık
tığı takdirde, bu fazlalığı ödemiş oldukları sermaye payı oranında ortaklara dağıtır.
j) Tasfiye kapanış bilançosunun birer nüshasını, genel kurulca onaylandık
tan sonra, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Kooperatifin bağlı olduğu birliğe ve fi
nansman bankalarına verir.
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Tasfiye Süresi:
Madde 94 — Tasfiye işlemlerinin üçüncü ilân tarihinden başlamak üzere, iki
yıl içinde bitirilmesi gereklidir. Tasfiye bu sure içinde bitirilemediği takdirde, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle uzatılabilir.
Tasfiye Kurulu Üyelerine Verilecek ücret :
Madde 95 — Tasfiye kurulu üyelerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tes
pit edilecek miktarlarda ücret verilir.
GEÇİCİ MADDELER
GEÇİCİ MADDE 1 — 2834 sayılı Kanuna tabi olarak kurulmuş bulunan tarım
satış kooperatifleri, 238 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1. maddesine
istinaden bu anasözleşmeye göre kurulmuş sayılırlar.
Bu durumdaki kooperatiflerin halen işbaşında bulunan yönetim kurulları
tarafından düzenlenip imzalanacak altı nüsha anasözleşme, onay için Sanayi ve Tica
ret Bakanlığına gönderilir ve onaylanan anasözleşme kuruluş anasözleşmesi olarak
saklanır.
Birliğe bağlı kooperatiflerin anasözleşmeleri de aynı şekilde hazırlanıp Bir
lik kanalıyla adı geçen Bakanlığa gönderilir.
GEÇİCİ MADDE 2 — üretici ortakların kooperatiflerine ödedikleri sermaye
leri, bu anasözleşme hükümlerine göre yeniden hesaplanacak sermaye taahhütlerine
mahsup edilir.
GEÇİCİ MADDE 3 — Kooperatiflerin evvelce tesis ettikleri karşılık ve fon
lar, bu anasözleşmede belirtilen konusuna ve amacına en uygun fonlara aktarılır.
Bu işlem, birliğe bağlı kooperatiflerde, birlik talimatına göre yapılır.
GEÇİCİ MADDE 4 — Kooperatiflerin süresi içerisinde yapılamayan geçmiş
iş yıllarına ait genel kurul toplantıları, bu anasözleşmenin yayımım takip eden
en geç altı aylık süre içerisinde, her İşyılına ait hesaplar ayrı ayrı görüşülmek ve
oylanmak kaydıyla, bir arada yapılarak tamamlanır. Bu suretle yapılacak genel
kurul toplantılarında, kooperatiflerin yönetim ve denetim kurulları üyeleri ile birlik
temsilcileri de yeniden seçilirler.
Eski iş yıllarına ait genel kurul toplantılarını süresi içerisinde yapmış bulu
nan kooperatifler de, bu anasözleşmenin yayımını müteakip iki ay içerisinde, ola
ğanüstü genel kurul toplantısı yapmak ve yönetim ve denetim kurulları üyeleri ile
birlik temsilcilerini yeniden seçmek zorundadırlar.
GEÇİCİ MADDE 5 — Bu anasözleşmenin 40 ıncı maddesinde sözü edilen Yö
netmelik yürürlüğe girinceye kadar, Kooperatif personelinin tayin, terfi, cezalandır
ma, nakil ve diğer özlük işleri, anasözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, bu
personelin halen tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
GEÇİCİ MADDE 6 — 26 Haziran 1982 tarih, 17736 sayılı Resmî Gazete'de
yayınlanan 31/5/1982 tarih, 8/4815 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Kararın
eki Karar yürürlükten kaldınlmıştır.
İMZA V E TASDİK :
238 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uyarak
de/da kurduğumuz Tarım Satış Kooperatifinin yukarıda yazılı anasözleşmesini oku
yup içindekilerini ve gerekli hallerde sözü geçen Kanun Hükmünde Kararnamenin
(3) üncü maddesine dayanılarak yapılacak değişiklikleri kayıtsız ve şartsız tama
men kabul ve aşağıda yazılı sermayeyi ödemeyi taahhüt ederiz.
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Teslimini
Taahhüt
Ettiği
Ürünün
Değeri

Sermaye
Taahhüdüne
Mahsuben
imza
ödenen Miktar Mühür

Kooperatifin kurucu üyelerinin taahhüt ettikleri
lira sermayenin
lirası kendilerinden peşin tahsil edi
lerek
Bankası
Şubesine
tarih ve
sayılı makbuzla yatırılmıştır.
Yukarıda adı ve soyadı yazılı, karşılarında imzalan bulunan dairemizce tanın
mış olan üreticiler
tarihinde önünde/önümüzde açık' ola
rak okunan bu anasözleşmenin hükümlerini anlayıp kabul ettiklerini bildirmiş ve
imzalarının da onaylanmasını istemiş olduklarından bu onay tarafımdan yapılmıştır.
NOTER
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
ANASÖZLEŞMESİ
I. KURULUŞ VE AMAÇ
Kuruluş, Yönetim Merkezi ve Faaliyet Alanı :
Madde 1 — Bu anasözleşme altında adları ve numaraları yazılı tarım satış
kooperatifleri arasında, 238 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı olarak, yöne
tim merkezi
olmak ve
sınırlan
içerisinde faaliyette bulunmak üzere sınırlı sorumlu, değişir sayıda ortaklı, değişir
sermayeli
adı altında bir Tarım Satış Kooperatifleri
Birliği kurulmuştur.
Birliğin kısa adı
dır.
Birliğin çalışma alanının sonradan ortaya çıkacak zaruretler dolayısıyle geniş
letilmesi, daraltılması veya Birlik merkezinin başka yere nakli hususlannda Sanayi
ve Ticaret Bakanlığının talimatına göre işlem yapılır.
Tüzel Kişilik Kazanma :
Madde 2 — Birlik, noterce tasdikli anasözleşmesinin Sanayi ve Ticaret Bakan
lığınca onayım müteakip ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır,
Örnek Anasözleşmelerin Hazırlanması:
Madde 3 — Birliğin örnek anasözleşmesi, T. C. Ziraat Bankasının görüşü alı
narak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanır ve Bakanlar Kurulunca ka
bul edilir.
Anasözleşmede yapılacak değişiklikler aynı usûle tabidir.
Birliğin Amacı ve Çalışma Konuları:
Madde 4 — Birliğin amacı; ortak kooperatiflerin Ürünlerini daha iyi şartlarla
değerlendirmek, bunların müşterek menfaatlerini korumak ve çalışmalarını koordine
etmektir.
Birlik esas itibariyle;
a) Ortak kooperatifler tarafından satın alınan ürünlerin en İyi şartlarla değer
lendirilmesi için her türlü tedbiri almak,
b) Bağlı kooperatiflerin ortaklan ile ortak olmayan diğer üreticilerin tarımsal üretim faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapmak,
c) Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından görevlendirildi
ğinde, üreticilerden Devlet adına destekleme alımında bulunmak ve bununla ilgili işleri
yürütmek,
Konularında çalışır.
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faaliyet konusuna giren hususlarda ithalât yapabileceği gibi, S a n a y i ve
t a r a f ı n d a n D e v l e t a d ı n a ithalât yapmakla da görevlendirilebilir.
Birlik, iştigâl konusuna giren ürünlerin nitelikleri gereği olarak ve bu ürünlerin daha iyi muhafaza edilmesine, toptan veya perakende satışı için piyasa alışkanlıklarına uygun hale getirilmesine yönelik depo ve ilk işleme hüviyetindeki işletmeler
ile ambalajlama gibi tesisleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından önceden izin almak
kaydıyla, kurabilir.
Birliğin diğer yatırımları ile ilgili projelerinde 500 milyon lirayı iştiraklerinde
50 milyon lirayı, gayrimenkul iktisaplarında 150 milyon lirayı aşanlar için, Para ve
Kredi Kurulunun karan gereklidir. Bu değerlerin altındakiler için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının kararına göre işlem yapılır. Yıllık ekonomik gelişmeler dikkate alına
rak bu limitleri değiştirmeye Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.
Birliğin diğer çalışma konuları şunlardır :
a) Devlet adına veya kendi nam ve hesabına, ortak olmayan üreticilerden ve
serbest piyasadan çalışma konusuna giren veya girmeyen ürün alımında bulunmak,
ürünlerin iç ve dış piyasalarda değerlendirilmesini sağlamak,
b) Satın alma, depolama, standartlaştırma, işleme, ambalajlama, nakletme
ve benzeri işleri yapmak, bu konularda en uygun tedbirleri almak,
c) Ürün ve mamullerin, iç piyasalarda satışı yanında, ihracına da önem ver
mek bu amaçla devamlı olarak piyasa araştırmalarında bulunmak, yurt içinde ve
dışında gerektiğinde bayilik ve temsilcilikler kurmak, şubeler açmak,
d) Bağlı kooperatifler ortaklarının tarımsal üretim faaliyetleri ile ilgili ihti
yaçlarını gerektiğinde kredili olarak karşılamak,
e) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile üretimi, artırıcı faaliyetlerde bulun
mak, bu konudaki çalışmalara iştirak etmek,
f) Üreticilerin mesleki bilgilerini artırmak, bu amaçla kurslar açmak, seminerler düzenlemek, yabancı ülkelerdeki benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak, tanı
tıcı ve eğitici faaliyetlerde bulunmak,
g) Kendi nam ve hesabına veya Devlet adına satın alınan ürünlerin ve sahibi
olduğu menkûl ve gayrimenkûllerin sigorta işlemlerini yapmak, üreticilerin sigorta
konusuna giren varlıkları için sigortacılık hizmetlerini yürütmek.
II. ORTAKLIK
Ortak Sayısı :
Madde 5 — Birliğin ortak sayısı sınırsızdır. Ancak kuruluşta en az üç ortak
bulunması şarttır.
Ortaklık Şartları:
Madde 6 — Bir kooperatifin Birliğe ortak olabilmesi için; 238 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve bu Kararnameye dayanılarak çıkarılmış olan anasözleşmeye göre kurulmuş olması, Birliğin çalışma alam İçinde bulunması, Birliğin çalışma
konusuna giren ürünler üzerine iş yapması ve başka bir birliğin ortağı bulunma
ması, şarttır.
Birlik

Ticaret Bakanlığı

Ortaklığa Girme :
Madde 7 — Bir kooperatifin ortaklık işlemlerinin tamamlanabilmesi için,
a) Kuruluşta anasözleşmeyi imzalaması, sonradan girişte bu anasözleşme
hükümlerini ve özellikle anasözleşme ile ortağa yüklenen ek ödemeleri kabul ettiğine
dair noterden onaylı bir taahhüt mektubu vermesi,
b) Taahhüt edilmiş sermayesinin % 80'ini sermaye olarak Birliğe t a a h h ü t
etmesi,
c) Ekonomik durumunu gösteren bir beyanname vermesi,
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d) Ortaklığa kabul hakkında Birlik yönetim Kurulunca karar alınması,
gereklidir.
Birlik, ortaklık Şartlarım taşıyan kooperatifi, ortaklığa kabulden kaçınamaz.
Ortaklık talebi red edilen kooperatif, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına müracaat
eder. Bakanlığın vereceği karar kesindir.
Ortaklıktan Çıkma :
Madde 8 — Bir kooperatif;
a) Dağılması,
b) Faaliyet gösterdiği sınırlar içinde, Birliğin çalışma konusuna giren ürün
istihsalinin azalması sonucu, çalışma konusunu değiştirmesi,
c) Çalışma bölgesinde başka bir birlik kurulduğu takdirde, o birliğe ortak
olması,
hallerinde ortaklıktan çınar.
Yukarıda (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumlarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığının vereceği talimatlara göre işlem yapılır.
Çıkan Kooperatiflerle Hesaplaşma :
Madde 9 — Ortaklıktan çıkan bir kooperatifin hesapları, ayrılmanın gerçek
leştiği iş yılının sonundaki bilançoya göre kapatılır ve borç-alacak durumu o kooperatife bildirilir.
Çıkan kooperatiflerin Ödedikleri sermayeleri dışında, Birliğin yedek akçe ve
fonları üzerinde herhangi bir hakları yoktur.
Dağılma halinde, kooperatifin Birliğe olan borçları muaccel olur.
Ortaklıktan çıkan kooperatiflerin, ortaklık zamanlarına alt Birlik zararlarından dolayı sorumlulukları, ayrılma işleminin bittiği bilanço yılının sonundan başlayarak iki yıl sürer.
Birliğe Tekrar Girme :
Madde 10 — Ortaklıktan çıkmış olan kooperatif, çıkma sebebi ortadan kal
kınca, ortaklığa girişteki esas ve usûller dahilinde Birliğe tekrargirebilir
SermayeIII
: SERMAYE V E ORTAKLARIN SORUMLULUĞU
Sermaye :
Madde 11 — Birliğin sermayesi ortak kooperatiflerin taahhüt ettikleri serma
ye miktarından meydana gelir.
Birliğin kuruluşunda taahhüt olunan sermayesi
TL. dır.
Ortak kooperatifler, son iş yılına ait bilançolarından, rakamlara göre, ortakla
nın taahhüt ettikleri sermaye miktarının % 80'ini Birliğe sermaye olarak taahhüt
ederler ve bu tarihteki tahsil edilmiş sermayelerinin % 80"ini de Birliğe öderler.
Ortak kooperatifler, sermaye taahhütlerini azaltmamak kaydıyle, her bilanço
döneminde sermaye taahhütleri ile ödemeleri gereken sermaye miktarlarını tesbit
ederek Birliğe bildirmek ve Birlik talimatlarına göre ödemek zorundadırlar.
Sermaye taahhüt miktarınır tesbitinde 1000 lira ve katlarım aşan kısım dik
kate alınmaz.
Sermayenin Devir ve Haczolunamıyacağı:
Madde 12 — Kooperatiflerin, Birliğe ödemiş oldukları sermayeleri devredilemez ve Birlikten başkalarına olan borçlan için haczedilemez. Ancak bu sermaye
tutarları, ortak kooperatiflerin birleşmesi veya ayrılması hallerinde ilgili kooperatif
lere veya diğer bir birliğe devir olunabilir.
Ortak Kooperatiflerin Sorumluluğu :
Madde 13 — Birlik işlerinden dolayı ortak kooperatiflerin üçüncü şahıslara
karşı sorumlulukları, taahhüt ettikleri en son sermaye tutan ile sınırlıdır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 40

29 Nisan 1985 — Sayı: 18739

RESMÎ GAZETE

Sayfa: 41

Ek ödeme Hükümlülüğü :
Madde 14 — Birliğin bilanço açıklarını kapatmak için ortak kooperatiflerden ek ödeme istenebilir.
Ortak kooperatiflerden istenecek ek ödeme tutarıyle, her bir kooperatiften tah
sil edilecek miktar, bilanço açığını geçmemek üzere, genel kurul kararıyla tespit
olunur.
IV. ORGANLAR VE YÖNETİM
Organlar :
Madde 15 — Birliğin organları aşağıda gösterilmiştir.
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu,
d) Genel Müdürlük.
Genel Kurul, Genel Kurula Katılacak Temsilciler :
Madde 16 — Birliğin en yüksek organı bütün ortak kooperatifleri temsil eden
genel kurul olup, kooperatiflerce seçilen temsilcilerden oluşur.
Temsilciler, ortak kooperatiflerin genel kurulları tarafından iki yıl için seçi
lirler ve yenileri seçilinceye kadar görevde kalırlar. Temsilcilerin kooperatif yönetim
kurulu üyelerinde aranan şartları taşımaları gerekir.
Ortak kooperatifler, genel kurul toplantılarına ilk 400'e kadar olan ortaklar
için iki, sonraki her dörtyüz ile bunun yarısını geçen ortaklar için ise birer olmak
üzere, tespit edilecek sayıda temsilci ile katılırlar. Ortak sayılarının tespitinde, koope
ratiflerin son bilanço tarihindeki kayıtlı «ortak sayıları esas alınır.
Organların teşekkülüne yetecek sayıda genel kurul toplantısına katılma hak ve
şartlarını haiz temsilciler bulunmadığı takdirde, genel kurul toplantısı Sanayi ve Ti
caret Bakanlığının tesbit edeceği esaslara göre yapılır.
Genel Kurul Toplantıları :
Madde 17 — Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak Üzere iki şekilde Bir
lik merkezinin bulunduğu mahalde toplanır.
a) Olağan Genel Kurul Toplantısı :
Genel Kurul ilk defa Birliğin ticaret siciline tescilini müteakip bir ay içerisin
de kurucu kooperatiflerden biri veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından toplan
tıya çağırılır. Sonraki toplantılara çağrının, iş yılı bitim tarihinden itibaren en geç
dört ay içerisinde yapılması mecburidir.
Normal genel kurul toplantılarına çağrı yukarıda belirtilen süre içerisinde
yönetim kurulu, bu sağlanamadığı takdirde müteakip otuz gün içerisinde denetim
kurulu tarafından yapılır. Bu çağrılar süresi içinde yapılmadığı takdirde, genel ku
rulun yapılması yönünde karar almayan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin gö
revleri sona erer. Bu şekilde görevleri sona eren yönetim ve denetim kurulu üyeleri
yapılacak ilk genel kurulda aday olamazlar ve organlara seçilemezler.
Görevleri sona eren yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerlerine, ilk yapı
lacak genel kurula kadar görevi sürdürmek üzere, gerekli şartlan taşıyanlar arasın
dan Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca boş üyeliklere atama yapılır.
Bu gibi hallerde, genel kurul, en çok bir ay içerisinde yönetim kurulu veya
denetim kurulu ya da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından toplantıya çağınlır.
b) Olağanüstü genel kurul toplantısı :
Genel kurul, gerektiğinde, olağanüstü olarak yönetim veya denetim kurulları
tarafından doğrudan, ya da ortak kooperatiflerden en az üçünün yazılı başvurusu
üzerine yönetim kurulunca on gün içerisinde toplantıya çağrılır.
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Yönetim kurulunca ortak kooperatiflerin isteği üzerine genel kurul on gün
içerisinde olağanüstü olarak toplantıya çağrılmadığı takdirde, çağrı, müteakip on gün
içerisinde denetim kurulu tarafından yapılır. Denetim kurulu da bu çağrıyı yapma
dığı takdirde, çağrı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılır.
Ortak kooperatiflerin usulüne uygun olarak yaptıkları başvuruya rağmen, sü
resi içerisinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmayan yönetim ve denetim
kurulu üyelerinin görevlerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca son verilebilir.
Genel kurul, gerektiğinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her zaman
olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir.
Genel Kurula Çağrı Usulü ve Gündem :
Madde 18 — Genel kurul toplantılarına çağrı, gazete ilânı ile yapılır. Bu çağ
rının toplantıdan onbeş gün önce gündemle birlikte yapılması, ilânın bir örneğinin
aynı zamanda mahallin en büyük mülki amirliği ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na
gönderilmesi gerekir.
Onbeş günlük ilân süresinin hesaplanmasında, ilân ve toplantı günleri dikkate
alınmaz.
Olağan genel kurul toplantısının gündemine madde eklenmesi en az 3 ortak
kooperatifin toplantıdan en az yedi gün önce yazılı müracaatları ile mümkündür. Sü
renin hesaplanmasında toplantı günü dikkate alınmaz ve gündeme eklenen kısım
toplantıdan önce ilân edilir.
Olağan genel kurul toplantısında; yönetim ve denetim kurulu üyelerinin gö
revden alınması, hesap komisyonu seçilmesi, bilanço incelemesinin geriye bırakılma
sı ve genel kurulun yeni bir toplantıya çağırılması teklifleri müstesna olmak üzere,
gündemde yazılı olmayan hususlar görüşülemez.
Olağanüstü genel kurul gündemine sonradan madde eklenemez, toplantıda
gündemde olmayan hususlar görüşülemez.
Toplantının Açılması ve Karar Verme Yeter Sayısı:
Madde 19 — Genel kurul toplantılarının açılabilmesi için, temsilcilerin yarı
dan bir fazlasının toplantıda bizzat hazır bulunmaları ve hazurun cetvelini imzala
maları şarttır. Toplantı için yeter sayıda temsilcinin bulunmaması halinde genel
kurul yedi gün sonraya ertelenir. Sürenin hesabında toplantı günleri dikkate alınmaz
ve ikinci toplantıda nisap aranmaz.
Toplantının açılabilmesi için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır
bulunması gerekir. Ancak, usulüne uygun müracaat yapıldığı halde, Bakanlık tem
silcisi toplantıya gelmemiş ise, durum toplantı açılmadan Önce Birlik yönetim kurulu
tarafından bir tutanakla tespit edilir. Bakanlık temsilcisinin sonradan gelmesi halin
de durum bu defa genel kurul divan başkanlığı tarafından tutanağa geçirilir.
Toplantı, yönetim kurulu başkanı, bulunmadığı takdirde yönetim kurulu baş
kan vekili tarafından açılır.
Genel kurul toplantısını yönetmek üzere, açık oyla temsilciler arasından bir
başkan bir başkan vekili ve iki de kâtipten oluşan bir divan başkanlığı seçilir. Divan
başkanlığına yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçilemezler.
Bütün kararlar oylama sırasında hazır bulunan temsilcilerin çoğunluğu ile
alınır. Ancak Birliğin dağılması hakkındaki kararlar için birinci toplantıda temsilci
lerin üçte ikisinin, ikinci toplantıda ise yarısından bir fazlasının bizzat hazır bulun
ması ve hazır bulunanların üçte ikisinin oyu gerekir.
Genel kurulun vereceği kararlar, kanun, anasözleşme, yönetmelikler ve diğer
mevzuat ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talimatlarına aykırı olamaz. Buna aykırı
karar alınır ise uygulanmaz.
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Genel kurulun bütün kararlarıyla, toplantıda hazır bulunan temsilcilerin adları
kâtipler tarafından tutanağa geçirilir ve altı genel kurul divan başkanlığı ve varsa
Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
Genel Kurulda Seçim ve Tasnif Usulü:
Madde 20 — Birlik genel kurul toplantılarında, divan başkanlığı dışında, or
ganlar için yapılacak seçimlerde gizli oy, açık tasnif usulü uygulanır.
Divan başkanlığı için yapılacak açık oylama, temsilcilerin işaret oylarının yö
netim kurulu başkam (bulunmadığı hallerde başkan vekili) ve varsa Bakanlık tem
silcisi tarafından müştereken sayılması ve mutabakata varılması suretiyle yapılır.
Gizli oylamada Birlik mühürü ile mühürlenmiş boş oy pusulalarının kullanıl
ması esastır. Ancak, genel kurulca karar alınmak kaydıyla ayrıca basılı oy pusu
lası da kullanılabilir. Genel kurulun yalnızca basılı oy pusulası kullanılması yolun
da alacağı karar geçersizdir. Genel kurulda Birlik mühürü ile mühürlenmiş boş oy
pusulaları ve basılı oy pusulalarından başkaca bir pusula seçim için kullanılamaz.
Matbaada basılan, daktilo edilmiş ve teksir halindeki oy pusulaları basılı oy pusu
lası sayılır.
Oy pusulalarına yönetim kurulu üyelikleri için dört, denetim kurulu üyelik
leri için iki isimden fazlası yazılamaz.
Fazla isim yazılması halinde, o oy pusulası iptal olunur.
Basılı oy pusulaları için de aynı şartlara uyulur.
Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri seçimleri için aynı oy pusulası kullamlabileceği gibi ayrı ayrı oy pusulaları da kullanılabilir. Bu hususta genel kurulun
alacağı karara dayalı olarak işlem yapılır.
Genel kurulda oy pusulalarının tasnifi için, seçimlere geçilmeden önce genel
kurula katılan temsilciler arasından bir tasnif kurulu seçilir.
Tasnifi müteakip, tasnif kurulunca seçim sonuçlarını gösterir bir tutanak tan
zim olunarak, kurul üyeleri tarafından imzalanır.
Seçimler sonucunda fazla oy almış olanlar seçilmiş sayılırlar. Oyların eşitliği
halinde, divan başkanlığının uygun göreceği şekilde kur'a çekimi yapılır.
Seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren Birlik işlerini görmeye yetkilidirler.
Genel Kurulun Görevleri:
Madde 21 — Genel kurulun görevleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Yönetim ve denetim kurulu raporları hakkında karar vermek, kurul üye
lerinin ibra edilip edilmemeleri hususunu kararlaştırmak, gerekirse işten uzaklaş
tırmak,
b) Bilanço ve kâr-zarar cetvelini görüşüp karara bağlamak,
c) Genel kurulda görüşülmesi hususunda talimat alınmış olan konuları gö
rüşüp, karara bağlamak,
d) Gelecek iş yılına ait faaliyet programlarını tesbit etmek, bu arada çalış
ma konusuna girmeyen ürün alımına karar vermek,
e) Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek,
f) Ortak kooperatiflerin özkaynak, yatırım ve geliştirme fonları ile teşkil
edilecek diğer fonlara katılmaları hakkında karar vermek,
g) Tahsili imkânsız ve karşılıksız kalan alacakların yedek akçeden kapatıl
ması hususunda karar almak,
h) Gelir-gider menfi farkının yedek akçeden, ortak kooperatiflerden ek öde
me istenilmek suretiyle veya fonlardan kapatılması hususunda karar almak,
ı) Birlik bütçesini onaylamak,
j) Birliğin dağılması hakkında karar vermek ve tasfiye kurulu üyeleriyle
yedeklerini seçmek.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 43

Sayfa: 44

RESMÎ GAZETE

29 Nisan 1985 — S a y ı : 18739

k) Gayrimenkul alınması, satılması ve yaptırılması hususlarında karar al
mak veya bu konularda yönetim kuruluna yetki vermek,
1) Birlik işleri yönünden lüzumlu görülecek diğer konular hakkında karar
vermek,
Genel Kurul Kararlarının Onaylanması :
Madde 22 — Genel kurulun vereceği kararlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığının
onayı ile kesinleşir.
Genel kurul tutanakları, yedi iş günü içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
gönderilir. Bakanlık genel kurul tutanaklarım geliş tarihinden itibaren otuz gün
içerisinde inceleyerek, onay veya redde dair sonucu Birliğe bildirir. Sürenin he
saplanmasında postada geçecek zaman dikkate alınmaz. Bu süre içerisinde onay
landığı veya reddedildiği bildirilmeyen, usul ve mevzuat ile talimatlara uygun ola
rak yapılmış genel kurul kararları onaylanmış sayılır.
Bakanlık, gerektiğinde, Birliğe tebliğ edilmek kaydıyla, genel kurul tutanak
larını inceleme süresini en çok 90 gün daha uzatabilir.
Genel K u r u l Kararlarına İtiraz :
Madde 23 — Birlik Genel Kuruluna itiraz, toplantıyı takip eden günden baş
lamak üzere on gün içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yapılır. Postada geçe
cek süre dikkate alınmaz.
İtirazın bu süre içerisinde gerekçe gösterilerek yazılı yapılması ve genel ku
rula katılan temsilcilerin 3'ten az olmamak üzere l/10'nunun imzalarını taşıması
şarttır.
Buna uygun olmayan itirazlar üzerine herhangi bir işlem yapılamaz.
Genel kurula katılan temsilcilerden her biri Kanuna, anasözleşme hüküm
lerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla, genel kurul kararları aley
hine, toplantıyı takibeden günden başlamak üzere bir ay içerisinde Birlik merke
zinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler. Bir aylık hak düşüren süre
nin sona ermesinden önce duruşmaya başlanmaz.
Bir kararın bozulması bütün ortaklar için hüküm ifade eder.
Yönetim K u r u l u :
Madde 24 — Birlik yönetim kurulu ortak kooperatiflerin temsilcileri ara
sından seçilen dört üye ile birlik genel müdürü veya vekilinden teşekkül eder.
Temsilciler arasından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıl
dır. Bu üyelerin görev süreleri genel kurula çağrı için 17 inci maddede öngörülen
sürelere bağlı kalınması halinde, ikinci görev yılının genel kurul toplantı gününe
kadar uzayabilir.
Genel kurul, bu süreye bağlı olmaksızın, yönetim kurulu üyelerini her za
man görevden uzaklaştırabilir.
Birlik genel müdürü yönetim kuruluna başkanlık eder. Ayrıca, seçimle ge
lenler kendi aralarında yapacakları seçimle bir başkan vekili seçerler. Başkan ve
kili aynı usule uyularak her zaman değiştirilebilir.
Yönetim kurulunun seçimle iş başına gelen üyelerinin,
a) T. C. Vatandaşı olmaları,
b) En az ortaokul tahsilini tamamlamış bulunmaları,
c) Daha önce kooperatif veya Birlik yönetim ya da denetim kurulu üyelikleri sırasında bu görevleri ile ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden dolayı
adli takibat neticesi h ü k ü m giymemiş veya kooperatif veya Birlik personeli iken
görevlerine son verilmemiş olmaları,
d) Birliğin çalıştığı konular üzerinde ticaret ve komisyonculuk yapanlar ile
faizle para veya mal olarak kredi verenlerle menfaat ilişkilerinin bulunmamaları,
e) Kamu hizmetinden yasaklı veya herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis
cezasına mahkûm olmamaları, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcıYürütme ve İdare Bölümü Sayfa - 44
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lık, sahtecilik, emniyeti suistimal, hileli iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan, ya da
Devletin şahsiyetine karşı cürümlerden biri ile hükümlü bulunmamaları,
f) Birbirleriyle ve denetim kumlu üyeleriyle (üçüncü derece dahil) kan ve
sihri hısım olmamaları,
g) Herhangi bir siyasi partinin merkez veya taşra organlarında fiilen gö
revli bulunmamaları,
h) Kooperatif ve birlik personeli olmamaları,
ı) Kooperatif ve birlik yönetim ya da denetim kurulu üyeliklerine bir daha
seçilmemek kaydıyla san verilmemiş olması,
gereklidir.
Ayrıca, Birlik yönetim kurulunda görevli oldukları sırada genel kurulu sü
resinde toplantıya çağırmayan yönetim kurulu üyeleri yapılacak ilk genel kurulda
aday olamaz ve organlara seçilemezler.
Yönetim kuruluna seçilenlerden, kooperatif yönetim veya denetim kurulu
üyesi olanlarla Birlik denetim kurulu üyesi olarak görevli bulunanlar, bunlardan
ancak birini tercih zorundadırlar.
Süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri gerekli şartlan taşıdıkları sürece tek
rar seçilebilirler.
Birlik Devlet adına destekleme alımlarıyla görevlendirildiğinde, yönetim ku
ruluna, destekleme alım görevinin verildiği tarihten desteklenen ürünün satışının
tamamen yapıldığı tarihe kadar görev yapmak ve destekleme alımlarıyla ilgili iş
leri yürütmek üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
ile T.C. Ziraat Bankası, yüksek tahsilli olmaları kaydıyla, kendi mensupları ara
sından birer temsilci görevlendirirler. Bu şekilde atanan temsilciler, destekleme alım
larıyla ilgili işlerle sınırlı olmak üzere, yönetim kurulu üyelerine ait yetki ve so
rumlulukları taşırlar.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Değişik Kooperatifleri Temsil Etmesi :
Madde 25 — Yönetim kurulu üyeleri, değişik kooperatifleri temsil edecek şe
kilde seçilirler. Ancak Birliğin ortak sayısı 4'ten az ise, her kooperatife en az bir
üyelik verilmek kaydıyla, kooperatiflerden birden fazla üye seçilir.
Ortak kooperatif sayısı dörtten fazla olan Birliklerde, aynı kooperatiften se
çime katılan temsilcilerden fazla oy alan yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş sayılır.
Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi:
Madde 26 — Yönetim kurulu toplantılarına ait gündem Birliğin genel müdürlüğü tarafından hazırlanır.
Gündemin, destekleme alımlarıyla ilgili işler ile Birliğe ait işler için ayrı
ayrı düzenlenmesi esastır.
Gündem değişikliği veya gündeme madde eklenmesi, yönetim kurulunca bu
hususta karar verilmesine bağlıdır.
Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Verme Yeter Sayısı :
Madde 27 — Yönetim kurulu, destekleme alımlarıyla ilgili işler ve Birlik bün
yesini ilgilendiren işler için ayrı, ayrı olmak üzere, Birlik genel müdürü veya yö
netim kurulu başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Birlik genel müdürünün bu
lunmadığı hallerde bu çağrı genel müdür vekili tarafından da yapılabilir.
Yönetim kurulunun destekleme alımları ve Birlik işleri için en az ayda birer
defa toplantıya çağırılması zorunludur.
Yönetim kurulu, Birlik genel müdürü veya yokluğunda yönetim kurulu baş
kan vekilinin başkanlığında toplanır. Toplantımın açılabilmesi için, genel müdür
veya vekilinin toplantıya iştiraki ve üye tam sayısının yarıdan fazlasının toplantı
da hazır bulunmaları gereklidir. Destekleme alımlarıyla ilgili işler için yapılacak
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toplantılarda, kamu kuruluşlarını temsilen yönetim kuruluna atananların sayısı da
dikkate alınır.
Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
toplantıya başkanlık edenin bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, kendileri ile ilgili işler görüşülürken oy
lamada bulunamazlar. Böyle bir husus görüşme konusu olunca, ilgili üye ilgisini
yönetim kuruluna bildirmeye ve durumu o toplantının tutanağına yazdırmaya mec
burdur.
Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Boşalması:
Madde 28 — Yönetim kuruluna seçilmiş üyelerin,
a) İstifa etmeleri,
b) Özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmamaları veya özürlerinin sürekli olarak üç aydan fazla sürmesi,
c) Borçlarını, vadeyi takip eden en çok altı ay içerisinde ödememeleri (or
tağı oldukları kooperatiflere olan borçlarının ertelenmesi sebepleri hariç),
d) Teslimini taahhüt ettiği ürünün en az % 50 sini ortağı bulundukları koo
peratiflere teslim etmemeleri (tarım satış kooperatifi anasözleşmesinin 19 uncu
maddesinin beşinci paragrafında yazılı haller hariç),
e) Yönetim kurulu üyeliğine seçilmeye mani hallerin bulunduğunun sonra
dan anlaşılması veya seçilme şartlarından birini kaybetmeleri,
f) Genel kurulu süresi içerisinde toplantıya çağırmamaları,
g) Görevlerine son verilmesi,
h) Görev sürelerinin dolması,
ı) Kooperatif ortaklığından çıkmaları veya çıkarılmaları,
hallerinde görevleri sona erer ve bu durum kendilerine Birlik genel müdür
lüğünce yazılı olarak duyurulur.
Yukarıdaki hükümlerden (c), (d), (h), (ı) bencilerinde yazılı olanlar dışında
kiler, yönetim kuruluna atama yoluyla gelen kamu temsilcilerine de uygulanır.
Yönetim kurulu üyeliklerinin boşalması halinde, yenileri seçilip işe başla
yıncaya kadar görev yapmak üzere, boşalan üyeliklere Sanayi ve Ticaret Bakan
lığınca geçici yönetim kurulu üyeleri atanır.
Birliğin destekleme alımları ile görevlendirilmesi nedeniyle yönetim kurulu
na Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve T.C. Ziraat
Bankası tarafından atanan temsilciler, kendi kuruluşları tarafından her zaman de
ğiştirilebileceği gibi, bu temsilcilerin yerlerinin boşalması halinde de atama işlemi
ilgili kuruluşlar tarafından yapılır.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Madde 29 — Yönetim kurulunun görevleri, Kanun, anasözleşme, yönetmelik
ler ve diğer mevzuat hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talimatları ve
genel kurul kararları çerçevesinde olmak üzere,
a) Birlik çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayacak esasları tespit et
mek ve prensip niteliğinde olan veya yönetmelik hükümlerine göre yönetim kuru
lunun kararına bağlı bulunan konular hakkında karar vermek,
b) Ortak kooperatiflerin işlerinin düzenli yürütülmesi için gerekli tedbirleri
almak,
c) Birliğin taahhüt altına gireceği konularda karar vermek,
d) Genel kurul gündemini tespit etmek ve genel kurulu toplantıya çağır
mak,
e) Genel kurula sunulacak teklif, rapor, yıllık bilanço, kâr-zarar cetveli ve
bütçeyi hazırlamak,
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f) Süresi içinde yapılmayan kooperatiflerin genel kurul toplantılarını yaptırmak,
g) Kooperatiflerin genel kurul toplantılarına ait tutanakları inceleyerek
onaylamak veya reddetmek,
h) Değerlendirilecek ürünleri tespit etmek, bu ürünlerin alım ve değerlen
dirilme esaslarını düzenlemek,
ı) Kooperatiflerce toplanacak ürünlerin teslim alınma şekli ve ortaklara verilecek avansların ölçüleri ile bu işlemlerle ilgili hesaplaşma esaslarını tespit et
mek,
j) Kooperatif ortaklarının kooperatiflere verecekleri beyannamelerin esas
larını belirlemek,
k) Üreticilere açılacak kredilerin, açılma, kullandırılma esasları ile kullan
dırılan kredilerin tahsili ve ertelenmesi konularını karara bağlamak,
1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik hükümlerine
göre, personel işlerini karara bağlamak,
m) Taşınmaz mal satın almak, yaptırmak veya satmak için Sanayi ve Tica
ret Bakanlığına teklifte bulunmak,
n) Kooperatiflerin birleştirilmesi veya bir kaç kooperatife ayrılması, bir
kooperatifin çalışma alanındaki köylerin bölgedeki başka bir kooperatife bağlan
ması hususlarını Sanayi ve Ticaret Bakanlığına teklif etmek,
o) Kooperatif bilançolarının onaylanması ile kesinleşen gelir - gider müsbet
farklarından doğan rlsturnların dağıtılması ile ilgili esasları tespit etmek,
p) Teftiş ve kontrole yetkili kimselerin isteyecekleri her türlü bilgiyi ver
mek ve onların işlerini kolaylaştırmak.
r) Kooperatiflerin tasfiyeleri halinde, teşkil olunacak kurula temsilci gön
dermek,
s) Getirilen diğer teklifler hakkında karar vermektir.
Yönetim kurulu, yukarıdaki görev ve yetkilerden uygun gördüklerini, kendi
sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, Birlik genel müdürlüğüne devredebilir.
Devlet adına ürün alımı ve ürünlerin alımından satışına kadar olan faaliyet
ler ile bu faaliyetlerle ilgili tüm işlemler, bu faaliyet ve işlemlerin yürütülmesinde
görev alan personelin her türlü özlük işleri, mezkûr faaliyetler için açılan kredile
rin kullanılmasına müteallik muameleler ve 238 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 27 nci maddesine göre çıkarılan yönetmelikte gösterilen İşler, destekleme
alımları ile ilgili işlerden sayılır.
Destekleme alımları ile ilgili diğer işler Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca be
lirlenir.
Yönetim Kurulu Kararlarının İmzalanması :
Madde 30 — Yönetim kurulunca verilen kararların, kullanılmadan önce no
tere onaylattırılmış bir karar defterine yazılması ve altlarının toplantıda hazır bu
lunan üyelerce imzalanması veya kararları havi tutanakların bu deftere yapıştırıl
ması şarttır.
Birlik, Devlet adına destekleme alımlarıyla görevlendirildiğinde, destekleme
alımlarıyla ilgili kararların notere onaylattırılmış ayrı bir karar defterine geçiril
mesi gereklidir.
Denetim Kurulu :

Madde 31 — Birliğin denetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan
temsilciler arasından veya dışardan seçilecek iki üye ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve T. C. Ziraat Bankasının kendi mensupları arasından görevlendirecekleri
birer temsilciden teşekkül eder.
Seçilmek suretiyle denetim kuruluna gelen üyelerin görev süreleri 2 yıldır.
Bu üyelerin görev süreleri genel kurula çağrı için 17 nci maddede öngörülen süreYürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 47
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lere bağlı kalınması halinde ikinci görev yılının genel kurul toplantı gününe kadar
uzayabilir. Ancak genel kurul bu üyeleri, görev sürelerine bakılmaksızın her zaman
görevden uzaklaştırabilir.
Tayin suretiyle denetim kurulunda görevlendirilen kamu temsilcileri, atamaya
yetkili kuruluşlar tarafından her zaman değiştirilebilir.
Denetim kurulunun seçimle işbaşına gelen üyelerinin en az lise veya muadili
tahsilli olmaları ve yönetim kurulu üyelerinde aranılan diğer şartları taşımaları
şarttır. Denetim kuruluna tayin yoluyla gelen temsilcilerin ise yüksek tahsilli olma
ları gerekir.
Denetim kuruluna seçilenlerden, kooperatif yönetim veya denetim kurulları
ile Birlik yönetim kurulunda görevli bulunanlar, bunlardan ancak birini tercih
etmek zorundadırlar.
Süreleri dolan denetim kurulu üyeleri, gerekli şartlan taşıdıkları sürece, tek
rar seçilebilirler.
Denetim Kurulunun Görevleri :
Madde 32 — Denetim kurulu üyeleri; yönetim kuruluna ve genel müdürlüğe
ait görevlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini genel
kurul adına denetler ve bilanço, kâr - zarar cetvelini inceleyerek yıllık faaliyet so
nucunu bir raporla genel kurula bildirirler.
Denetim kurulu üyeleri birliğin işlerinde tespit edecekleri mevzuata aykırı iş
leri bir raporla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirirler.
Denetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy
kullanamazlar.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde denetim kurulu üyeleri
ni bir kısım konuların incelenmesinde görevlendirebilir.
Denetim Kurulu Üyeliklerinin Boşalması:
Madde 33 — Bu anasözleşmenin (28) inci maddesinin (b) bendi dışındaki
hükümleri denetim kurulunun ortaklar içerisinden seçilmiş üyelerine, aynı madde
nin (b), (c), (d) ve (ı) bendi dışındaki hükümleri denetim kurulunun atama yoluy
la veya ortaklar dışından seçilmek suretiyle işbaşına gelen üyeleri için de uygula
nır.
Denetim kurulu üyeliklerinin boşalması halinde, yenileri seçilip işe başlayın
caya kadar görev yapmak üzere, boşalan üyeliklere Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca
geçici denetim kurulu üyeleri atanır. Atama yoluyla gelen üyelerden birinin yeri bo
şaldığında, boşalan üyelik ilgili kamu kuruluşu tarafından doldurulur.
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Personelin Ortaklık İşlemleri Dışında
Birlikle Yapacakları İşler:
Madde 34 — Yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle personelin, kooperatif or
taklığı ile ilgili işlemler dışında kalan konularla ilgili olarak, Birlik ile yapacakları
iş ve sözleşmeler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayından geçmek şartıyla hüküm
ifade eder.
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücret :
Madde 35 — Yönetim ve denetim kurulu üyelerine, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca tespit edilecek esas ve ölçülere göre ücret ve görev gezileri için harcırah
ödenir.
Yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Bakanlıkça tespit edilecek ücret ve harcırahtan başka herhangi bir ücret alamayacakları gibi, bağlı kooperatifler veya Bir
liği temsilen İştiraklerde de görev alamazlar.
Genel Müdürlük :
Madde 36 — Genel Müdürlük, Birliğin Genel Müdürü ve diğer personelden
teşekkül eder.
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Birlik işlerinin sevk ve idaresi; Kanun, anasözleşme, yönetmelikler ve diğer
mevzuat hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talimatları, genel kurul ve
yönetim kurulu kararlarına uygun olarak genel müdürlüğe aittir.
Genel müdür bulunmadığı zamanlarda kendisini aynı yetki ve sorumlulukla
temsil etmek üzere Birlik adına imza koymaya yetkililerden görev ünvanı itibariyle
en kıdemli olanını vekil bırakır.
Genel müdür veya vekili Birlik işleri hakkında yönetim ve denetim kuruluna
istenilen bütün bilgiyi vermeye mecburdur.
Personel Kadroları :
Madde 37 — Birliğin ve Birliğe bağlı fabrika, işletme gibi işyerlerinin perso
nel kadrosu ile geçici personel ihtiyacı Birlik Yönetim kurulunun kararı dikkate alı
narak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilir.
Personel kadrolarının tespiti sırasında, bunlardan hangilerinin imza yetkisini
haiz kadrolar olduğu açıkça belirtilir ve bu kadrolara atanacaklar için, imzaya yet
kili personele ait atama usulü uygulanır.
Personelin Atanması, Görevden Alınması, Özlük Hakları ve Diğer İşlemler:
Madde 38 — Birlik genel müdürü, Sanayi ve Ticaret Bakanının önerisi üzeri
Madde 38 — Birlik genel müdürü, Sanayi ve Ticaret Bakanının önerisi
ne ortak kararname ile; genel müdür yardımcıları ve imzaya yetkili personel, Bir
lik Genel Müdürünün teklifi, yönetim kurulunun kararı ve Sanayi ve Ticaret Ba
lik Genel Müdürünün teklifi, yönetim kurulunun kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile atanırlar.
kanlığı'nın onayı ile atanırlar.
Genel müdür ve yardımcılarının yüksek öğrenimli, ve 238 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede yer alan öteki şartlara sahip bulunmaları şarttır.
İmzaya yetkili olanlar dışında kalan personelin atama işleri, kadro durumu
na göre Birlik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Görevden alınmalarda atamalardaki usûl ve esaslar uygulanır.
Birlik genel müdürü hariç, imzaya yetkili personel ile diğer personelin tayin,
terfi, cezalandırma, nakil ve diğer özlük işlerinin yürütülmesi sırasında, 238 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi uyarınca Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine uyulması şarttır.
Genel müdürün özlük haklan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kararlaştırılır.
Temsil, İmza Yetkisi ve Birliğin Taahhüt Altına Sokulması:
Madde 39 — Birliği resmi dairelerle mahkemelere ve üçüncü şahıslara karşı
genel müdür temsil eder. Ancak, Birliği taahhüt altına sokabilmek için, genel mü
dür veya vekili ile yönetim kurulu başkan vekili veya üyelerinden, ya da Birlik adı
na imzaya yetkili olanlardan birinin müşterek imzalan şarttır.
Genel müdür lüzumu halinde temsil yetkisini genel hükümlere göre devrede
bilir.
Birlik genel müdürü ile yönetim kurulu üyeleri, görevleri dolayısiyle imza yet
kisi taşırlar. Bunların ve 37 inci maddeye göre tespit edilen imza yetkili kadrolarda
çalıştırılan diğer yetkililerin imza örnekleri notere tastik ve ticaret siciline tescil
ile ilân ettirilir.
Yönetim kurulu üyeleri ile Birlik Genel Müdürünün ve başka imza sahipleri
nin değişmeleri halinde aynı şekilde hareket edilir.
V. ORGANLAR V E YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU
Yönetim ve Denetim Kurulu ile Genel Müdürlüğün Genel Sorumluluğu :
Madde 40 — Yönetim Kurulu; alacağı kararlarda Kanun, anasözleşme, yö
netmelikler ve diğer mevzuat hükümleri ile genel kurul kararlarına ve Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı'nın talimatlarına uygun hareket etmek zorunda olup, bu anasöz
leşmenin 29 uncu maddesinde belirtilen Birlik işlerinin amaca uygun olarak yürü
tülmesini sağlamak,
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Genel Müdürlük; Birlik işlerini, Kanun, anasözleşme, yönetmelikler ve diğer
mevzuat hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın talimatlarına, genel kurul
ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak sevk ve idare etmek, Birliğin malları
ile paralarının ve diğer varlıklarının tehlikesizce saklanması ve korunması, defter,
kayıt ve belgelerinin usulüne uygun ve doğru olarak tutulması ve personelin verimli çalıştırılması için gerekli tedbirleri almak,
Denetim kurulu; yönetim kurulu ve genel müdürlüğe ait işlerin mevzuat hü
kümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek ve mevzuata ay
kırı işlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirmek, ayrıca bilanço ve kâr - zarar
cetvelini inceleyerek buna ait raporu genel kurula sunmak,
hususlarında gösterecekleri ihmal ve şahsi kusurlarından dolayı sorumludur
lar.
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Personelin Mali Sorumluluğu :
Madde 41 — Birliğin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile her kademe ve
görevdeki personeli, görevleri sona ermiş olsa dahi, kendi kusurlarından ileri gelen
zararlardan sorumludurlar. Bunların sorumlulukları hakkında, konu Birlik genel
kurulunda ayrı gündem maddesi olarak görüşülerek, alınacak karara göre işlem ya
pılır.
Ancak, Devlet destekleme alımları, sırasında şahsi kusur sebebiyle ortaya çı
kan zararlar için, ayrıca genel kurul kararı aranılmadan, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının kararı ile ilgililerin mali sorumluluklarına gidilir ve buna göre açılacak
davalarda Türk Ticaret Kanununun 341 inci maddesi uygulanmaz.
Devlet zararı ile ilgili davalar doğrudan Hazine tarafından açılabileceği gibi;
Birlik organlarından biri de davayı açmakla veya takiple görevlendirilebilir.
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Personelin Cezai Sorumluluğu:
Madde 42 — Birliğin para ve malları, bilanço, zabıtname, rapor ve başka bü
tün evrak, defter ve belgeleri üzerinde suç işleyen yönetim ve denetim kurulları
başkan ve üyeleri ile personeli bu suçlardan dolayı Devlet memurları gibi ceza gö
rürler.
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Personelin Görevlerine Son Veril
mesi :
Madde 43 — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya görevlendireceği kuruluşlar
ile T. C. Ziraat Bankası tarafından yaptırılacak soruşturma sonucuna göre, görevleri
ile ilgili olarak suç işledikleri veya kusurlu oldukları anlaşılan ve bu Bakanlıkça gö
revden alınmaları uygun görülen yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile personelin
görevlerine son verilir.
Ayrıca, personelin görevlerine, Kanun, anasözleşme, yönetmelik,
Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı talimatları ile diğer mevzuata aykırı hareketlerinden ve şahsi ku
sura dayalı olarak zarar doğuran işlemlerden dolayı da son verilebilir.
Göreve son verme işlemleri; Birlik yönetim ve denetim kurullarına seçimle
gelenler ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri için bu Bakanlıkça, Hazine ve
Dış Ticaret Müsteşarlığı ile T. C. Ziraat Bankası temsilcileri için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının birinci paragraftaki hallere dayalı gerekçeli talebi üzerine ilgili idare
ce, personel için de atanmalarındaki usûl ve esaslara göre, yerine getirilir.
Sır Saklama Mecburiyeti :
Madde 44 — Birliğin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile personeli, yapılan
yönetim kurulu toplantısında konuşulanlar ve alınan kararlardan başkalarını ha
berdar edemezler. Birlik, kooperatif ve üretici ortaklar yönünden açıklanması zararlı
ve sakıncalı olan hususlar hakkında kanuni merciler ve yetkililer hariç başkalarına
bilgi veremezler.
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Siyasî Faaliyet Yasağı :
Madde 45 — Birlik ve Birliğe ait işyeri, işletme, fabrika ve tesislerde siyasi nitelik ve amaçlı faaliyette bulunulamaz, Birlik siyasi partilerden veya onlara bağlı
teşekküllerden herhangi bir suretle yardım kabul edemez, onlara maddi yardımda
bulunamaz veya onlarla işbirliği yapamaz.
Bunlara aykırı hareket eden yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile personel
ve bu fiiller genel kurulda vuku bulmuşsa bunu mümkün kılan divan başkanlığı, üç
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
VI. ÜRÜN A L I M İŞLERİ
Ürün Alımları:
Madde 46 — Birliğin çalışma konusuna giren ürünler
dır.
Birlik; Devlet adına destekleme alımlarıyla görevlendirilmesi veya Sanayi ve
Ticaret Bakanlığınca verilecek talimatlara istinaden alım yapması halleri dışında,
çalışma konusuna girmeyen ürünlerin alım ve satımı ile uğraşamaz.
Bir ürünün Birliğin çalışma konusuna dahil edilebilmesi için, Birlik Genel Kurulunun bu hususta alacağı kararın Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanması
gereklidir.
Birlik, ortak kooperatiflerin satın alacakları ürünlerin cins ve kaliteleri ile bu
ürünlerin ortak içi ve ortak dışı kıymet baremlerini, ya kooperatifler itibariyle ya
da topluca, tespit ederek kooperatiflere bildirir ve alımlar buna göre yapılır.
Birliğin ürün alımları ile ilgili diğer işlemleri, yönetim kurulu kararlarına ve
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli gördüğünde vereceği talimatlara göre yürü
tülür.
Ürün Teslim Mecburiyeti :
Madde 47 — Ortak kooperatifler, satın aldıkları ürünlerin tamamım Birliğe
teslim etmek veya Birlik talimatları dahilinde muhafaza etmek mecburiyetindedir
ler.
Kooperatifler, rekolte vaziyetine göre elde edebilecekleri ürün durumu ve
muhtemel teslimatları hakkında ortaklarından alacakları bilgileri tetkik ve gerek
tiğinde düzelttikten sonra, satın alabilecekleri ürün 'miktarını Birliğe bildirirler.
Birliğe teslimini taahhüt ettiği ürünü teslim etmeyen kooperatif, o iş yılına
ait gelir-gider menfi farkından, teslimini taahhüt ettiği ürün miktarı ile orantılı
olarak sorumludur.
Ortak kooperatifler, Birlik ve Bakanlık talimatları dahilinde Devlet adına alım
yapmaları veya çalışma konusuna girmeyen ürünlerin alımına girmeleri halinde de,
satın aldıkları ürünleri Birliğe teslim etmek veya Birlik emrine hazır bulundurmak
zorundadırlar.
Ürünlerin Değerlendirilmesi :
Madde 48 — Kooperatiflerce satın alınacak ürünler Birlik tarafından doğru
dan veya Birlik talimatı ile kooperatiflerce satışa hazır hale getirilir ve Birlik Yö
netim Kurulu kararlarına göre değerlendirilir.
Ürünlerin değerlendirilmesi işlerinde Birlik yönetim kurulunun basiretli bir
tacir gibi hareket etmesi esastır.
Kooperatiflerle Hesaplaşma :
Madde 49 — Birliğin ü r ü n alımlarıyla ilgili olarak kooperatiflerle hesaplaş
ması, aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Çalışma Konusuna Giren Ürünler :
Ortak kooperatiflerin Birliğe teslim ettikleri çalışma konusuna giren ürünlere
alt gelir-gider farkı ( k â r - z a r a r durumu) ürünlerin tamamen satışının yapıldığı iş
yılına ait bilanço ve k â r - zarar cetvelinin tanzimi ile ortaya çıkar. Bu fark, bilanço
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ve kâr - zarar cetvelinin genel kurulca kabulünü ve tutanakların onaylanmasını mü
teakip, ortak kooperatiflere İntikâl ettirilir.
Ortak kooperatiflere, Birlik yönetim kurulu kararıyla, hesaplaşmadan önce
satın aldıkları ürünlerin değeri esas alınarak, avans ödenmesi mümkündür.
Hesaplaşma sonunda, evvelce kooperatiflere ödenmiş olan avanslarla diğer
paralar, kooperatif alacaklarından düşülür.
b) Ortak Dışı veya Çalışma Konusuna Girmeyen Ürünler:
Birliğin çalışma konusuna giren ortak dışı ürün teslimatında bulunan koopera
tiflerle, çalışma konusuna girmeyen ürün alımında bulunulduğunda bu ürünleri tes
lim eden kooperatiflere yapılacak ödemeler ve bu kooperatiflerle hesaplaşmalar Bir
lik Yönetim Kurulu kararma ve gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı talimat
larına göre yapılır.
Ortak kooperatiflere ait çalışma konusuna giren ortak içi ve ortak dışı ürün
lerle, diğer üreticilerden satın alınan çalışma konusuna girmeyen ürünlere ait işlemler, ürünlerin cins ve kalitesi dikkate alınarak, kooperatifler itibariyle ayrı he
saplarda takip edilir, sonuçlan dönem sonu bilânçoları ve kâr-zarar cetvellerinde
ayrı ayrı gösterilir.
VII. DESTEKLEME ALIMLARI
Görevlendirme :
Madde 50 — Birlik, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından
Devlet adına ürün satın almakla görevlendirilebilir.
Kurul kararlarında; destekleme alım fiatları, ürün bedellerinin ödenmesi ve
alınan ürünlerin satışına kadar yapılacak masraflar için gerekli kredilerin kaynağı
ile temin şekli ve ürün bedellerinin ödenmesine ait esaslar mutlaka gösterilir.
Kurul tarafından başkaca bir karar alınmadığı takdirde, Birliğe ödenecek hiz
met komisyonunun miktarı ile ödeme şekli, diğer tip ve kalitelerdeki ürün fiatları,
ortak ve ortak olmayanlardan yapılacak sermaye ve diğer kesintilerin oranları, bu
kesintilerin kullanılması, ürünlerin alımı, muhafazası, rehnedilmesi. işlenmesi, de
ğerlendirilmesi, alımların denetlenmesi, ürünlerin depolardan çekilmesi ve nakledil
mesi, sigortalanması işleri ve bu işlere ait muhasebe şekli ile kredilerin kullanılması
ve geri iadesi dahil diğer uygulama es aslan Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenerek yürütülür.
Bu esaslar 238 Sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesine göre
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulacak yönetmelikte gös
terilir.
Krediler
Madde 51 — Ürün bedellerinin ödenmesi ve ürünlerin alımından satışına ka
dar yapılacak masrafların karşılanması için gerekli kredilerin kaynağı ve temin
şekli Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunca tespit olunur.
Ürünlerin alımından gerektiğinde, ilk işlemeye tâbi tutularak satışına kadar
yapılacak masrafların karşılanması için açılacak işletme kredileri, alım toplam de
ğerine bağlı olarak kullanılır. Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunca baş
kaca bir karar alınmadığı takdirde, işletme kredileri, alman ürünün toplam değeri
nin % 15'i kadardır.
Devlet acuna ürün alımı için gerekli kredilerle ilgili hizmet ve işlemler Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığınca yürütülür.
Kâr ve Zarar :
Madde 52 — Devlet adına destekleme alım faaliyetleri sonucunda kâr edil
diği takdirde, bu kâr Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iznine bağlı olarak üreticilere risturn veya destekleme alımlarına konu ürün bedellerinin ödenmesinde, üretimi teş
vik edici ve arttırıcı teşebbüslerde, ürünlerin daha iyi muhafazasına yönelik yatırım
larda kullanılır.
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Zarar edildiği takdirde, bu zarar ertesi yıl Devlet bütçesine konulacak öde
nekten Karşılanır.
Kâr ve zarar durumu her bilanço dönemi sonunda T. C. Ziraat Bankasınca ka
yıtlar üzerinde yaptırılacak müfettiş incelemesi ile tesbit olunur. Stok hareketleri
sebebiyle kesin görev zararının tesbitinde gecikme olabilecek hallerde, fiili satışlar
dan doğan zararlar aynı şekilde tesbit olunarak, ertesi yıl Devlet bütçesine konu
lacak ödenek miktarının belirlenmesinde dikkate alınmak üzere, Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı'na Bankaca bilgi verilir. Aynı bilgiler Sanayi ve Ticaret Bakanlığına da gönderilir.
Destekleme Alım Fiatının Üzerindeki Fiatlarla Alım :
Madde 53 — îç piyasa fiatları, destekleme alım fiatlarının üzerine çıktığı
takdirde, Birlik kâr ve zararı kendisine ait olmak üzere ve Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının onayını önceden almak kaydıyla, destekleme alım fiatlarının üzerindeki fiatlarla da ortak ve ortak olmayan üreticiden ve serbest piyasadan alımda bulunabilir.
Bu şekilde yapılacak alımlarda bir zarar hasıl olduğu takdirde, Birliğin yük
leneceği zarar, destekleme alım fiatı ile hakiki alım fiatı arasındaki fark için he
saplanacak zarar olup, destekleme alım fiatına kadarki zararlar ertesi yıl Devlet
bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
Maliyetin Altında Satış
Madde 54 — Dünya serbest piyasa fiatının ürünün o tarihteki maliyetinin
altına düştüğü veya yüksek rekolteler ve çeşitli iç ve dış piyasa şartları sebebiyle
elde büyük miktarlarda stokların kalacağının anlaşıldığı hallerde, bu ürünlerin ma
liyetlerinin altındaki fiatlar üzerinden, doğrudan Birlik tarafından veya gerektiğin
de tüccar aracılığı ile iç ve dış piyasaya satışını kararlaştırmaya Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı yetkilidir.
Tebliğlerde Yer Alacak Hususlar :
Madde 55 — Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu kararları, Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı tebliği olarak Resmî Gazete'de yayımlanır. Tebliğlerde,
a) Destekleme görevini veren merci,
b) Alımla görevlendirilen kuruluşlar,
c) Destekleme alım fiatları,
d) Destekleme alım Hatlarında hangi hallerde değişiklik yapılabileceği,
e) Üreticiden kanuni kesintiler dışında yapılacak kesintilerin oran veya miktarları,
f) Alım hizmeti sebebiyle ilgili kuruluşa verilecek hizmet komisyonunun
oran veya miktarları,
gösterileceği gibi, ayrıca tebliğinde yarar bulunan hususlara yer verilir.
Destekleme Alımları Sırasında Uygulanmayacak Anasözleşme Hükümleri:
Madde 56 — Birlik destekleme alımlarıyla görevlendirildiğinde, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı tebliğinde yer alan hususlar, bu anasözleşmenin aynı mahiyetteki
hükümleri yerine geçer ve anasözleşme hükümleri yerine tebliğ hükümlerine göre
uygulama yapılır.
VIII. MUHASEBE İŞLERİ
Muhasebe Usulü ve Kanuni Defterler :
Madde 57 — Birliğin ve bağlı işyerlerinin uygulayacakları muhasebe usulü, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak bir yönetmelikte gösterilir.
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Birlik ve bağlı işyerlerinde tutulacak defterler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığın
ca tespit edilir. Bu defterler Türk Ticaret Kanununda ve Vergi Usûl Kanununda ya
zılı tutulması mecburi defterler yerine geçer.
İş Yılı ve Bilanço ile Kâr - Zarar Cetvelinin Tanzimi :
Madde 58 — Birliğin işyılı
tarihinden
tarihine kadar süren devreyi kapsar. Kuruluş yılında iş yılı, anasözleşmenin ticaret siciline tescili
tarihinden itibaren başlar ve ilânı takip eden
tarihinde biter.
Dönem sonu bilançosu, iş yılı içerisindeki bütün faaliyetleri ihtiva edecek şe
kilde tanzim edilir.
Birlik, çalışma konusuna giren ve girmeyen her bir ürüne ait işlemlerle or
tak İçi ve ortak dışı gelir ve giderlerini kooperatifler itibariyle ayrı hesaplarda ta
kip etmek, bunlara ait gelir - gider farklarını kayıtlara uygun şekilde hesaplamak
ve kâr - zarar cetvelini bu ayrıntıları gösterecek şekilde düzenlemek zorundadır.
Bilanço ve kâr - zarar cetvelinin işyılının bitim tarihinden itibaren üç ay içeri
sinde çıkarılmış olması gereklidir.
Bilanço ve kâr - zarar cetveli genel kurul toplantısından önce denetim kurulu
üyelerine ve ortak kooperatiflere gönderilir.
Kuruluş Masrafları :
Madde 59 — Birliğin kuruluş masrafları, kuruluşu takip eden 3 yıl içerisinde
kâr ve zarar hesabından kapatılır.
Gelir - Gider Farkının Dağıtımı:
Madde 60 — Birliğin gelir - gider farkı, bilanço ve kâr - zarar cetvelinin genel
kurulca kabulünü ve tutanakların onayını müteakip aşağıdaki esaslara göre dağı
tılır.
A - Ortak İçi İşlemler :
a) Gelir - gider müsbet farkının;
— % 15'i Yedek Akçe Hesabına,
— % 4'ü Özkaynak Fonuna,
— % 4'ü Yatırım ve Geliştirme Fonuna,
— % 1'i Tasfiye Fonuna,
— % 1'i Tanıtma ve Eğitim Hizmetleri Fonuna,
— % 75'i Ortak kooperatiflere risturn,
olarak ayrılır. Tanıtma ve Eğitim Hizmetleri Fonu Sanayi ve Ticaret Bakan
lığına gönderilir.
Kooperatiflere ayrılan risturn, Birlikle yaptıkları işlemler esas alınarak, koo
peratiflere dağıtılır.
b) Gelir - gider menfi farkı;
Genel kurulda alınan karara göre, yedek akçeden veya ortak kooperatiflerden
istenecek ödemelerle kapatılır.
Bu suretle de kapatılamayan menfi farklar, ilk ürün teslimatı döneminden
başlanılarak en geç üç ürün teslimatı döneminde tasfiye edilmek üzere, Birliğe ver
dikleri ürün miktarları dikkate alınarak ortak kooperatiflerden yapılacak tahsilat
İle kapatılır.
Genel kurul toplantısında karar verilmesi halinde, gelir-gider menfi farkı
nın kapatılabilmesi için, ortak kooperatiflerin Birliğe yapacakları bağış ve yardım
lardan veya kooperatif ortağı üreticilere açılan kredilerden veya ürün bedellerinden
yapılacak kesintilerden oluşmuş fonlardan da yararlanılması mümkündür.
B - Ortak Dışı İşlemler
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den doğan gelir-gider müsbet farkları, ayrı bir hesapta toplanır. Menfi farklar bu
hesaptan veya yedek akçeden ya da genel kurulca verilecek karara göre bağış ve
yardımlar ile açılacak kredilerden veya ürün bedellerinden yapılacak kesintilerden
oluşmuş fonlardan kapatılır.
Ortak dışı işlemlerden elde olunan gelir - gider müsbet farkı ayrı bir hesapta
toplanır. Bu hesaptan para kullanılması veya farkın ortaklara dağıtılabilmesi Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığından önceden izin alınmasına bağlıdır.
C - Destekleme Alımları
Birliğin 238 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (27) inci maddesi uyarın
da Devlet acuna ürün satın alması ile görevlendirilmesi halinde bu faaliyetten doğan
gelir - gider farklarının dağıtımı. Anasözleşmenin Destekleme Alımları başlıklı VII.
bölümünde yer alan esaslara ve sözü edilen Kanun Hükmünde Kararnameye göre
hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
IX. KARŞILIKLAR VE FONLAR
Yedek Akçe :
Madde 61 — Yedek akçe kârdan ayrılan hisselerden, yedek akçe gelirlerin
den, hükümetçe verilecek paralardan oluşur.
Yedek akçe genel kurulun kararma bağlı olarak, Birliğin tahsili imkânsız ve
karşılıksız kalan alacakları ile, gelir-gider menfi farkının kapatılmasında kullanı
lır.
Yedek akçenin değerlendirilmesi ve kullanılması Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğının iznine bağlıdır,
özkaynak Fonu:
Madde 62 — Özkaynak fonu; gelir-gider müsbet farkından ayrılan hisseler
le, Birliğe yapılan bağış ve yardımlardan oluşur.
Özkaynak fonu ortak kooperatiflere ucuz kredi sağlanmasında, gerektiğinde
kurulacak işletmelerin kuruluş giderlerinin karşılanmasında veya genel kurulun
kararma bağlı olarak gelir - gider menfi farkının kapatılmasında kullanılır.
Yatırım ve Geliştirme Fonu :
Madde 63 — Yatırım ve geliştirme fonu, kârdan ayrılan hisselerle, Birlik Ge
nel Kurulunca alınan karara göre üreticilere açılan kredilerden veya ürünlerine ait
bedellerden yapılan kesintilerden oluşur.
Bu fon, Birliğin yatırımları ile taşınmaz mal satın alınmasında veya ortak ke
sintilerinden oluşan miktarı aşmamak üzere gelir - gider menfi farkının kapatılma
sında kullanılır. Gelir-gider menfi farkının yatırım ve geliştirme fonundan kapa
tılabilmesi, genel kurulun bu konuda karar vermesine bağlıdır.
Diğer Fonlar :
Madde 64 — Birlik, genel kurulca alınacak karara göre, bu anasözleşmede
gösterilen karşılık ve fonların dışında da fon tesis edebilir.
Yedek Akçe ve Fonların Geri Verilemiyeceği:
Madde 65 — Ortak kooperatiflerin yedek akçe ve bu anasözleşmeye uygun
olarak tesis edilen ve edilecek fonlar üzerinde herhangi bir hakları yoktur.
X. TEFTİŞ VE DENETİM İLE .TALİMATLARA
UYMA MECBURİYETİ
Teftiş ve Denetim Yetkisi :
Madde 66 — Birlik ve en az % 51 hissesine sahip olduğu kuruluşlar, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığının teftiş ve denetimine tabidir.
Birlik ayrıca T. C. Ziraat Bankasının teftiş ve denetimine tabidir.
Talimatlara Uyma Mecburiyeti:
Madde 67 — Birliğe talimat vermeye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.
T. C. Ziraat Bankası da yaptıracağı teftiş ve inceleme sonucuna göre Birliğe
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talimat verebilir. Bu talimatların bir örneği Banka tarafından aynı zamanda Sanayi
ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.
Birlik talimat vermeye yetkili olanların vereceği talimatlara uygun hareket
etmeye mecburdur.
Talimat vermeye yetkili olanların, aynı konularla ilgili farklı talimatlarının
uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kararma göre işlem yapılır.
Talimatlara aykırı davranan Birlik yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile per
sonelinin görevlerine, talimatlara uyutmamasından doğacak cezai ve hukuki sorum
lulukları saklı kalmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca son verilebilir.
XI. DEĞİŞİK HÜKÜMLER
Taşınmaz Mallar :
Madde 68 — Birliğin taşınmaz malları ipotek edilemiyeceği gibi haciz de olu
namaz.
Finansman :
Madde 69 — Birliğin kredi ihtiyacı esas itibariyle T. C. Ziraat Bankası tara
fından karşılanır. Lüzum ve ihtiyaç halinde diğer bankalarla da çalışılabilmesi, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir.
Ortakların Kredi Ihtiyaçları:
Madde 70 — Birlik, amaçlarına uygun olarak üreticilerin ihtiyaçlarının kar
şılanabilmesi amacıyla kooperatiflere kredi açabilir.
Buna ait işlemler Birliğin teklifi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile
yürütülür.
Ortakların ve Ortak Olmayan Üreticilerin Tarımsal Üretim Faaliyetleri ile
İlgili lhtiyaçlarının Karşılanması:
Madde 71 — Birlik, kooperatif ortaklarının ve ortak olmayan üreticilerin her
çeşit üretim araç ve gereçleri ile diğer ihtiyaç maddelerini toptan satın alabilir ve
ortak kooperatiflere dağıtabilir.
Bu konularda işlem yapılabilmesi önceden Sanayi ve Ticaret Bakanlığından
izin alınmasına bağlıdır.
Alacakların Tahsili :
Madde 72 — Birliğin, kooperatifler ve üçüncü şahıslar üzerindeki alacakları
nın tahsili ve bu amaçla gerekli tedbirlerin alınması, yönetim kurulu başkan ve üye
lerine ait sorumluluklardandır.
Sigorta işlemleri
Madde 73 — Birlik, sigorta acenteliği ve her türlü sigortacılık işlemlerini ya
pabilir.
Üçüncü Şahısların Açacakları Davalar :
Madde 74 — Birlik işlemlerinden dolayı zarara uğradıklarını ifade eden
üçüncü şahısların açacakları davalar, ancak bu kuruluşun tüzel kişiliği aleyhine
açılır ve Birliğin bulunduğu mahal mahkemesinde görülür.
Muafiyetler :
Madde 75 — Birlik, 2834 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yazılı vergi, re
sim ve harçlardan muaftır,
ihtilaflar :
Madde 76 — 238 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ve bu anasözleşmelerin uygulanması sırasında,
a) Birlik ile ortak kooperatifler,
b) Yönetim kurulu ile genel müdürlük,
arasında ortaya çıkacak ihtilaflar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hakemliği
ve talimatına göre çözülür. Bu durum, üretici ortakların, kooperatiflerin, birlik ve
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üçüncü şahıs ile kuruluşların, hukuki yollara başvurma fraklarını ortadan kaldır
maz.
Uygulanacak Hükümler :
Madde 77 — 2834 Sayılı Kanunun yürürlükteki hükümleri ile 238 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname hükümlerinde ve bu anasözleşmede açıklık bulunmayan
hususlar için sırasıyla, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve 6762 Sayılı Türk Ti
caret Kanununun anonim şirketlerle ilgili hükümleri uygulanır.
Uygulanmayacak Hükümler :
Madde 78 — Birliklerde,
a) Yönetim ve denetim kurulu üyeleri için 233 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 49 uncu maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 1897 Sayılı Kanunla değiştirilen
87 ve 175 inci maddeleri,
b) 90 Sayılı ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me hükümleri,
c) 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 ncu maddesinin ikinci fıkrası ile
45 inci maddesinin üçüncü fıkrası,
uygulanmaz,
XII. BİRLEŞME VE AYRILMA
Birleşme ve Ayrılmaya Karar Verme :
Madde 79 — Birliğin ekonomik ve idari zaruretler ile hizmetin gerekliliği
esas alınarak başka bir birlikle veya birliklerle birleştirilmesi, başka birliklere ay
rılması, çalışma alanının genişletilmesi veya daraltılması ve merkezinin başka yere
nakli hususlarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talimatına göre işlem yapılır.
Birleşme ve Ayrılmanın Şekli
Madde 80 — Birliğin birleşme ve ayrılmasında, Birlik veya birlikler Sanayi ve
Ticaret Bakanlığınca teftişe tabi tutulur. Bu teftişlerde, ilgili birliklerin aktif ve pa
sifleri net olarak tespit edilir ve devirde bunlar esas alınır.
Ayrılma ve birleşme masrafları ve bu masrafların birlikler arasında bölüşülmesi konusunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talimatına göre hareket edilir.
XIII. D A Ğ I L M A
Dağılma Sebepleri :
Madde 81 — Birlik,
a) Genel kurul kararı alınması,
b) İflasın açılması,
c) Ortak sayısının 2"den aşağı düşmesi,
d) Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca
mahkemeden fesih kararı alınması,
e) Bu anasözleşmenin Birleşme ve Ayrılma başlıklı XII. bölümünde yazılı
sebeplerle, dağılır.
Tasfiye Kurulunun Tayini :
Hadde 82 — Dağılma işleri, biri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca gösterilmek
üzere, genel kurulca seçilecek üç kişiden oluşan bir tasfiye kurulu tarafından yürü
tülür.
Bu şekilde üç de yedek üye seçilir.
Genel kurulca tasfiye kurulu seçilmediği takdirde, dağılma işlerini yönetim
kurulu yürütür.
Tasfiye kurulu üyelerinin herhangi bir sebeple işten ayrılmaları halinde, yer
lerine, diğer tasfiye kurulu üyelerince yedekleri çağrılır. Bu suretle üyelerin yerleri
doldurulamadığı takdirde, boşalan üyeliklere, ilk genel kurulda yenileri seçilip işe
başlayıncaya kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca atama yapılır.
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Tasfiye Kurulunun Görevleri :
Madde 83 — Tasfiye kurulu aşağıdaki görevleri yapar,
a) işe başladığı-günden itibaren, iflasdan gayri hallerde dağılmayı ticaret si
ciline tescil ve en çok birer hafta ara ile üç defa ilân ettirir.
b) Göreve başladığı zaman evvelce yapılmış işlerin sonucunu. Birliğin var
lığını, alacaklarını, borçlarını inceleyerek buna güre düzenliyeceği envanter defter
leri ile tasfiye açılış bilançosunu, genel kurulun tasdikine sunar. Bilançonun birer
suretini Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve finansman bankalarına gönderir.
c) Tasfiyenin devamı müddetince, yönetim kurulunun yerine geçer. Ancak,
Birlik adına tasfiye işlemleriyle ilgili olmayan yeni sorumluluklar altına giremez,
Aksine davranışlardan, tasfiye kurulu üyeleri müteselsilen sorumludurlar.
Birlik adına imza atarken, Birliğin tasfiye durumunda bulunduğunun yazıl
ması lazımdır.
d) Birliğin eskiden başlamış olupta, henüz bitirilmemiş olan işlerini tamamlar, taahhütlerini yerine getirir, alacaklarım toplar, varlıklarını paraya çevirir.
e) Tasfiye halindeki Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını duruma göre açık
arttırma veya pazarlıkla satabilir.
f) Birliğin tasfiye işlerini ayrıntılarıyla gösterir bir tasfiye defteri tutar.
g) Tasfiye işleri bitinceye kadar, her yıl sonunda yıllık bilançoyu, faaliyet
raporunu hazırlar ve genel kurulu toplantıya çağırır.
h) Tasfiye işleminin bitiminde, tasfiye kapanış bilançosunu çıkarır ve
bunu toplantıya çağıracağı son genel kurulun tasvibine sunar.
ı) Tasfiye bilançosuna göre, Birliğin varlıkları borçlarından fazla çıktığı
takdirde, bu fazlalığı ödemiş oldukları sermaye payı oranında ortak kooperatiflere
dağıtır.
j) Tasfiye kapanış bilançosunun birer nüshasını, genel kurulca onaylandık
tan sonra, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve finansman bankalarına verir.
Tasfiye Süresi:
Madde 84 — Tasfiye işlemlerinin üçüncü ilân tarihinden başlamak üzere iki
yıl içerisinde bitirilmesi gereklidir. Tasfiye bu süre içinde bitirilemediği takdirde, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle uzatılabilir.
Tasfiye Kurulu Üyelerine Verilecek Ücret:
Madde 85 — Tasfiye kurulu üyelerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit
edilecek miktarlarda ücret verilir.
GEÇİCİ MADDELER :
Geçici Madde 1 — 2834 Sayılı Kanuna tabi olarak kurulmuş bulunan tarım
satış kooperatifleri birlikleri, 238 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1.
maddesine istinaden bu anasözleşmeye göre kurulmuş sayılırlar.
Bu durumdaki birliklerin halen işbaşında bulunan yönetim kurulları tarafın
dan düzenlenip imzalanacak altı nüsha anasözleşme, onay için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığına gönderilir ve onaylanan anasözleşme kuruluş anasözleşmesi olarak sak
lanır.
Geçici Madde 2 — Kooperatiflerin ortağı oldukları tarım satış kooperatifleri
birliklerine ödedikleri sermayeleri, bu anasözleşme hükümlerine göre yeniden he
saplanacak sermaye taahhütlerine mahsup edilir.
Geçici Madde 3 — Tarım Satış Kooperatifleri birliklerinin evvelce tesis ettik
leri karşılık ve fonlar, bu anasözleşmede belirtilen konusuna ve amacına en uygun
fonlara aktarılır.
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Devlet destekleme alımları nedeniyle oluşturulan fonlar. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının talimatı üzerine, bu talimatta belirtilen fon veya hesaplara aktarılır.
Geçici Madde 4 — Tarım Satış Kooperatifleri birliklerinin süresi içerisinde ya
pılamayan geçmiş iş yıllarına ait genel kurul toplantıları, genel kurula katılacak
temsilcilerin seçiminde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talimatı esas alınarak, bu
anasözleşmenin yayımını takip eden en geç altı aylık süre içerisinde, her iş yılına ait
hesaplar ayrı ayrı görüşülmek ve oylanmak kaydıyla, bir arada yapılarak tamam
lanır. Bu şekilde yapılacak genel kurul toplantılarında, birliklerin yönetim ve de
netim kurulu üyeleri de yeniden seçilirler.
Eski iş yıllarına ait genel kurul toplantılarını süresi içerisinde yapmış bulunan
birlikler de, bu anasözleşmenin yayımını müteakip üç ay içerisinde kooperatiflerin
genel kurullarında yeniden seçilen temsilcilerin iştiraki ile genel kurul toplantısı
yapmak ve yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek zorundadırlar.
Geçici Madde 5 — Bu anasözleşmenin 38. maddesinde sözü edilen yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, tarım satış kooperatifleri birlikleri personelinin tayin, terfi, cezalandırma, nakil ve diğer özlük işleri, anasözleşmede aksine hüküm bu
lunmadıkça, bu personelin halen tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Geçici Madde 6 — 26 Haziran 1982 tarih 17736 sayılı Resmî Gazete'de yayınla
nan 31/5/1982 tarih 8/4815 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Kararın eki Karar
yürürlükten kaldırılmıştır.
İMZA VE TASDİK
238 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uyarak
de/da
kurduğumuz Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin yukarıda yazılı anasözleşmesini
okuyup içindekilerini ve gerekli hallerde sözü geçen Kanun Hükmünde Kararname
nin (3) üncü maddesine dayanılarak yapılacak değişiklikleri kayıtsız ve şartsız ta
mamen kabul ve aşağıda yazılı sermayeyi ödemeyi taahhüt ederiz.
Sermayesine
Ortak Kooperatifin
Taahhüt Ettiği
Mahsuben ödediği
İmza
Adı ve No:
Sermaye
Miktar
İmza
İmza
Yukarıda adı ve soyadları yazılı kooperatifleri temsilen dairemizce tanınmış
olan üreticiler
tarihinde önünde/önümüzde açık olarak okunan bu anasözleşmenin hükümlerini anlayıp kabul ettiklerini bildirmiş ve imzalarının da onay
lanmasını istemiş olduklarından bu onay tarafımdan yapılmıştır.
NOTER

Müşterek Kararlar
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : -85 - 31392

1 — Kocaeli İli Merkez İlçesine bağlı Bekirdere Köyünün İzmit Belediyesi
sınırları içine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci mad
desi uyarınca uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.
24 Nisan 1985
Kenan E V R E N
T. ÖZAL
OZAL

Başbakan

CUMHURBAŞKANI
Y.

AKBULUT

içişleri
İçişleri Bakanı
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İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı: 85 - 31393
1 — İzmir İli Urla İlçesi Merkez Bucağına bağlı Gödence Köyü idari bağlılı
ğının bu yerden çözülerek, aynı İlin Seferihisar İlçesi Merkez Bucağına bağlanması,
5442 sayılı II İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve 7267 sayılı Kanunla deği
şik (D) fıkralarına göre kararlaştırılmıştır.
2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.
24 Nisan 1985
Kenan EVREN
CUMHURBAŞKANI
T. ÖZAL
Başbakan

Y. AKBULUT
İçişleri Bakanı

Karar Sayısı: 85 - 31394
1 —- Kocaeli ili Gölcük İlçesine bağlı Ulaşlı Köyünde Ulaşlı adı altında bele
diye kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uya
rınca uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür.
24 Nisan 1985

Kenan EVREN
CUMHURBAŞKANI
T. ÖZAL
Başbakan

Y, AKBULUT
İçişleri Bakanı

Karar Sayısı: 85 - 31395
1 — Kahramanmaraş İli Ağabeyli Bucağına bağlı Çağlayancerit Köyünde
aynı isimle belediye kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik
7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür
2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.
24 Nisan 1985

Kenan EVREN
CUMHURBAŞKANI
T. ÖZAL
Başbakan

Y. AKBULUT
İçişleri Bakanı

Karar Sayısı: 85 - 31396
1 — Çankırı İli Merkez İlçesine bağlı Kızılırmak Bucağının merkezi Kızılır
mak köyünde aynı isimle belediye kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.
24 Nisan 1985

Kenan EVKEN
CUMHURBAŞKANI
T. ÖZAL

Y. AKBULUT

Başbakan

İçişleri Bakanı
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İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 85 - 31397
1 — Elazığ İli Merkez Yazıkonak Köyünde aynı isimle belediye kurulması
1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.
24 Nisan 1985
Kenan EVREN
CUMHURBAŞKANI
T. ÖZAL

Y. A
AK
KBB U L U T
Y.

Başbakan

İçişleri İçişleri Bakanı
Yönetmelik.

Erciyes Üniversitesinden.
Erciyes Üniversitesi Lisans Üstü Öğretim Yönetmeliği
BÖLÜM — I
Amaç ve Kapsam:
Madde 1 — Erciyes Üniversitesine bağlı bütün Enstitülerde Lisans üstü eğitim-öğretim ve sınavlar, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 05. maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan -Lisans Üstü öğretim Yö
netmeliği» ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanan ''Lisans Üstü Eği
tim - öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği» esas alınarak hazırlanan
bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
Tanımlar :
Madde 2 — Bu yönetmelikte sözü edilen deyim ve kısaltmalar aşağıdaki anlasüan ifade ederler-.
a) «Üniversite» . Erciyes Üniversitesi,
b) «Senato» : Erciyes Üniversitesi Senatosu,
c) «TİY» (Lisans Üstü Eğitim - Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş
Yönetmeliği) Yüksek Öğretim Kurulu'nca yayınlanan ve Enstitülerin teşkilat ve.
işleyişini düzenleyen yönetmelik,
d) «LÖY» (Lisans Üstü Öğretim Yönetmeliği) -. Üniversitelerarası Kurulca.
yayınlanan Lisans Üstü Eğitim-öğretimi düzenleyen yönetmelik,
e) «Enstitü» : Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Enstitüler,
f) «Müdür» : ilgili enstitünün müdürü,
g) «Enstitü Kurulu» Enstitü Müdürünün Başkanlığında, Enstitü Müdür
Yardımcıları ve Enstitüde eğitim programları bulunan Anabilim Dalı Başkanlarından oluşan kurul
Bu kurula ilgili Fakülte Dekanları ile Yüksek Okul Müdürleri oy hakkı ol
maksızın katılabilirler.
h) Enstitü Yönetim Kurulu «Enstitü Müdürü'nün Başkanlığında Enstitü Mü
dür Yardımcıları ve Enstitü Müdürü tarafından gösterilecek 6 aday arasından Ensti
tü Kurulunca seçilecek 3 öğretim üyesinden oluşan kurul,
1) «Anabilim Dalı»: TİY'in 5. maddesinde Enstitüler için tanımlanan ve ensti
tüde eğitim programı bulunan Anabilim Dalı,
k) «Anabilim Dalı Başkam» : TİY'in 5. maddesinde Anabilim Dalı için tanım
lanan Başkan,
1) «Danışman» : Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere Enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesi,
m) «öğrenci» : Lisansüstü öğretim için Enstitüye kayıtlı öğrenci,
n) «Yönerge» : ilgili Enstitünün yönergesi,
o) «Yarıyıl» (Sömestre) : 70 öğretim gününden oluşan eğitim-öğretim suresi,
p) «Kredi» : Bir yarıyıl öğretim süresi içinde haftada 1 saatlik teorik, 1-3
:

:

:
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saatlik s e m i n e r , 2 saatlik uygulama veya problem çözümü, 3-6 saatlik saha veya
klinik çalışmasıdır.
rl «Tez» : Yüksek Lisans tezi, doktora tezi.
Öğretim Düzeyleri:
Madde 3 — Lisansüstü : Yüksek Lisans, Doktora, tıpta uzmanlık eğitimini
kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır.
1. Yüksek Lisans (Bilim uzmanlığı. Yüksek Mühendislik, Yüksek Mimarlık,
Master) : Bir Lisans öğretimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını
ortaya koymayı amaçlayan bir yüksek öğretimdir.
2 Doktora : Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisans veya eczacılık veya
fen fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenle
nen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört
yarıyıllık programı kapsayan ve orjinal bir araştırmanın sonuçlarım ortaya koy
mayı amaçlayan bir yüksek öğretimdir.
öğrenci Statüleri :
Madde 4 — a) Tam zamanlı öğrenciler : Enstitü giriş sınavını kazanan, ders
lere yazılıp devam eden ve tez çalışması sürdüren öğrencilerdir. Tam zamanlı öğ
renciler Üniversite öğrencilik hak ve muafiyetlerinden yararlanırlar.
b) özel öğrenciler : üniversitedeki lisans üstü öğretim programlarından
herhangi birine kayıtlı olmayan ancak bir üniversitede veya yükseköğretim kurumu
mezunu olup, belli bir konuda bilgilerini artırmak isteyen, ilgili anabilim dalı
başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile her yan yılda en çok
2 derse katılabilmelerine izin verilen öğrenciler «özel öğrenci-lerdir. Bunlar tam
zamanlı öğrenciler gibi derse devam etmek, verilen görevleri yapmak ve sınavlara
girmek zorundadırlar. Tam zamanlı öğrenci haklarından yararlanamazlar. Devam
ve başarı özel belgelerle belirtilir.
c) Hazırlık sınıfı öğrencileri : Yüksek lisans sınavına başvuran adaylardan
bilim sınavında başarılı, ancak yabancı dil sınavında başarısız olan öğrencilerdir.
BÖLÜM — II
Eğitim-öğretimin Düzenlenmesi ve Yürütülmesi
Eğitim Programlarının Açılması:
Madde 5 — Enstitü, Yüksek Öğretim Kurulu'nca belirlenen ve onaylanan dal
larda ve düzeylerde öğretim programlarını yürütür. Enstitü'de Enstitü Kurulu'nun
teklifi, Rektor'ün onayı ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararı ile yeni programlar
açılabilir. Enstitülerce yürütülecek lisans üstü programların asgari muhtevaları
Enstitü Kurulu tarafından hazırlanır ve Üniversite senatosu tarafından karara bağ
lanır. Enstitü Yönetim Kurulu ayrıca diğer Yüksek Öğretim içinde veya dışındaki
araştırma Kuruluş ve Kurumları ile işbirliği yaparak ortak program yürütmeye
Rektörlük onayı ile karar verebilir.
Yönerge :
Madde 6 — Enstitüler Anabilim Dallarının özelliklerine göre ayrıntılı eğitim
programlarını ve diğer hususları içeren kendi yönergelerini hazırlarlar. Bu yöner
geler Enstitü Kurulu'nun teklifi üzerine Rektörlük onayı ile yürürlüğe girer.
Anabilim Dalı Başkanı:
Madde 7 — Anabilim Dalı Başkanı, Lisansüstü düzeydeki eğitimi yürütmekten Enstitü'ye karşı sorumludur. Anabilim Dalı Başkanı öğrenci kontenjanlarını,
bir yarıyılda hangi lisans ustu derslerin açılacağını ve bu derslerin hangi öğretim
üyelerince verileceğini, jüriler ve danışmanlarla ilgili önerileri bu programda lisans
ustu düzeyde ders veren öğretim sorumluları ve danışmanlarla birlikte tesbit eder.
Danışmanlar:
Madde 8 — Tam zamanlı öğrencilere Anabilim Dalı Başkanı ve ilgili Dekan
veya Yüksekokul Müdürü'nün görüşü de alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tara
fından bir danışman atanır. Danışman ilke olarak öğretim üyesidir. Zorunlu haller
de doktoralı öğretim elemanları da danışman olarak atanabilirler veya danışman
atanıncaya kadar bu görev Anabilim Dalı Başkam tarafından yürütülebilir.
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Derslerin Açılması ve Ders Sorumluları:
Madde 9 — Her yarıyılda açılacak dersler ve bunların sorumluları Anabilim
Dalı Başkanının önerisi ile Enstitü Kurulu'nca karara bağlanır ve ilân edilir.
Lisans üstü düzeydeki dersler, ilke olarak öğretim üyelerince verilir. Zorunlu
hallerde Anabilim Dalı Başkanının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun
onayı ile öğretim görevlilerine de lisans üstü düzeyde dersler verdirilebilir. Lisans
üstü düzeydeki bir dersin kredisi 4'ten çok olamaz.
Öğretim Dili:
Madde 10 — Enstitüde dersler genelde Türkçe verilir. Ancak Enstitü Kurulunun kararı ve Rektor'un onayı ile belirli eğitim programlarında bütün veya bir
kısım dersler yabancı dilde verilebilir. Tezler Türkçe yazılır.
BÖLÜM — III
Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri
Kontenjanların Tesbiti:
Madde 11 — Enstitüdeki eğitim programlarına öğrenci alınıp alınmaması,
alındığı taktirde kontenjanlar Anabilim Dalı Başkanının da görüşü alınarak Ensti
tü Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün onayı ile tesbit edilir.
Kontenjanların İlanı :
Madde 12 — Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programlarının adları ve bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları ile son
başvuru tarihi, sınav tarihleri ve adayların hangi bilim dallarında sınava tâbi ola
cakları Üniversite tarafından ilân edilir. Söz konusu ilân her yarıyıl başında öğrenci
almak üzere verilebilir.
Giriş Şartları :
Madde 13 — a) Yüksek Lisans düzeyine başvuracak adayların Anabilim Da
lı Başkanlıklarınca uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu'nca onaylanan bir fa
külte veya yüksekokuldan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece alması ve
lisans öğrenimi ağırlıklı not ortalamasının tam notun en az % 60 olması gerekir.
b) Doktora derecesi için başvuracak adayların, Anabilim Dalı Başkanlıklarınca uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu'nca onaylanan bir bilim dalında Yük
sek Lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece alması ve yüksek lisans öğrenimi
ağırlıklı not ortalamasının tam notun en az % 70'i olması gerekir. Ancak, lisans üs
tü öğrenimi sırasında üstün başarı göstermiş bulunan öğrencilerin sınavsız dok
tora öğrenciliğine aday gösterilmesi Enstitü Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır. Mü
racaat edenlerin sayısı, kontenjanı aştığı takdirde adaylar arasında sıralama sınavı
yapılır. Aday öğrenciler hangi yabancı dilden sınava gireceklerini müracaatlarında
bildirirler.
Başvuru :
Madde 14 — Lisans üstü öğretime başvuracak adaylar, ilânda belirtilen baş
vuru süresi içinde lisans veya yüksek lisans derecelerini belirten bir belge ile Enstitü Yönetim Kurulunun ve ilgili yönergenin öngördüğü diğer belgeler ile birlikte
•Enstitü Öğrenci İşleri Bürosuna başvururlar. Adaylar başvuru dilekçelerinde han
gi yabancı dilden sınava girmek istediklerini bildirirler.
Giriş Sınavları:
Madde 15 — Bu yönetmelik hükümlerine göre alınacak öğrenciler önceden be
lirlenen gün ve saatte yazılı olarak yabancı dil ve bilim sınavlarına tabi tutulurlar.
Giriş sınavı jürileri. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilir. Yabancı dil
sınavı, yabancı dilde yazılmış adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik (% 10 eksik
veya fazlasıyla) bir metin Türkçe'ye 2 saat zarfında metnin anlamına sadık kala
cak şekilde tercüme edilmesi şartı ile yapılır. Yabancı dilden Türkçe'ye sözlük kul
lanılabilir.
Giriş sınavında başarılı olmak için. tam notun yüksek lisans eğitimi için en
az % 65'ini doktora eğitimi için ise en az % 75'ini almak gerekir.
Yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan bilim sınavında üstün başanlı ancak yabancı dil sınavında başarısız olanlar, bir yıl süre ile yabancı dil
hazırlık sınıfına devam etmek ve başarmak zorundadırlar. Aksi halde öğrencilik
statüleri sona erer.
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Enstitüye Kayıt:
Madde 16 — Yüksek lisans, doktora sınavını kazanan adayların listesi Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilân edilir.
Enstitüye girmeye hak kazanan adayların kayıtları Enstitü Yönetim Kurulunca
belirlenen günlerde yapılır. Sınavı kazanan adaylar, Enstitü Yönetim Kurulu'nca
istenen belgeleri suresi içinde Enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar Su
resi içinde kesin kaydım yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
Bir öğrenci Üniversite'de açılmış olan lisans üstü programlarından birden fazlasına
aynı anda kayıtlı olamaz.
BÖLÜM — IV
Eğitim ve Öğretim
Eğitim ve Öğretim Süresi :
Madde 17 — Lisans üstü eğitim, ders donemi ve tez dönemi olmak üzere iki
dönemden oluşur. Birbirini takibeden yarıyıllardan oluşan ders dönemi, tez döneminin on şartıdır Her iki döneme ait normal ve ek sureler aşağıdaki şekilde sınır
landırılmıştır. Bu süreler içinde donemin gerektirdiği şartları yerine getirmeyenlerin
öğrencilik statüleri sona erer.
a) Yüksek lisans düzeyinde, ders ve tez hazırlama dönemleri ikişer yarıyıl
dır. Ders döneminde 33. madde gereği ek süreden yararlanmış olanlara tez döneminde ek süre tanınmaz.
Yüksek lisans programındaki ders alma süresi. Üniversitelerarası Kurul ta
rafından tesbit edilerek disiplinlerarası dallarda (Nükleer Mühendislik gibi) 1 yıl
daha uzatılabilir.
b) Doktora düzeyinde, ders dönemi 4 yan yıl olup, Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile bu süreye 1 yarı yıl ek süre tanınabilir Tez donemi ise en az 4 en çok 7
yarıyıldır, Öğrenci bu süre içinde tezini sunmak zorundadır.
c) Yabancı dil hazırlık sınıfında geçen süreler yukarıda belirtilen sürelere
dahil değildir.
Toplam Kredi Miktarı :
Madde 18 — Öğrencilerin tez dönemine geçebilmeleri için ders döneminde
kazanmaları gereken en az kredimiktarları; Fen - Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilim
leri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü'nde
yüksek lisans ve doktora için 18 kredidir.
Kredi Transferi:
Madde 19 — a) Enstitü'nün yüksek lisans öğrencileri lisans düzeyindeki
dersleri, lisans öğrenimleri sarasında almamış olmak şartı ile alabilirler. Ancak,
öğrencilerin lisans düzeyindeki derslerden alabilecekleri kredi miktarı, o yüksek
lisans proğramı için gerekli toplam kredinin üçte birini geçemez.
b) Bir öğrencinin Enstitü'ye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce
son 2 yıl içinde özel öğrenci olarak veya yurtiçi, yurtdışı yükseköğretim kurumlan'ndan aldığı A/Pekiyi, B/İyi notu ile başardığı lisans üstü derslerden kendi bilim
alanı ile ilgili olanlar danışmanın görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile
devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir. Ancak transfer edilecek kredi
miktarı programın gerektirdiği kredinin üçte Dirini geçemez.
c) Yüksek lisans programı süresince alınarak o program için gerekli sayılan krediler doktora programına transfer edilemez.
Program Tesbiti ve Kayıt Yenileme
Madde 20 — Öğrenciler her yarıyılda, akademik takvimde belirtilen süreler
içinde, o yarıyılda açılan ve Enstitü Kurulu Kararı ile belirlenmiş dersler aracından
danışmanlarınca uygun görülen dersleri veya eğitimin hangi döneminde (ders dö
nemi, tez dönemi) olduklarını «Program fişleri-ni işleyerek «Enstitü Öğrenci İşleri
Bürosu.na teslim ederler. Danışmanın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı
ile dersler, diğer Yükseköğretim Kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçi
lebilir.
Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu'nca kabul edilmiş bir mazereti yoksa, programını kendisi yaptırmak zorundadır. Mazereti dolayısiyle programını akademik
takvimde belirlenen süre içinde yaptırmayan öğrenci mazereti Enstitü denetim KuYürütme ve İdare Bölümü Sayfa . 64
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rulunca kabul edildiği takdirde, eğitim başlangıcından itibaren iki hafta içinde
program yaptırabilir. Bu süre içerisinde de programını yaptırmayan öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere, bunu takibeden yarıyılın başında programını yaptırır. Ak
si halde öğrencilik statüsü sona erer. Bu şekilde kaybedilen süre. öğrenim süresin
den sayılır.
Ders Ekleme veya Bırakma :
Madde 21 — Öğrenciler dersler başladıktan sonra, en geç 15 gün içinde da
nışmanın uygun mütalaasını almak şartıyla, o yarıyılın eğitim programında mev
cut olan başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte oldukları
dersleri bırakabilirler.
Yarıyıl Kredi Sınırları:
Madde 22 — Yüksek lisans öğrencileri bir yarıyılda en çok 15 kredilik dokto
ra öğrencileri ise, en çok 10 kredilik ders alabilirler.
Yüksek Lisans Tezi
Madde 23 — Dersleri basarı ile tamamlayan öğrenci, danışmanı yönetiminde
en az sınama ve inceleme niteliği taşıyan bir tezi en çok 2 yarıyıl içinde hazırlamak
zorundadır. Gerekli hallerde, ders döneminde 1 yarıyıllık ek süre kullanılmamış ise,
Enstitü Yönetim Kurulu 1 yarıyıl daha ek süre tanıyabilir, öğrenci, danışmanınca ka
bul edilen tezini, Enstitünün «Tez Yazım ve Basım Yönergesine uygun şekilde hazırlayarak 5 nüsha halinde Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder.
Enstitü Kurulu karan ile bu tezler ciltlenmemiş olarak da jüri üyelerine sunu
labilir. Jüri engeç 1 ay içinde toplanarak tezin kabulü veya reddine karar verir.
Doktora Yeterlik Sınavı:
Madde 24 — Derslerini basarı ile tamamlayan öğrenci, en çok 3 ay içinde dok
tora yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavı enaz 1 saat en çok 1.5 saat olmak üzere
sözlü olarak yapılır. Jüri doktora öğrencisine, bilim alanında konulara vukufunu,
araştırmaya eğilimini belirtecek nitelikte genel sorular sorar. Jüri Başkanı sonucu
bir tutanakla Anabilim Dalı Başkanı aracılığı ile Enstitü Müdürlüğü'ne bildirir. Ba
şarısızlık durumunda 3 ay içinde yeterlik sınavı tekrarlanır, Öğrenci bu sınavda da
başarısız olduğu takdirde öğrencilik statüsü sona erer.
Doktora Tez Konusu:
Madde 25 — Doktora yeterlik sınavını basarı ile veren öğrencinin tez konusu,
ilgili anabilim dalı başkanı ve danışmanca belirlenir. Tez konusu yeterlik sınavını
takiben en geç 3 ay içinde genel bilgiler, amaç, yöntem ve kaynakları ihtiva eden
teklif şeklinde Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur. Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile, öğrenci, tezi üzerinde çalışmaya başlar.
Doktora Tezi:
Madde 28 — Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci danışman gözetiminde
17. maddede belirtilen süre içinde bir Doktora Tezi» hazırlar. Doktora tezinin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem getirmek,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden, birini yerine
getirmesi gerekir.
Öğrenci danışmanınca kabul edilen tezini, Enstitü'nün «Tez Yazım ve Basım
Yönergesine uygun şekilde hazırlayarak 5 nüsha halinde Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder. Enstitü Kurulu karan ile bu tezler ciltlenmemiş olarak da jüri
üyelerine sunulabilir.
BÖLÜM — V
Başarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Devam Zorunluluğu:
Madde 27 — Teorik ve uygulamalı derslere, ilke olarak devam zorunludur.
Teorik derslerin ve uygulamak derslerin % 20'den fazlasına devam etmeyen öğrenci,
o ders veya derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz.
Yıl içi, Yarı Yıl ve Yıl Sonu Genel Sınavları:
Madde P8 — Bir yarıyıl içinde en az yarıyıl içi sınavı yapılır. Öğrenci bir yanyılda aldığı bütün derslerin sınavına o yan yılın sonunda belirlenen gün ve saat
lerde girmek zorundadır.
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Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkı oranı Üniversitelerarası Kurul'ca
tesbit edilen orandan az olamaz.
Mazeret Sınavı :
Madde 29 — Sınava girme hakkı olduğu halde mazereti dolayısıyla sınava
girmeyen öğrencinin mazereti Enstitü Yönetim Kurulu nca kabul edildiği takdirde,
yarıyıl içi ve sonu sınavı yerine geçmek üzere bir mazeret sınav hakkı tanınabilir.
Mazeret sınavının tarihi, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.
Basarı Notunun Hesaplanması:
Madde 30 — Öğrenci, yarıyıl veya yıl sonu basarı sınavında 100 üzerinden en
az, yüksek lisans düzeyinde 65, doktora düzeyinde 75 almak zorundadır.
Basarı notu, sadece yarıyıl veya yıl sonu sınav değerlendirmesine göre değil,
öğrencinin yarıyıl boyunca ödev, sözlü veya yazılı arasınav. seminer ve uygulamalı
çalışma sonuçlanda dikkate alınarak hesaplanır. Bu tür yarıyıl içi değerlendirme
lerin basarı notundaki ağırlığı % 0-40 arasında olup, kesin yüzde ders sorumlusunca belirlenerek yan yıl başında öğrencilere duyurulur.
Geçer Notlar:
Madde 31 — 30. madde gereğince yapılan değerlendirme sonucuna göre
öğrenciye aşağıdaki notlardan birisi verilir. Kredisiz dersler için basarı notu yerine
«geçer notu» verilir.
Basarı Notu
Yüksek Lisans Doktora
91
91 —
— 100 100
91
91 —
— 100
100
Pekiyi
&o
İyi
—
90
75 —— 60
75 —
îyi
—
65 —
— 74
—
Orta
74
0—
0—
— 74
Geçmez
— 64
Sınav Sonuçlarına İtiraz :
Madde 32 — Maddi hatalar dışında sınav sonuçlarına itiraz edilemez. Öğrenci itirazını, sınav sonuçlarının ilânından itibaren 1 hafta içinde, ilgili Anabilim
Dalı Başkanına yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değer
lendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak Enstitü Müdürlüğü'ne iletilir. Ders sorumlusunun verdiği not kesindir.
Başarılamayan Dersler:
Madde 33 — Yüksek lisans ve doktora öğrencileri öğrenimleri süresince en
çok 2 dersten «Geçmez» notu alabilirler. 2'den fazla geçmez notu alanların öğren
cilik statüleri sona erer. Bu öğrenciler aynı Enstitünün giriş sınavlarına katılamaz
lar.
Öğrenciye başarısız olduğu dersler için 1 yan yıl ek süre tanınır. Bu süre
sonunda başarılı olamayanların öğrencilik statüleri sona erer. Zorunlu hallerde
Anabilim Dalı Başkanının ve danışmanın ortak teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile öğrenci başarısız olduğu bir dersin yerine başka bir ders alabilir.
Ağırlıklı Ortalama :
Madde 34 — Bir lisans üstü öğrencisinin Enstitüye yazılmasından itibaren
geçer not aldığı ve programı için geçerli sayılan bütün derslerin kredilerinin başarı
notlan ile çarpımı=toplamını aynı derslerin kredi toplamına bölünmek suretiyle
ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki ba
samak yürütülür, öğrencinin kredisiz dersleri ağırlıklı ortalamaya dahil edilmez.
Jüriler:
Madde 35 — Enstitüye giriş, yüksek lisans tez savunma doktora yeterlik,
doktora tez savunma sınavlarını yapmak üzere oluşturulacak jüriler Enstitü Yöne
tim Kurulu'nun karan ile belirlenir. Jüri başkanları sınavların yürütülmesinde Ens
titüye karşı sorumludur.
Sınavın Türüne Göre Jüri Sayısı ve Nitelikleri Şöyledir:
a) Giriş sınavı jürisi: 3 asil, 2 yedek
b) Yüksek lisans tez savunma jürisi: Biri danışman olmak üzere 3 asil
2 yedek,
c) Doktora yeterlik sınavı jürisi: Biri danışman biri başkan Üniversiteden
olmak üzere 3 asil, biri başka Üniversiteden olmak üzere 2 yedek öğretim üyesi görevlendirilir.
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Jüri üyeleri kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içerisinde
mazeretlerini yazıyla Enstitü Müdürlüğü'ne bildirirler. Mazereti olan üyenin yerine
yedeği davet edilir. Jüri bir ay içerisinde toplanarak adayın sınava alınıp alınama
yacağına karar verir.
d) Doktora tez savunma jürisi : Biri danışman, en az biri başka Üniversitelerden olmak üzere 3 asil 2 yedek öğretim üyesinden oluşur. Ancak danışman öğ
retim görevlisi olduğu taktirde jüride. Üniversitenin öğretim üyelerinden bu bilim
dalından, yoksa yakın dala mensup bir öğretim üyesi görevlendirilir.
Sınavlarda üyeler kanaatlerini «Kabul» veya «Red» olarak belirler ve karar
lar oy çokluğu ile alınır. Başka Üniversitelerden seçilen jüri üyelerinin davetleri
Enstitü Müdürlüğü'nce yapılır.
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı :
Madde 36 — Yüksek lisans tez savunma jürisi öğrenciyi 45 dakika ile 1,5 saat
(45-90 dakika) arasında sınava tabi tutar; sınav sonucu bir sınav tutanağı ile birlikte
en çok 3 gün içinde jüri başkanı tarafından Enstitüye iletilir. Tez başarısız bulunmuş
ve 17. madde gereği öğrenci ders döneminde ek süreden yararlanmamış ise düzeltil
mesi veya yenisinin hazırlanması için jürinin teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun
karan ile öğrenciye 1 aydan az olmamak üzere 1 yarıyıla kadar ek süre tanınır.
Tekrar başarısızlık halinde öğrencilik statüsü sona erer.
Doktora Tez Savunma Sınavı :
Madde 37 — Öğrenci jüri önünde tezini savunur. Sınav sonucu bir sınav tu
tanağı ile birlikte en çok 3 gün içinde jüri başkanı tarafından Enstitü'ye iletilir.
Tez başarısız bulunmuş ise, düzeltilmesi veya yeni bir tez hazırlanması için,
öğrenciye jürinin teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararı ile en çok 1 yıl süre
tanınır. Mümkünse aynı jüri, yukarıda belirtilen işlemleri yeni veya düzeltilmiş eski
tez hakkında yapar. Yeniden red karan verilmesi halinde, öğrencinin öğrencilik
statüsü sona erer.
Tez ve Özetlerin Teslimi :
Madde 38 — Öğrencinin kabul edilmiş tezi ciltlenmiş 11 (onbir) kopyası ile
tezin 50'şer adet Türkçe ve yabancı dil özetini en geç 1 ay içinde Enstitüye teslim
eder.
Mezuniyet ve Diploma :
Madde 39 — Tez sınavı tutanağı: 11 adet düzeltilmiş ve ciltlenmiş tez ve 50'şer
adet Türkçe ve yabancı dilde tez özeti Enstitüye teslim edildikten sonra, öğrencinin
dosyası Enstitü Yönetim Kurulu'nca usul yönünden incelenir. Enstitü Yönetim Ku
rulu, kayıtlı bulunduğu programın ve eğitim düzeyinin öngördüğü bütün şartlan ye
rine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verir.
Mezuniyetine karar verilen öğrenciye kayıtlı bulunduğu eğitim düzeyi ve
bilim alanının özelliğine göre :
a) Yüksek lisans öğrencilerine : «Bilim Uzmanlığı» veya «Yüksek Mühendis
lik»
b) Doktora öğrencilerine : «Bilim Doktorluğu», diplomalarından birisi ve
rilir. Bu diploma Enstitü Müdürü ile Rektörün imzasını taşır.
BÖLÜM — VI
Çeşitli Hükümler
Mazeretler:
Madde 40 — Öğrencinin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesl için hasta
lığı Erciyes Üniversitesi Hastahanelerinden, bunun mümkün olmadığı zorunlu hal
lerde herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumundan alınacak bir rapor ile belge
lendirilmesi ve bu raporun Enstitü Yönetim Kurulu'nca kabul edilen öğrenci, rapor
süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
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Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren en geç 1 hafta içinde durumunu
açıklayan dilekçesi ve mazeretini kanıtlayan belgelerini Enstitü Müdürlüğü'ne bil
dirmek zorundadır.
Kabul edilen mazeretin öğrencinin eğitim süresine etkisi, Enstitü Yönetim
Kurulu'nca, bu süreye ihtiyaç duyulduğu zaman değerlendirilir,
İzin ve Kayıt Dondurma İşlemleri:
Madde 41 — Önemli bir hastalık, Yüksek Öğretim Kurulu'nca belirlenen haklı
ve geçerli mazeretlerinden dolayı veya öğrenim ve eğitime katkıda bulunacak Üni
versite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde, öğrenciye danış
manı ve Anabilim Dalı Başkanı'nın uygun mütalâasını almak şartıyla, Enstitü Yö
netim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere 1 yıla kadar izin verilebilir.
Kendisine izin verilen öğrencinin bu izni, acil sebepler dışında, karar tarihini takip
eden yarıyıldan itibaren başlar, İzin süresince öğrenci derslere devam edemez ve
yarıyıl veya yılsonu sınavlarına giremez, İzin süresi sonunda öğrenci, Enstitü Yö
netim Kurulu'nun olumlu kararı ile kaydını yenileyebilir.
İzin süresi sonunda dönmeyen veya kaydı yenilenmeyenlerin öğrencilik sta
tüleri sona erer.
Tez Yayım ve Basım Yönergesi :
Madde 42 — Tezlerin yayım şekli, sunuluşu ve çoğalması Enstitü Kurulu'nun
kabul ettiği «Tez Yazım ve Basım Y ö n e r g e s i n d e belirtilir.
Geçici Maddeler:
Geçici Madde 1 — 1932-1983 ders yılından önce başlamış bulunan yüksek li
sans, doktora çalışmalarında Üniversite'nin önceki yönetmelik ve ilgili yönerge h ü
kümlerinin uygulanmasına devam edilir. Ancak, bu çalışmalar Enstitü yetkililerince
düzenlenir. Yürütülür ve denetlenir.
Yürürlük:
Madde 43 -— Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe-:
girer. 1982 - 1983 ders yılı başından itibaren Enstitüdeki lisans üstü programlara
kabul edilen öğrencilerin bu yönetmelik hükümlerine uymaları zorunlu olup, 2 Ocak
1984 tarih ve 18269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.
Madde 44 — Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür.

Tebliğ
Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından:
Bankalar Hakkında 70 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
İlişkin Tebliğ
No :.8
1. 28/6/1983 gün ve 70 sayılı Bankalar hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin 13 ncü maddesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 13/10/1983
gün ve 18190 sayılı ve 29/11/1983 gün ve 18236 sayılı Resmî Gazete'lerde yayımlanan
5 ve 6 sayılı tebliğler uyarınca bazı gazetelerin doğrudan doğruya veya pazarlama
firmaları vasıtasıyla kur'a ile teslim edilmek üzere açacakları dayanıklı tüketim
malları kampanyalarına tek satıcı dahi olsalar bu tebliğin yayımı tarihinden iti
baren hiçbir şekilde müsaade verilmez.
2. Bu tebliğ tarihinden evvel verilmiş müsaadelere istinaden yapılmakta olan
kampanyaların tasfiyesi için gerekli düzenlemeler 15 gün içerisinde ayrı bir teb
liğle belirlenir.
3. Bankalar hakkında 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 93 üncü
maddesine dayanılarak çıkarılan yukarıda sözkonusu 5 ve 6 numaralı tebliğler yü
rürlükten kaldırılmıştır.
4. Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Yargı İlânları
Of Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1983/57
Davacı Ballıca Köyünden Songül Seyhan tarafından davalılar Hasan Tahsin
Seyhan ve arkadaşları aleyhine açılan taksim davasında : Davalılar Hüseyin kızları
Makbule, Zekiye ve Mülkiye Seyhan'ın adresleri meçhul olduğundan adlarına ilânen
davetiye tebliğine karar verilmekle; Bu def'a adları geçen davalıların 30/5/1985
günkü duruşmada ya bizzat veya bir vekille temsil edilmesi, duruşmaya gelmediği
takdirde usulün 509, 510 ncu maddeleri gereğince yokluklarında duruşmaya devam
edileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
5061
1984/357
Davacı Ballıca Köyünden Songül Seyhan tarafından davalılar Hasan Tahsin
Seyhan ve arkadaşları aleyhine açılan taksim davasında : Davalılar Hüseyin kızları
Makbule, Zekiye ve Mülkiye Seyhan'ın adresleri meçhul olduğundan adlarına ilânen davetiye tebliğine karar verilmekle; Bu defa adları geçen davalıların 30/5/1985
günkü duruşmada ya bizzat veya bir vekille temsil edilmesi, duruşmaya gelmediği
takdirde usulün 509, 510 ncu maddeleri gereğince yokluklarında duruşmaya devam
edileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
5062

Diyarbakır Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden :
1983/489
Davacı SSK. Genel Müdüılüğü vekili Av. E. Turgut Koyuncu tarafından dava
lılar Muhittin Beyaz ve T. Gen. Sigorta A. Ş. aleyhine açılan Rucuan Tazminat da
vası sebebiyle :
Diyarbakır İli Gürsel Cad. No. 27 Bağlar/Diyarbakır adresinde ikamet eden
davalı Muhittin Beyaz'ın adresi bunca aramalara rağmen tesbit edilememiş olduğun
dan ilânen davetiye tebliğine karar verilmiştir.
Davalı Muhittin Beyaz'ın Diyarbakır Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin 1983/489
esasında kayıtlı ve duruşması 6/5/1985 gününe bırakılan davaya icabet etmesi veya
kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
5073

Sayfa: 70

RESMİ GAZETE

29 Nisan 1985 - Sayı : 18739

Ankara 8. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1982/658
Davacı : Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Cengiz Tezel vs. aleyhlerine
açılan Alacak davasının Mahkememizde yapılan duruşması sonunda :
Davalılardan Pakize Tezel'in tebligata sarih adresi tesbit edilemediğinden da
va dilekçesi, duruşma günü ve gıyap kararı ilânen tebliğ olup bu kez Mahkememiz
den verilen 26/11/1984 tarih ve 1982/658-1984/660 sayılı ilamı ile Davalı M. Cengiz
Tezer'in tahsili için yapılan harcamadan 2.803 TL. nin 657 sayılı Yasaya göre % 50
ilavesi ile 4205 TL. sarf tarihînden dava tarihine kadar yürütülecek % 5 faizi 3169
TL. nin ki toplam 7374 TL. nin % 5 kanuni faiziyle 737 TL. vekalet ücretinin da
valılar M. Cengiz Tezer ile Pakize Tezer'den tahsiline, 500 TL. ilâm harcının davalı
Pakize ile M. Cengiz Tezer'den tahsiline dair verilmiş bulunan işbu kararın ilanından
itibaren 1 ay içerisinde davalı Pakize Tezer tarafından temyiz edilmediği takdirde
adına ilâmın kesinleşeceğine dair işbu karar tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân
olunur.
5083

•

Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1984/572
K. No : 1984/863
Hırsızlığa Teşebbüs suçundan Mahkememizin 26/11/1984 tarihli ilamı ile TCK.
nun TC. 491/ilk, 522, 525, 523. maddeleri gereğince iki ay hapis iki ay emniyet göze
tim cezası ile hükümlü Seyfullah oğlu 1961 doğumlu Bayram Ali Aydın hakkındaki
gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilmedi
ğinden 7201 sayılı Tebligat Yasasının 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlü
kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
5085
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından :
Gaspa teşebbüs ve salgırgan serhoşluk suçlarından sanık olup Adıyaman ili
Merkez Davuthan Köyü 69/6 hanede nüfusa kayıtlı Mehmet oğlu Dürdane'den olma
1956 doğumlu Şevket Kılınç hakkında Mahkememizden verilen 25/10 '1984 tarihli ve
1984/119 esas 1984/134 karar sayılı ilam ile T. C. K. nun 456/4, 61, 457/1, 572/1,
89, 647 S. K. nun 4, 6 ncı maddelerinin tatbiki suretiyle 11.666 lira ağır para cezası
ile u zalandırılnıasına dair verilen gıyabi hükmün Tebligat Kanunun 28 nci mad
desindeki esaslar dairesinde tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Ka
nunun 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri gereğince ilânen tebliğine,
İlânın Resmî Gazete ile yapılmasına ve i'ân tarihinden itibaren 15 gün sonra
kesinleşmiş sayılmasına ve ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına
karar verilmiştir.
ilânen tebliğ olunur.
5101
Eskişehir 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
E. No : 1985/287
K. No : 1985/332
Eskişehir IH Seyitgazi ilçesi. Bardakçı Köyü, Cilt 0O8/02, Sahife 55 küyük
sıra 98 de nüfusa kayıtlı Riza ve Fatma'dan olma 1943 doğumlu Incehan Efecan'ın
aynı yerde nüfusa kayıtlı Mehmet ve Zeliha'dan olma 193i? doğumlu, hükümlü eşi
Selami Efecan'a Vasi olarak tavin edildiği ilân olunur
ti S 04
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Diyarbakır Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden :
1984/857
Davacı Yusuf Gültekin vekili Av. Erden öcal tarafından davalılar Hamdi Ba
şaran ve SSK. Genel Müdürlüğü aleyhine açılmış bulunan Hizmet Tesbiti davasının
yapılan açık yargılaması sırasında :
Ankara Başaran Koli. Şkt. Emek Mahallesi, Eskişehir yolu üzeri adresinde
ikamet eden davalı Hamdi Başaran'ın adresi tesbit edilememiş olduğundan ilânen teb
ligat yapılmasına karar verilmiştir.
Havalı Hamdi Başaran'ın Diyarbakır Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin 1984/857
esasnda kayıtlı ve duruşması 8/7/1985 gününe bırakılan davaya icabet etmesi veya
kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen
tebliğ olunur,
5075

•
Çarşamba Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden
E. No : 1981/342
K. No : 1985/32
Davacı Maksude Taflan ve arkadaşları vekili Av. Yüksel Şenel tarafından
davalılar Kemal Yıldırım vekili Av. Nami Kaya, Salih Atasever ve Hurşit Kurt
aleyhinde açılan tazminat davasının Mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda :
Toplam 187.500 TL. maddi, 112.500 TL. manevi tazminatın 15/5/1981 tarihin
den itibaren yasal faiziyle davalılardan alınıp davacılara verilmesine 3.562,50 TL. har
cın davalılardan tahsiline, 29.750 TL. avukatlık ücreti ile 6.676,90 TL. yargılama gi
derlerinin davalılardan alınıp davacılara verilmesine, karar verilmiştir.
Adresi tesbit edilemeyen Salih Atasever ve Harşit Kurt'a tebligat ilânen yapıl
mış olmakla bu defa karar özetinin de ilânen tebliğine karar verilmiştir. Davalılara
ilânen tebliğ olunuı.
5078

•
Tekirdağ Ağır Ce/a Mahkemesi Başkanlığından .
E. No : 1983/22
K. No: 1984/150
Davacı: K. H.
Sanık: Selahattin Göğman, İzzet oğlu, Ayşe'den doğma. 1945 D. lu Manisa
İli, Saruhanlı İlçesi, Sarıçam Köyü nüfusuna kayıtlı Çerkezköy İlçesi, Fevzipaşa
Mahallesi Batur Sokak No: 2'de oturur.
Suç: Gayri Reşit kızı evlenmek maksadı ile kaçırıp alıkoymak, kızlık boz
mak.
Suç Tarihi: 20/11/1982
Tatbik edilen kanun maddeleri ve verilen hüküm.
Gayri Reşit kızı evlenmek vaadi ile kaçırıp alıkoymak ve kızlık bozmak suç
larından sanık Selahattin Göğman hakkında Mahkememizden verilen 8/11/1984 gün
ve 1983/22 esas 1984/150 karar sayılı ilâmı ile TCK. nun 430/2, 416/son, 418/2, 647
sayılı Kanunun 4. maddelerine göre dokuz ay hapis ve onsekiz bin lira ağır para
cezası ve kırkbin lira manevi tazminat ile üçbin yüzdoksan lira yargılama gideri
nin sanıktan tahsiline dair hüküm sanığın gıyabında verilmiş olup, sanığın bütün
aramalara rağmen bulunamadığı ve gıyabi hüküm tebliğ edilememiş bulunması se
bebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca hüküm
Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra
tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin Mahkeme Divanhanesine asılmasına
karar verilmiştir.
İlânen tebliğ olunur.
5088
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Konya i ş Hâkimliğinden :
1983/630
Davacı Bağ - Kur Genel Müdürlüğü vek'li Av. Ali Fuat Ulular tarafından Ka
rapınar Fevzi Paşa Mahallesi No : 324 de ikamet eden davalı Adem Altıntaş aley
hine açılan 762.078,10 TL. nin tahsili hakkındaki davanın Mahkememizde yapılan
açık duruşması sırasında :
Davalının adresi tesbit edilemediğinden Resmî Gazste ile ilânen yapılan dava
dilekçesi tebliğine rağmen duruşmaya gelmediğinden ilânen gıyap karan tebliğine
karar verilmişti.
Davalı Adem Altındasın duruşmanın bırakıldığı 27/6/ 1985 günü saat 9.00 da
Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi tak
dirde davanın gıyabında ceryanına karar verileceği gıyap kararı yerine kayim ol
mak üzere tebliğ olunur.
5053
1983/634
Davacı Bağ - Kur Genel Müdürlüğü vekili Av. Ali Fuat Ulular tarafından da
valılar Konya Uluırmak Caddesi Doktor Ziya Barlas Mahallesi Karlık Sokak No : 2
de ikamet eden. Mehmet Eren ve Abdurrahman Yentürk aleyhine açılan 792.736 TL.
nin tahsili hakkındaki davanın Mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında ve
rilen ara kararı gereğince :
Davalıların adresi tesbit edilemediğinden Resmî Gazete ile sapılan ilânen dava
dilekçesi tebliğine rağmen duruşmaya gelmediklerinden ilânen gıyap kararı tebliğine
karar verilmiştir.
Davalıların duruşmanın bırakıldığı 27/6/1985 günü saat 9.00 da Mahkeme
mizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri duruşmaya
gelmedikleri takdirde haklarındaki davanın gıyaplarında ceryanına karar verileceği
gıyap karan yerine kayim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
5054
1983/637
Davacı Bağ - Kur Genel Müdürlüğü vekili Av. Ali Fuat Ulular tarafından da
valı Ordu Caddesi Mutlu Apartmanı 63 daire 42 Gaziantep adresinde ikamet eden
Mehmet Çağlayan aleyhine açılan 285.582 TL. nin tahsisi hakkındaki davanın Mah
kememizde yapılan açık duruşması sırasında
Davalının adresi tesbit edilemediğinden Resmî Gazete ile ilânen yapılan dava
dilekçesi tebliğine rağmen davalı duruşmaya gelmediğinden ilânen gıyap kararı teb
liğine karar verilmiştir.
Davalı Mehmet Çağlayan'm duruşmanın bırakıldığı 27/6/1985 günü saat 9.0P
da Mahkememizde hazır bulunması veya kendisinin bir vekille temsil ettirmesi aksi
takdirde davamn gıyabında ceryanına karar verileceği gıyap kararı yerine kaim
olmak üzere tebli& olunur.
5055
Silivri Tapulama Hâkimliğinden :
1980/84
Davacı Abdullah Köse tarafından davalılar Kamil Eskicioğlu ve arkadaşları
aleyhine açılan komisyon kararma itiraz davasının Mahkememizde yapılan duruş
ma sonunda Hâkimliğimizce verilen 6/7/1984 gün 1980/84 esas 1984/91 karar sayılı
ilam Gülsüm Eskicioğlu - Muhterem Nur Eskicioğlu - Yadigar Eskicioğlu ve Gülsüm
Bugan'a tebliğ edilemediğinden tebliğ yerine geçerli olmak üzere iş bu karar ilânen
tebliğ olunur.
5056
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Diyarbakır Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden :
1980/142
Davacı SSK. Genel Müdürlüğü vekili Av. E. Turgut Koyuncu tarafından dalılar Ahmet Yanar vekili Av. Halit Çetin Yalap ve Ömer Altay aleyhlerine açılan
Rucu'an Tazminat davası sebebiyle :
Diyarbakır İli Bağlar 61. Sokak No. 23 de ikamet eden davalı Ömer Altay'ın
adresi bunca aramalara rağmen tesbit edilememiş olduğundan ilânen gıyap kararı
tebliğine karar verilmiştir.
Davalı Ömer Altıy'm Diyarbakır Asliye 1. Hukuk" Mahkemesinin 1980/142
esasında kayıtlı ve duruşması 13/5/1985 gününe bırakılan davaya icabet etmesi
veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gıyap kararı tebhği yerine kaim olmak
üzere ilânen tebliğ olunur.
5074

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları
Bilecik Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığından:
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Teşekkülümüz
tarafından kurulmakta olan Bilecik Organize Sanayi Bölgesinin Su Pompaj ve Isale
tesisleri cümlesinden TM-1 ve TM-2 nolu terfi merkezlerinden isale hattına ve altı
adet derin kuyudan toplama deposuna pompaj için gerekli 6 adet yatay milli ve 6
adet düşey milli olmak üzere toplam 12 adet elektro motopomp, donanımı ve akse
suarlan, pompalar için gerekli A. G. 320 V. enerji tesisatı, terfi merkezleri arasında
haberleşmenin sağlanması, ve diğer teçhizatın temini, nakliyesi, montajı ve işlet
meye alınarak asgari bir yıllık garanti suresi verilmesi ve bu sure içinde servis
ve takımının yapılması, operatör yetiştirilmesi ve çalışır vaziyette idareye anahtar
teslimi yapılması işi kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir.
1 — Bu işe ait ihale dosyası, Bilecik Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden
temin edilebilir.
2 — ihale, 8/5/1935 Çarşamba günü saat 9.30 da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
nın 2. Kat 211 No. lu odasında toplanacak İhale Komisyonu tarafından yapıla
caktır.
3 — İsteklilerin, ihale dosyasındaki ihale şartnamesi uyarınca/hazırlayacak
lan teklif zarflarını 8/5/1985 Çarşamba gunu saat 9.00 a kadar 2. maddede belirti
len adresteki ihale komisyonu başkanlığına makbuz karşılığı teslim edecekler ve
ihaleyi izleyebileceklerdir.
4 — Müteşebbis Teşekkülümüz 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından komisyon
ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5646 / 2 2

•
PTT Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığından
Teşekkülümüz ihtiyacı için, Belçika'da BTM firmasından ithal edilecek sayı
sal telefon santral teçhizatı kamyonla yurdumuza naklettirilecektir.
İstekliler bu işe ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü, Malzeme
Dairesi Başkanlığından veya İstanbul'da Sirkeci Büyük Postahane üstünde bulunan
PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 500 TL. bedelle temin edilebilir.
Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların şartna
melerini idareden almış olmaları şarttır.
Teklifler en geç 21/5/1985 günü saat 10.00'a kadar PTT Genel Müdürlüğü Mal
zeme Dairesi Başkanığınla verilecek veya posta ile gönderilecektir.
Bu tarihten sonra gönderilen teklifler naziri itibare alınmayacaktır.
5125/2-2
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Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :
1 — 6 kalem 34.600 Kg. muhtelif mürekkep mevcut şartnamelerine ve renk
örneklerine göre 13/6/1985 günü saat 14.00 de Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü
1 ihale Komisyonunca iç piyasadan pazarlıkla satınalınacaktır.
2 — Geçici teminat tamamı için 6.409.634,— TL. dir.
3 — Şartnamesi ve renk örnekleri Malzeme Grubu Müdürlüğünden 1.000,—
TL. karşılığı satınalınabilir.
4 — isteklilerin 13/5/1985 günü çalışma saati bitimine kadar şartnameleri
niteliğindeki mürekkep numunelerini istanbul Cevizli'deki Tekel Ambalaj Fabrikası
Müdürlüğüne teslim edeceklerdir, tşletme denemesi sonucunda uygunluğu saptanan
mürekkebi veren firmalar pazarlığa katılabileceklerdir.
5 — isteklilerin idari şartnamede belirtilen miktarlarda geçici teminat mak
buzu ve diğer ilgili belgeleri ile birlikte anılan gün ve saatte Tekel işletmeleri Genel
Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.
6 — Tekel 2886 sayılı Kanun kapsamında olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta
kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta 'serbesttir.
7 — Postada doğacak gecikmeler ile telgraf ve teleksle yapılacak başvurular
geçersizdir. Hanen duyurulur.
5714 /1-1
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Tedarik Daire Başkanlığından :
SATIN ALMA İLÂNI
1 — Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için 22 kalem DVII radarı yedek
malzemesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (P) maddesine göre pazarlık usulü
ve akreditif açmak suretiyle satın alınacaktır.
2 — isteklilerden aranan belgeler neler olduğu idari şartnamede belirtil
miştir.
3 — Satın alınacak malzemelere ait liste ve idari şartname Hava Kuvvetleri
Komutanlığının Lojistik Tedarik Daire Başkanlığında mevcut olup ilân tarihini
müteakip dilekçe ve mümessillik belgesi ibraz edilmek suretiyle imza karşılığı alı
nabilecektir. Posta ile şartname istemi kabul edilmeyecektir.
4 — Teklifler en geç 4 Haziran 1985 saat 17.00 ye kadar iki ayrı kapalı zarf
içinde imzalı ve mühürlü olarak ihalenin yapılacağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Loj. Ted. D. Bşk. lığında bulundurulacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeleı
kabul edilmiyecektir.
5658 /1-1
m

İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğünden:
1 — Bölgemiz ihtiyacı olarak mühürlü
çanta etiketi bastırılacaktır.

numunelerimize göre 1.000.000 adet

2 — Bu işe ait ihale 28/5/1985 Salı günü sat 15.30'da Başmüdürlük Alım - Sa
tım Komisyonunda yapılacaktır.
3 — Geçici teminatı şartnamesine göre alınacak ve bu işe ait şartname me
sai saatleri dahilinde Büyükpostahane binasındaki Malzeme Müdürlüğümüzden
tenlin edilebilecektir. Ayrıca Mühürlü numuneler görülebilir.
4 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul olunmaz.
5 — ihaleye iştirak etmek isteyenlerin usulüne göre tanzim edecekleri ka
palı yazılı teklif mektuplarım ihale günü saat 14.30'a kadar makbuz mukabili Mal
zeme Müdürlüğümüze tevdi edilmesi gerekmektedir.
5383 / 2-1
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İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanlığından :
1 — Karşıyaka Muhittinerener Çay Mahallesi - Alpaslan Mahalleleri muhtelif
sokaklarda beton yol yaptırılması işi ihale edilecektir. Tahmin edilen bedel:
183.526.935 TL. geçici teminatı-. 5.505.808 TL. dir.
2 — Gürçeşme Huzurevi inşaatı yaptırılması işi ihale edilecektir. Tahmin edi
len bedeli: 189.485.135 TL. geçici teminatı: 5.684.554 TL. dir.
Yukarıda tahmin edilen bedelleri ile geçici teminatları yazılı işlerin ihaleleri
2886 sayılı Yasa hükümleri gereğince ayrı" ayrı kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
Şartnameleri kararlar ve tutanaklar şube müdürlüğü ihale bürosunda görülebilir,
ihaleleri (16/5/1985 Perşembe günü) saat 15.00 de Belediye binasında toplanacak
Encümende yapılacaktır. İsteklilerin şartnamede yazıh belgelerle birlikte 8/5/1985
Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fen işleri Daire Başkanlığına müracaatla
yeterlik belgesi almaları şarttır. Teklif mektuplarının ihale günü en geç saat 14.00'e
kadar Encümen Başkanlığına verilmesi gerekir, postadaki vaki gecikmeler dikkate
alınmaz, ilân olunur.
5586 / 1-1
0

iller Bankasından:
1 — Bankamızca İç Piyasadan muhtelif içmesuyu tesisleri için gerekli toplam
10 adet havakazanı satın alınacaktır.
2 — Bu işe ait ihale dosyası Bankamız Malzeme Dairesi Başkanlığında ve İs
tanbul Kartal Maltepe Depo ve ikmal Müdürlüğünde görülebilir, ihaleye katılabil
mek için ihale dosyasının adı geçen yerlerden 2.500 TL. bedelle temini gereklidir.
3 — Teklifler en geç 14/5/1985 günü saat 12.00 ye kadar Bankamızda bulun
durulacak ve aynı gün saat 15.30 da toplanacak Satınalma Komisyonunda açılacak
tır.
4 — Bankamız 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ile bu kanunun ek ve değişik
liklerine tabi değildir.
5582 / 1-1
iller Bankasından:
1 — Bankamızca iç piyasadan 110 kalem Dodge D -100 yedek parçaları satın
alınacaktır.
2 — Bu işe ait şartnameler Bankamız merkezinden ve İstanbul/Kartal Malte
pede Depo ve ikmal Müdürlüğümüzde görülebilir, ihaleye katılabilmek için ihale
dosyasının adı geçen yerlerden -> örn) TL. bedelle temini gereklidir.
3 — Teklifler en geç 15/5/1985 günü saat 12.00 ye kadar Bankamızda bulun
durulacak ve aynı gun saat 15.30 da Satınalma Komisyonunda açılacaktır.
4 — Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanunun ek ve değişik
liklerine tabi değildir.
5453 / 1-1
TEK Sınırlı Sorumlu İç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü An
kara 11 işletme Müdürlüğünden :
1 — Müdürlüğümüzce, 10 adet asetilen tüpü teklif alma yöntemiyle satın alı
nacaktır.
NOT : a) Teknik şartname Ticaret Sorumluluğundan alınabilir.
2 — İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklifi 142-84-OP referansı
ile en geç 6/5/1985 günü saat 10.30 a kadar Toros Sokak No : 12 Sıhhiye Ankara
adresindeki Genel Evrak Şefliğinde hazır bulunacak şekilde göndermeleri şarttır.
3 — Bu iş için 22.500,— TL. geçici güvenee yatırılacaktır.
4 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
5713 /1-1

Aşağıda adı, k o n u s u , keşif bedeli, geçici teminatı, ihale t a r i h i , saati ve izahı yazılı işler 2886 sayılı K a n u n u n 35-a maddesi
gereğince kapalı teklif usulü ile E r z u r u m Köy H i z m e t l e r i 10. Belge Müdürlüğünün Çat - y o l u Kavşağı E r z u r u m adresindeki idare
binasında eksiltmeye çıkarılmıştır.
S. N o .
1
2

İşin Adı ve K o n u s u

Keşif Bedeli
Lira Kr.

Geç. Teminat
Lira Kr.

Belge tçin Son
Müracaat T a r i h i

İ H A L E N İ N
Tarihi
Saati

E r z u r u m - Köprüköyu - İğdır K a r a y o l u
Jips n a k l i

207 621.000,—

6.228.630,—

14/5/1985 - S a h

21/5/1985 - S a h

10.00

K a r s - İğdır Ovası 1985 Yılı t a r l a içi
y o l u stb. n a k l i v e menfez yapımı

42 711010,—

1.281.331,—

14/5/1985 - S a h

21/5/1985 - Salı

15.00

1 — 1 sıra N o . l u iş için en a z keşif bedeli k a d a r B g r u b u , 2 N o . l u iş için en az keşifbedeli k a d a r C g r u b u müteahhitlik k a r 
nesi i l e 1985 yılı fiyatları ile değerlendirilmek üzere 1 N o . l u iş için keşif bedelinin e n az ı/4'u kadar, 2 N o l u iş için keşif bedeli
k a d a r i l g i l i kuruluşlardan alınmış benzeri iş b i t i r m e v e y a "yönetme belgesini (Ortak girişim olduğu takdirde pilot ortaklardan b i r i
ne ait müteahhitlik karnesinin en az için keşif bedeli kadar olması gerekir.)
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B u işlere a i t ihale işlem dosyaları hergûn mesai saatleri içinde bedelsiz olarak E r z u r u m Köy H i z m e t l e r i 10. Bölge Müdür
lüğünde görülebilir. İsteklilerin belge için son'müracaat t a r i h i n d e mesai saati bitimine k a d a r verecekleri dilekçelerine:

2 —
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Tarım O r m a n ve Köyişleri Bakanlığı Köy H i z m e t l e r i Gene! Müdürlüğü E r z u r u m X . Bölge Müdürlüğünden:

Yapı araçlar b i l d i r i s i n i <Ör,ıek : 1)

b) Sfa. N o . 1, 2'deki işler için 2 a - d a (Yukarıda) istenen m a k i n a l a r k i r a l a n a c a k s a m i k t a r v e çeşitleri ihale işlem dosyala- j
rında b e l i r t i l e n yardımcı inşaat makinalarına a i t işin adına düzenlenmiş noter tasdikli kıra > mukaveleleri ile m a k i n a ve e k i p - 1
manların k r a y a verene a i t olduğuna d a i r k a m y o n v e traktör r u h s a t n a m e s i aslı veya 1985 yılı noter t a s d i k l i suretlerini diğer m a k i
n a v e ekip a n l a r için f a t u r a aslı v e y a noterden t a s d i k l i suretleri veya kamtlayıcı belgeleri (proforma f a t u r a k a b u l edilmez) be
y a n edilen m a k i n a ve ekipmanların halen bulundukları y e r l e r i n adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir.
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a) 1 sıra N o . l u iş için 50 adeî damperli k a m y o n , 4 adet yükleyici, 2 adet binek oto, asgari 10 tonluk 4 adet mazot tank', ı
1 adet dozer, l ' a d e t ekskavatör, tesviye küreyi ile b i r l i k t e 1 adet traktör, 2 sıra N o . lu iş için 2 adet paletli yükleyici, 16 adet dam-1
p e r l i k a m y o n , 2 adet 10 tonluk mazot ve su tankı, m a k i n e ve e k i o m a n m s a h i b i ise a m o r t i s m a n müddetlerini doldurmamış oldukları-.
n a d a i r noter t a s d i k l i envanter ve demirbaş deften ile M a l i y e veya- V e r g i Dairesince tasdik edilmiş son yıl bilançosunun asıllau:
veya^ noterden t a s d i k l i suretlerini, 1985 yılı içinde satın alınmış o l a n makına ve e k i p m a n a sahip olduklarını belirten f a t u r a l a r l a ı
(proforma f a t u r a k a b u l edilmez) b i r l i k t e aunların k a y d e d i l d i k l e r i y e v m i y e defteri ve defteri k e b i r i n asılları veya noterden t a s d i k l i i
suretlerini, i s t e k l i şirket ise m a k i n a v e ekipmanın şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri,
j

G e r e k 2 a v e g e r e k s e 2 b d e 1985 y ı l ı n d a s a t ı n a l ı n a n d e m i r b a ş l a r ı n k a t m a d e ğ e r v e r g i s i i l e i l g i l i b i l d i r i m i n

yatırıldığına

sureti,

3 — İ ş i n a d m a , i l a n t a r i h i n d e n s o n r a k i t a r i h l i v e e n a z k e ş i f b e d e l i n i n % 5 ' i o r a n ı n d a n a k i t v e '7< 5 ' i o r a n ı n d a t e m i n a t
tubu kredisi tutarında b a n k a l a r d a n alınmış b a n k a kredisi mektuplarının ekli olduğu m a l i d u r u m

mek

bildirisini, (Örnek: 2 / a ve 2/b)

istekli o r t a k g i r i ş i m g r u b u ise h e r o r t a ğ ı n a y n a y r ı m a l i d u r u m u n u n gösterilmesi v e b a n k a k r e d i m e k t u p l a r ı n ı n e k l e n m e s i z o r u n l u 
dur.
4 — İsteklinin b u işlerde çalıştıracağı

(eksiltme

şartnamelerinde belirtilen)

t e k n i k personele a i t işin adına düzenlenmiş tek

n i k p e r s o n e l b i l d i r i s i ( Ö r n e k : 3)
5 — İ s t e k l i n i n 1/1/1980 t a r i h i n d e n i t i b a r e n K a m u K u r u m v e K u r u l u ş l a r ı n a
y a p i i r d i ğ i işleri ile ihale t a r i h i n d e n once ihalesi kararlaştırılmış

g e c i k m e cezasız o l a r a k

bitirip,

geçici

kabulünü

v e y a sözleşmesi y a p ı l m ı ş i ş l e r i n geriye k a l a n k ı s ı m l a r ı n a a i t k e - ,

ş i f b e d e l l e r i n i k a n ı t l a y ı c ı b e l g e l e r i y l e a ç ı k l a y a n t a a h h ü t b i l d i r i s i n i ( Ö r n e k : 4)
6 — İsteklinin işyerini görüp tetkik ettiğine d a i r idareden alınacak örneğe gore düzenlenmiş

işyeri görme

belgesini,

\

i ş i n i n o l m a d ı ğ ı n a v e 2531 s a y ı l ı K a n u n a a y k ı r ı b i r d u r u m u o l m a d ı ğ ı n a i l i ş k i n b e y a n n a m e l e r i n i .
adına!

düzenlenmiş olması şarttır.

i

G — K a n u n i i k a m e t g a h b e l g e s i n i e k l e y e r e k h e r iş i ç i n a y r ı a y r ı y e t e r l i k b e l g e s i a l m a l a r ı ş a r t t ı r .
10 — Y u k a r ı d a 1 n u m a r a d a b e l i r t i l e n i ş u y g u n b e d e l t e s b i t i n e t a b i
11 — U y g u n b e d e l t e r c i h i n d e k u l l a n ı l a c a k

kriterler

ve puanları

değildir.
işin şartnamesinde

belirtilmiştir.

Y u k a r ı d a 2 n u m a r a d a belirtilen belgelerin y ü r ü r l ü k t e o l a n Yapı, Tesis ve O n a r ı m İ ş l e n İhalelerine K a t ı l m a
göre hazırlanması ve bizzat istekli tarafından imzalanması

j

j
Yönetmeliğine

şarttır.

Postadaki gecikmeler ve telgrafla
Duyurulur.

bedel tesbitınde

müracaatlar

kabul

serbesttir.

edilmez

|
5712 / 1-1
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İ h a l e y e g i r e c e k l e r i n y e t e r l i k b e l g e l e r i i l e b i r l i k t e u s u l ü n e u y g u n o l a r a k a l ı n m ı ş g e ç i c i t e m i n a t m a k b u z u v e y a b a n k a temi-1
n a t m e k t u b u n u , 1985 y ı l ı t a s d i k l i t i c a r e t v e s a n a y i o d a s ı b e l g e s i v e y a n o t e r d e n t a s d i k l i s u r e t i n i , i s t e k l i b i r o r t a k l ı k o l d u ğ u t a k d i r - ,
de b u belgelere ilaveten ş i r k e t i n i m z a s i r k ü l e r i n i v e y a o r t a k l ı ğ ı n i l k i l a n t a r i h i n d e n s o n r a alınmış h a l i faaliyet belgelerini, istek
lilerin ortak girişim olarak ihaleye katılmaları halinde ayrıca o r t a k l ı k sözleşmelerini önceden düzenleyerek ortak g i r i ş i m beyan
n a m e s i i l e b i r l i k t e b a ş v u r u e v r a k ı n a e k l e n m e l e r i v e 2886 s a y ı l ı Y a s a g e r e ğ i n c e ş a r t n a m e s i n e v e u s u l ü n e u y g u n o l a r a k h a z ı r l a y a
t a k l a n t e k l i f m e k t u p l a r ı n ı engeç i h a l e s a a t i n d e n b i r saat önce İ h a l e K o m i s y o n u B a ş k a n l ı ğ ı n a v e r m e l e r i l â z ı m d ı r .
j
İdare ihaleyi yapıp y a p m a m a k t a ve uygun

RESMÎ GAZETE

7 — 2 6 / 7 / 1 9 8 4 t a r i h v e 84/8341 s a y ı l ı i l e 2 8 / 1 2 / 1 9 8 4 t a r i h v e 84/8921 s a y ı l ı K a r a r n a m e l e r e g o r e h i ç b i r i d a r e d e t a s f i y e e d i l m ı r , j
3 — Ortak girişim halinde h e r turlu teminat mektuplarının pilot ortak ve g r u b u oluşturan diğer ortakların hepsinin
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c)

d a i r M a l i y e d e n alınacak y a z ı n ı n aslı v e y a noter t a s d i k l i
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Kumluca Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden .

Deposu
Yol Durumu

Cins ve Nev'i

Kumluca/Asfalt 2. S. N. B. Çz. Tomruk
3. S. N. B. Çz. Tomruk
3. S. N. B. Sedir Tom.
3. S. K. B. Sedir Tom.
Çz. Sanayi Odunu

%3
Parti M i k t a r ı M. Bed. G. Temin.
Ade-di Adet M Dm
TL.
TL.
3

2
75
7
4
8

3

169
70.039
9824 2189.707
1283 159.702
76.175
515
2608 226.553

38.000
28.000
30.000
24.000
16.000

80.000
1.839.000
144.000
55.000
109.000

T OP L A M . . . .
96 14399 2722.176
2.227.000
1 — İşletmemiz Kumluca deposunda bulunan cins ve miktarı yazılı 96 parti çe
şitli cins ve orman ürünlerinin, % 50'si ile % 40 faizi peşin % 50'si 3 ay vadeli sü
resiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca
açık arttırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık arttırma 9/5/1985 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11.00 de
İşletme toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genei
Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile bağlı Orman İşletme Müdürlük
leri ve İşletmemizde görülebilir.
4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde- hazır bulunmaları ve ihale
saatinden bir saat öncesine kadar teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmaları,
Banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adını ve
satış tarihini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte komis
yona başvurmaları şarttır.
£750 /1-1
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden :
1 — Türkiye Hava Sahasında hava trafiğinin Radar ile kontrolünü sağlamam
maksadıyla radarlar kurulması, radarlar ve haberleşme sistemleri ile entegrasyonu
işi ve bu işe ait hizmetlerin yürütülmesi kapalı zarfla teklif almak suretiyle idar',
hususi ve teknik şartnamelerde belirtilen şartlar dahilinde ihale edilecektir.
2 — Bu ihaleye «NATO GİZLİ» gizlilik derecesinde belgeye sahip firmalar
katılabilir.
3 — Şartnameler aşağıdaki belgelerin ibrazı şartıyla 250.000,— TL. karşılığın
da Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığından temin edilebilir.
a) Firmanın yetkili temsilcisinin yetki ve «NATO GİZLİ» gizlilik dereceli
belgelerinin aslı veya Noterce tasdikli sureti,
b) Firmanın «NATO GIZLt» gizlilik dereceli belgesinin aslı veya tasdikli
sureti, ya da firmanın ait olduğu ülkenin Türkiye'deki elçiliğince DHMt'ye hitaben
yazümış ve firmanın «NATO GIZLL> gizlilik dereceli belgesine sahip olduğunu be
lirtir yazı,
c) Firmanın şartname almak için DHMt'ye yazmış olduğu talep yazısı,
4 — Kapalı olarak verilecek tekliflerin en geç 4/9/1985 günü saat 14.00 a ka
dar Genel Müdürlük Satınalma Komisyonu Başkanlığında bulundurulması şarttır. Bu
tarih ve saatten sonra verilecek teklifler ile postada vaki gecikmeler kabul edilmiyecektir.
5 — Teklifler aynı gün saat 15.00 de açılacaktır.
6 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapma
makta kısmen veya tamamen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen ser
besttir
5381 / 2-2
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Etibank Genel Müdürlüğünden :
METALLURJİK KOK TAŞITTlRILACAKTIR
1 — Antalya Elektrometallurji Sanayi işletmesi Müessesesi Müdürlüğümüz
ihtiyacı olan, _ % 20 Toleransı satıcı firma opsiyonunda olmak üzere toplam 20.000
Kuru Metrik Ton (22.000 Yaş Metrik Ton) Metallurjik Kok East Coast Gulf, Great
Lakes- U.S.A limanından Antalya'ya tek parti halinde Mayıs ayının ikinci yarısında
yüklenmek suretiyle taşıttırılacaktır.
2 — Konu ile ilgili şartname Genel Müdürlüğümüz Satınalma Dairesi Baş
kanlığı 418 no. lu odadan temin edilebilir.
3 — Bankamız 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
5716 / 2-1
Türk Hava Kurumundan :
2500 ADET SUN'I DERİDEN MAMUL KONGRE ÇANTASI YAPTIRILACAKTIR.
1 — örnek ve şartnamesine uygun olarak, 2500 adet sun'i deriden mamul
kongre çantası kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır.
2 — işin geçici teminatı 250 000,— TL. dir.
3 — Şartnamesi ve örneği Ankara'da T.H.K. Genel Merkezi Satınalma Komis
yon Başkanlığında mesai gün ve saatleri içerisinde görülebilir.
4 — ihalesi 10 Mayıs 1985 Cuma günü saat 15.00'de T.H.K. Genel Merkezi
Satınalma Komisyon Başkanlığında yapılacaktır. Geçici teminat belgesini havi ka
palı zarfların ihale günü en geç saat 14.00'e kadar Ankara'da T.H.K. Genel Merkezi
Satınalma Komisyon Başkanlığına verilmesi gereklidir.
5 — Kurum, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi değildir.
5659 / 2-1
Yem Sanayii Türk A. Ş. Genel Müdürlüğünden :
İNŞAAT YAPILACAKTIR.
1 — Adapazarı, Hilvan, Korkuteli, Tatvan Tunceli Yem Fabrikaları yatay
ambarlan, Çarıkın, Diyarbakır, Hilvan, Kızıltepe, Korkuteli, Van Yem Fabrikalan
Atölye ve Garaj inşaatlan işleri kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkanlmıştır.
2 — Yatay ambar inşaatlannın 1 inci keşif bedeli 15.000.000,— TL. ve geçici
teminatı 450.000,— TL. garaj ve atölye inşaatlarının 1 inci keşif bedeli 12.000.000,—
TL. ve geçici teminatı 360.000,— TL. dir.
3 — Bu işlerin mukavele dosyaları Eskişehir Yolu 8 km. de Yem Sanayii Türk
A. Ş. Genel Müdürlüğü İnşaat ve Tesisler Müdürlüğünde görülebilir.
4 — İsteklilerin iştirak belgesi almak için 7/5/1985 günü saat 18.00 e kadar
eksiltme şartnamesinde belirtilen evraklarla birlikte Genel Müdürlüğümüze müra
caat etmeleri gerekmektedir.
5 — Teklif mektuplarının yatay ambar inşaatı ihale günü olan 13/5/1985 günü
en geç saat 15.00 e kadar. Atölye ve Garaj inşaatları tekliflerinin ise ihale günü olan
14/5/1985 günü en geç saat 15.00 e kadar İnşaat ve Tesisler Müdürlüğüne verilmesi
gerekmektedir.
Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi olmadığından yeterlilik bel
gesi verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5645 / 2-2

RESMİ GAZETE

Sayfa : 80

29 Nisan 1985 — Sayı : 18739

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :
MUHTELİF MALZEME SATILACAKTIR
Kurumumuza ait olan, aşağıda müfredatı kayıtlı 11 Kalem muhtelif malzeme
kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa arzedilmigtir.
Şartnameleri Kurum un Genel Müdürlük Hurda Satış ve İstanbul Şubesi Mü
dürlüklerinden temin edilebilir.
Teklifler ihale günü en geç saat 15.00 de Genel Müdürlük Hurda Satış Şubesi
Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
Geç. Tem.
İhale
ihale
Malzemenin Cinsi
Miktarı
Bulunduğu Yer
TL.
Tarihi
Malzemenin Cinsi
Miktarı
Bulunduğu Yer
TL.
Tarihi
85-16
1

Kırık Zımpara taşlan
85-8
Çam ve Kayın Kontraplak
(Bozuk üretim.)
84-239
Pirinç Hurdası
(Kızıl Döküm v.s.)
84-108
Muh. Yuv&rlak Çelik Çubuk
84-107
Yaylık Çelik Tel
84-155
Karışık bronz talaşları
84-253
Muhtelif Kimyevi Malzeme
84- 245
Çatılardan Çıkma Marsilya
Tipi Kiremit
85- 56
Muhtelif Malzeme
85-5
Çelik ve Pik Malzeme
83-190
Magnezyum Tozu

1.500 Kg.

Merkez Ambarı

Ağaç San. ürünleri
30 MJ Fab. Md.

50.000

9/5/1985

400.000

»

1.000.000

>

20.000 Kg.

Pirinç Fabrikası

23.261 Kg.

Silah ve Tüf. Fb.

300.000

>

10.000 Kg.

Silah ve Tüf. Fb.

100.000

»

30.000 Kg.

Pirinç Fb. Md.

1.500.000

»

150.000

»

Mühimmat Fb.

75.000

»

9 Kalem Merkez Ambarı

75.000

*

5.650 Kg.

Merkez Ambarı

75.000

»

2.000 Kg.

Kapsül Fb.

50.000
»
5321 /1-1

3.937 Kg.

40.000 Ad.

Kapsül Fb. Md.

m

Sümerbank Diyarbakır Pamuklu Sanayii Müessesesinden :
TALİ HASILAT VE HURDA MALLAR AÇIK ARTTIRMA
USULÜ İLE SATILACAKTIR.
1 — 13 Mayıs 1985 günü saat : 13.30'da pamuk telefleri ve çeşitli hurdalar
açık pazarlık suretiyle şartnamemiz esasları ılahilinde Müessesemizde yapılacaktır.
2 — İhale listesi ve şartname, Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edi
lebilir.
3 — Müessesemiz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi değildir.
5655 /1-1
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Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden •
1 —- Samsun Petrol Ofisinden -p % 50 Toleranslı 17.500 ton Fuel-Oil nakîettlrilecektir.
2 — İhale 14/5/1985 günü saat 14.30 da Fabrikamız Ofis binasında yapıla
caktır.
3 — İhaleye iştirak için muvakkat teminat teklif tutarının % 5'i kadardır
Teminatlar banka teminat mektubu Devlet Tahvili veya nakit olabilir, geçici teminat
mektubu teklif tarihinden itibaren 30 gün süreli olacaktır.
4 — Bu işe ait şartname Ticaret Şefliğinden temin edilebilir.
5 — Teklifler şirkete tevdi tarihinden itibaren 30 gün süre ile opsiyonlu ola
cak teklif sahibi bu süre zarfında her ne sebeple olursa olsun teklifinden geri dön
meyecektir.
6 — Teklif mektupları 14/5/1985 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar Muha
berat Servisimize verilmiş olacaktır. Postada vuku bulacak gecikmeler dikkate alınmıyacaktır.
7 — Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
5715/1-1

»

Türkiye Elektrik Kurumundan :
7 ADET FAKSİMİLE (TELEFAX) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
1 — Kurumumuz ihtiyacı için 7 adet Faksimile (Telefax) c hazı kapalı zarf
yöntemi teklif almak suretiyle ve şartnamesi uyannca iç p i y a s a c ı n
satınalınacaktır.
2 — Konu ile ilgili şartnameler;
TEK Dağıtım Şebekeleri Malzeme Finansman ve idari İşler Dairesi Başkanlığı
Ziya Gökalp Cad. Anadolu Han 14/4 Yenişehir/ANKARA»
adresinden 2.000,— TL. bedel mukabilinde temin edilebilir.
3 — Teklifler en geç 10/5/1985 günü saat 12.30'a kadar -Ziya Gökalp Cad.
Anadolu Han 14/2 Yenişehir/ANKARA» adresindeki Dağıtım Şebekeleri Malzeme
Finansman ve İdari işler Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisine verilmiş olacak
tır. Geciken teklifler dikkate alınmıyacaktır.
4 — Teklifler aynı gün saat 14.00'de «Necatibey Cad. 28/1 Sıhhiye/ANKARA»
adresinde açılacaktır.
5 — Kurumumuz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
5747/1-1
Testaş Türkiye Elektronik Sanayi ve Ticaret A. Ş. Genel Müdürlüğünden:
Şirketimizin ihtiyacı 75.000.000 TL. muhammen bedelli 4.750 kg. kalay kaph ba
kır tel-, 24.600 kg. lehim kaplı bakır tel; 1.200 kg. kalay kurşun alaşım kaph bakır tel
iç piyasadan kapalı zarf teklif alma usulü ile satınalınacaktır.
1 — Bu işe ait şartnameler 3.000 TL karşılığında (KDV hariç) TESTAŞ Genel
Müdürlüğü Karanfil Sokak No. 41 Bakanlıklar/ANKARA adresinden mesai günleri
9.00 -12.00 ve 14.00 -17.00 saatleri arasında temin edilebilir.
2 — Teklifler en geç 15/5/1985 günü saat 18.30'a kadar TESTAŞ Genel Müdür
lüğü Genel Evrak Servisine gelmiş veya elden teslim edilmiş olacaktır.
3 — Postada doğacak gecikmeler ile telgraf ve teleksle yapılacak başvurular
geçersizdir.
4 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediği talibe kısmen veya tamamen yapmakta serbesttir.
5776 /1-1
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Mü
dürlüğünden : (Samsun)
1 — Aşağıda özellikleri belirtilen işler 2886 sayılı Devlet îhale Kanununun
81. maddesinin (b) fıkrasına göre emanet komisyonlarınca kapalı teklif usulü ile
taşeronlara yaptırılacaktır.
2 — Bu işlere ait şartname ve dosyalar her gün mesai saati içinde Yapım
Başmühendisliğinde görülebilir.
3 — Teklif vermek isteyenlerin son müracaat günü mesai saati sonuna kadar
bir dilekçe ile Karayolları 7. Bölge Müdüılüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine;
a) Son üç yıl içinde benzeri özellikte I. keşif bedelinin yarısı kadar iş yap
tıklarına dair resmi daireden alınmış «Iş Bitirme Belgesi» veya I. keşif bedeli kadar
(C) grubu müteahhitlik karnesinin aslını. (1 nolu iş için (B) grubu ve işin keşif
bedeli kadar karne yeterlidir.)
b) Yapı araçlaıı bildirisini. (Dosyalarında yazılı makina parkının kendi malı
olduğuna dair fatura, demirbaş defteri, işle ilgili kiralayacağı makinaJar için ise
iş adı belirtmek suretiyle bu iş süresince aynı işte çalıştıracağına dair mal sahibi
ile istekli arasında düzenlenmiş 1985 yılı noter tasdikli sözleşme ve kiralanan vası
taların mal sahibinin olduğunu belirten belgeleri eklemeleri şarttır.)
c) 1985 yılı vizeli Ticaret Odası belgesini, istekli şirket ise şirketin halen
faal'yetıe olduğuna dair belgeyi,
d) Mali durum bildirisini ve ilk ilân tarihinden sonra alınmış I. keşif bede
linin en az % 10'u tutarında «Banka referans mektubu» nu,
e) Şantiyesinden alınmış iş yeri görme belgesini,
f) Dilekçelerinin veriliş talihinde elinde bulunan işleri açıklayan «Taahhüt
Bildirisi» ni eklemeleri şarttır.
4 — «Yeterlik Belgesi» için telgrafla müracaat ve postada vaki olacak gecik
meler kabul edilmez.
5 — «Yeterlik Belgesi» alanların geçici teminata ait alındı veya banka teminat
mektubunu ve ilgili servisten alacakları yeterlik belgesini, vekil olarak ihaleye gi
rerlerin noterden tasdikli vekaletnamelerini dış zarfa, taşeron teklif ve taahhüt
mektubunu iç zarfa kbyarak ihale günü, ihale saatinden en geç yarım saat önce
emanet komisyonuna vermeleri,
Hân olunur.
Sıra
No.
1.

2.

3.

Yapılacak îşin Adı

I. Keş. Bed.
TL.

Geç. Tem.
TL.

Son Mür.
Tarihi

İhale günü
ve saati

Sinop Ayr.-Ayancık Devlet yo
luna alt temel temini, alt temel
ve temel malzemesi nakli.
Km. 0 + 000-31 + 500

140.654.076

4.220.000

9/5/1985

10/5/1985
Saat 11.00

Çorum Çevre yolu bağlantısıSamsun Devlet yolu tırmanma
şeridi toprak tesviye işleri.
Km. 0 + 000 - 6 + 000

59.608.222

1.789.000

9/5/1985

10/5/1985
Saat 14.00

Ordu-Gölköy Ayr.-GürgentepeÇamaş 11 yoluna alt temel ve
temel malzemesi nakli.
Km. 0 + 200-16 + 200

59.923.395

1.798.000

9/5/1985

10/5/1985
Saat 16.00
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Tarsus Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Deposunun Y o 1
A d ı Durumu
»

Asfalt
»

P. Ömerli
K. Bucak
»

»

Asf.-Sta.
Asfalt
»

»

Çamalan

Cins ve Nev'i
Boy ve Sınıfı

Miktarı
Parti
M
Adedi Adet

3. S.N.B. Çk. Tomruk
3. S.N.B. AD. Tomruk
2. S. Çz. Maden Direk
3. S.N.B. Çz. Tomruk
3. S.K.B. Oka. Tomruk
2. S. Oka. Mad. Direk
Oka. Sanayi Odunu

3

2
1
9
19
26
49
22

287 75.334
29
4.938
5698 328.902
2208 502.746
12446 989.208
80680 1885.044
30718 545.559

% 3
M. Be. Teminatı
TL.
TL.
35.000
35.000
20.000
30.000
18.000
18.000
18 000

79.100
5.2O0
197.400
452.700
534.200
1.017.500
294.600

2.580.700
M3. lü EMVAL. YEK. 128 132066 4331.731
1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 128 parti
çeşitli cins orman ürünlerinin % 50'si ile % 40 faizi peşin % 50'si 3 ay vadeli sü
resiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere Ek No. 1 Model Şartname
ler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık artırma 9/5/1985 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 13.30'da
Tarsus Belediyesi Yeni Park satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapı
lacaktır.
3 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel
Müdürlüğü, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Adana, Anamur, Gülnar, Mersin,
Mut, Silifke, Konya Orman İşletme Müdürlüklerinde ve İşletmemizde görülebilir.
4 — Alıcıların belirtilen gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve
ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine
yatırmaları banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme
adı ve satış tarihini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte
komisyona başvurmaları şarttır.
5751 / 1-1
ORÜS Kurumu Genel Müdürlüğü Ulupınar Fabrika Müdürlüğünden :
ULUS /ZONGULDAK
Fabrikamızda hazırlanmış 46 parti halinde 55635 adede denk 1489.534 Ma.
muhtelif kenarlı ve kenarsız kayın kerestelerden,
1 — Kereste satışlarında % 25 peşin bakiye 6 ay limit içi süresiz banka te
minat mektubu karşılığı olara partiler halinde açık artırma ile-satışa çıkarılmıştır.
2 — Alıcıların talebine g re 6 aya kadar vadeli satışlarda bakiye borç için
üç ay faiz uygulanmaz. Takip ec n her ay için % 4 net faiz limit içi banka temi
nat mektubu olarak alınır.
3 — Taliplilerin 8/5/1985 Pas.\rtesi günü almak istedikleri partilerin geçici
teminatları Ulus Belediyesi satış salonunda saat 14.00 de kadar alınacaktır. Banka
mektubu vereceklerin fabrika adı ile talip oldukları parti numaralarını belirtmeleri
gerekir.
4 — Satışa ait şartname ve eb'at listeleri ORÜS Kurumu Genel Müdürlüğün
de, civar Fabrika ve işletme Müdürlükleri ile Fabrikamızda görülebilir.
5 — Alıcıların talep ettikleri vade esas alınarak yapılacak satışlarda mal be
delinin vade hitamından önce ödenmesi halinde geri kalan günler için faiz tutarı alı
cıya geriye iade edilmez.
ilân olunur.
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Tarım Orman ve Köyişlet'i Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy
Hizmetleri 12. Bölge Müdürlüğünden
t1i
Amasya

işin
işinAdı
Adı

Keş. Bed.
Bed.
LiraKr.
Kr.
Lira

Geç. Tem.
Tem. Müracaat Tarihi
Tarijıi İ h a l e
Lira
.iongünü
günü Günü
Günü
Saaü
Saaü
Lira
.ion

I. Grup Stab. nakli ve
92.803.476
—
figüresi
92.803.476—

2.781.105
2.7Sİ.105

9/5 1985
&/5
1985 15/5/1985 10.00
Çarşamba

Amasya II. Grup Stab. nakli ve
figüresi
105.935.981,—

3.178.080

9/5/1985

15/5/5/1985
5/1985 15.00
1
15.00
Çarşamba

I. Grup Stab. nakli vt
figüresi
96.824.Û25.—

2.904 725
725

1985
9 '5 1985

16/5/1985 10.00
10.00
Perşembe

I. Gıup
Gı up Stab.
Stab. nakli
nakli ve
ve
figüresi
83.295.298,60

2.498.860

9/5/1985

16/5/1985 15.00
15.00
Perşembe

I. Grup Stab. nakli ve
figüresi
64.980.969,—
figüresi
64.980.969,—

1.949.430
1.949.430

9/5/1985

10.00
17/5/1985 10.00
Cuma

Samsun

Çorum

Ordu

Ordu
Ordu

II. Grup
II.
Grup Stab.
Stab. nakli
nakli ve
ve
figüresi
79.962.074,—
«güresi
79.962.074,—

2.398.865 S
'5/1985 17/5/1985
15.00
2.398.865
9'5/1985
17/5/1985 15.00
Cuma
Cuma
Yukarıda adı ve konusu, keşif bedeli, gerici teminaM, ihale tarihi ve sarıti ya
zılı işler 2886 sayılı Kanunun 81. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Köy Hiz
metleri 12. Bölge Müdürlüğünün idare binasında eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu işe ait
ihale işlem dosyalan her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Köy Hizmetleri
12. Bölge Müdürlüğü Proje Uygulama Şube Müdürlüğü Yolişleri servisinde görüle
bilir, isteklilerin işe müracaatlarında vereceıderi dilekçelerine;
1. işin en az keşif bedeli kadar Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve müd
deti dolmamış (C) grubu müteahhitlik karnesinin aslını veya noter tasdikli sureti
nin veya benzeri iş bitirme belgesini,
2. Yapı araçları bildirisini; iki ayrı ekip kurulacak şekilde isteklilerin (2 Ad.)
yükleyici, 2 Ad. figüre makinası, 20 adet damperli kamyon, kamyonların 12 adedi
kiralanabilir.) iş makinalarına sahip ve amortisman müddetlerini doldurmamış ol
duğuna dair noter tasdikli envanter ve demirbaş defteri ile Maliyece veya vergi dai
resince tasdik edilmiş son yıl bilançolarının asıllarını veya noter tasdikli suretleri
ile 1985 yılı içinde satın alınmış olan makinalara sahip olduklarını belirten fatura
larla birlikte kaydedildiği kasa veya yevmiye defterlerini ve defteri kebirin asılları
veya noter tasdikli suretlerini (Proforma fatura kabul edilmez.) istekli şirket ise
makinaların şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir belgelerini, ayrıca kiralayacaklan 12 adet damperli kamyona ait noter tasdikli işin adına alınmış kira mukavelesi
ile tıafik ruhsatlarının aslı veya noter tasdikli suretlerini,
3. Mali durum bildirisini,
4. Teknik personel bildirisini,
5. Taahhüt bildirisini (taahhüdünde olup, halen devam eden iş toplamının
% 70'i tamamlanmış olması şarttır.)
6. isteklilerin iş yerini görüp t?tkik ettiklerine dair ilgili II Müdürlüğünden
alınmış iş yeri görme belgesini,
7. 26/7/1984 tarih ve 84/8341 sayılı 28/12/1984 tarih ve 84/8921 sayılı karar
nameye göre hiçbir idarede tasfiye edilmiş bir ışSün ve 2531 sayılı Kanuna aykırı
bir durumun olmadığına ait beyannamelerini,
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8. İsteklilerin 1985 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, istekli bir ortaklık
ise şirketin imza sirkülerini ve ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra alınmış halî faa
liyet belgesini, geçici teminat mektubunu veya teminat nakit ise Bölge Saymanlık
Müdürlüğüne yatırıldığına dair geçici teminat makbuzunu ve şartnamesine ve usu
lüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat önce
makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri geı ekmektedir.
9. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postadaki gecikmeler ve
telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
5656 / 1-1
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TESTAŞ Türkiye Elektronik Sanayi ve Ticaret A. Ş. Genel Müdürlüğünden :
Aşağıda cins ve miktarları yazılı takribi 50.000.000,— TL. kıymetindeki mal
zeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle satınalmacaktır.
1 — Şartname bedeli K. D. V. dahil 2.750,— TL. olup, TESTAŞ Genel Müdür
lüğü (Meşrutiyet Cad. Karanfil Sok. No. 41, Bakanlıklar-ANKARA) adresinden me
sai günleri 9.30-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında temin edilebilir.
2 — Teklifler elden veya posta ile en geç 28 Mayıs 1985 tarihinde saat l7.C0'ye
kadar TESTAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma Komisyon Başkanlığına teslim edile
cektir. Bu tarihten sonra elimize geçecek teklifler na*ırı dikkate alınmayacaktır.
3 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
İhale Miktarı
Sıra No.
(K = 1000)
Birimi
M A L Z E M E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1/4W Karbon Kaplı Seramik Çubuk
1/2W Metal Oksit Kapİı seramik Çubuk
1W Metal Oksit Film Kaplı Seramik Çubuk
2W Metal Oksit Film Kaplı Seramik Çubuk
3W Metal Oksit Film Kaplı Seramik Çubuk
1/4VV Metal Kapak
l/2W, 1W Metal Kapak
3W, 4W, 5W Metal Kapak
Epolak
Renk Kodlama Mürekkebi, Altın Renkli
Renk Kodlama Mürekkebi, 10 Renk
Pentron No. 4000

Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

101000 K
2680 K
2000 K
200 K
900 K
200000K
4000 K
1300 K
360
5
40
800
5749 / 1-1
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Türkiye Gübre Sanayii A. Ş. Kütahya İşletmeleri Müessesesi Müdürlüğünden
MUHTELİF CAM YÜNÜ SATIN ALINACAKTIR.
1 — Müessesemizin ihtiyacı bulunan muhtelif eb'adda cam yünü şartname
hükümlerine göre kapalı teklif almak suretiyle satınalmacaktır.
2 — Şartnameler bedelsiz olarak, Ankara'da Gazi Mah. Konya Devlet Yolu
No. 70 Adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, İstanbul'da Rıhtım' Cad. Denizciler
Sokak R Han No. 8 Kat: 2 Karaköy Adresindeki Satınalma Müdürlüğümüzden ve
Müessesemiz Ticaret Şefliğinden temin edilebilir.
3 — Şartnameye göre hazırlanacak teklif mektupları en ğeç 13 Mayıs 1985 Pa
zartesi günü saat 16.00'ya kadar Müessesemizde bulunacak şekilde PTT ile gönde
rilebileceği gibi, elden Müessesemiz Muhaberat ve Arşiv Şefliğine verilebilir.
4 — Postadaki vaki olan gecikmeler dolayısiyle geç gelen, zamanında verilme
yen ve geçici teminatı bulunmayan teklifler nazarı itibara alınmayacaktır.
5 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna Tabi değildir.
C-748 / 1-1
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Afşin - Elbistan Linyitleri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :
1 — Müessesemiz ihtiyacı olarak, teknik şartname, imalat resmi ile idari şart
namelerine gore kapalı teklif alınmak suretiyle aşağıdaki malzemeler imal ettirile
cek ve satınalınacaktır.
. No. Malzemenin cinsi ve özellikleri

Miktarı

1. Tarihi

Dosya No.

1.

2 kalem Bagger Döner Kepçe
801.875 K/85-132
17/5/1985
Yardımcı Reduktör dişlisi
20 Adet
20/5/1985
2.
Gergi Mili ve Somunu
300 Adet
801.875. K/85-126
23/5/1985
801.875. K/85-114
3.
0 710 Fren Diski
100 Adet
27/5/1935
901.975. K/85-112
4.
Muhtelif Atelye Teçhizatı
45 Kalem
30/5/1985
15. K/85-115
5.
Boru
14 Kalem
Muhtelif Boya ve Diğer
6.
45. K/85-124
3/6/1985
45 Kalem
Malzemeler
7
Toplantı Salonu Tefriş
70021. K/85-143
6/6/1985
4 Kalem
Malzemesi
8.
Iş Makinaları ve Nakil
10/6/1985
11 Kalem 42/1-42/3. K/85-139
vasıtaları lastikleri
47. K/85-140 - 13/6/1985
34 Kalem
9.
Sıhhi Tesisat Malzemesi
2 — Teklif zarfları ihale günleri saat 15.00'e kadar AEL. Müessesesi Gene]
Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır.
3 — Teklif zarflan ihalenin yapılacağı gün saat 15.30'da Elbistan'da Afşin Elbistan Linyitleri İşletmesi Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır.
4 — Şartnameler Elbistan'da AEL. Ticaret Müdürlüğünden, Ankara'da Türki
ye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü KST Ankara Şubesi Yanı Hipodrum Kat: ll'den, istanbul'da Beyoğlu İstiklâl Cad. Kat: 12 Odakule Iş Merkezi No.
284 - 288'de TKl. istanbul Satınalma Müdürlüğünden temin edilebilir.
5 — Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
5280 / 1-1
Ank&va Büyük Şehir Belediyesi Elektrik Havagazı ve Otobüs işletme Mües
sesesi Genel Müdürlüğünden (EGO)
:

1 — Kuruluşumuzca;
1980 Model 260.25 ve 280 25 Tipi tkarus Otobüsleri için 50 adet Debriyaj pe
dalı gövde altı flanşı 520.5013 malzemesi firma nam ve hesabına 10/5/1985 günü
saat 10.00'da E.G.O. Genel Müdürlüğünde pazarlıkla satın alınacaktır.
2 — Kuruluşumuz isterse kısmi sipariş yapabilir.
3 — Kuruluşumuz 2886 sayılı yasaya bağlı değildir.
4 — Hertürlü başvurularda 211 - 83/AÇ. referansı ile ikmal inşaat ve Tesis
Dairesi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğüne başvurulacaktır.
5 — Firma sahiplerinin söz konusu ihaleye iştirak edebilmesi için
a) Hüviyet
b) Vekil olanlar (Hüviyet ve Vekaletname)
c) 46.875,— TL tutarında geçici güvence (Güvence alındısı veya banka temi
nat mektubu)
d) Sanayici ise Sanayi Odasına kayıtlı olma belgesi
e) Ticaret Odasına kayıtlı olma belgesi (1985 yılına ait.)
;

5279 / 1-1
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Tunceli Valiliğinden :
Yapı işleri Gonel Müdürlüğünün;
1 — Tunceli Merkez 24 Daireli Hakim ve Savcı Lojmanı inşaatı işinin 2886
sayılı Devlet ihale Kanunun 35/A maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile eksilt
meye konulmuştur.
2 — işin Keşif Bedeli188.000.000— TL. dir.
3 — Eksiltme Tunceli Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü ihale Komisyonunda
10/5/1935 Cuma günü saat 14.00'de yapılacaktır.
4 — Eksiltme Şartnamesi ve diğer evraklar her gün mesai saatleri dahilin
de Bayındırlık ve Iskan Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
A) 5.640.000— TL. Geçici Teminatını,
B) 1985 Yılında ait Ticaret odasını belgesini,
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte eksiltme şartnamesinde belirtilen ve
usulüne göre hazırlanmış olan Yapı araçları bildirisi (Sahibinin olduğunu göste
rir belge veya kiraladığına dair Noter Sözleşmesi Teknik personel bildirisi, serma
ye ve kredi imkanlarını gösterir Malı Durum bildirisi, Banka Referans Mektubu,
ve teahhüt bildirisi, ile Bayındırlık ve iskân Bakanlığından alınan ve en az işin
keşif bedeli kadar (B) Grubu müteahhitlik karnesinin aslını ibraz sureti ile, Ba~
yındırlık ve tsşân Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesinin teklif mektupları
ile birlikte zarfa koymaları lazımdır.
6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için, Son müracaaL tarihi 8/5/1985
günü mesai saati sonuna kadardır.
7 — istekliler teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat öncesine
kadar ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekir.
8 — Eksiltme Şartnamesine ek özel şartname (Yapı araçlar. Teknik Ele
man, Mali durum bildirisi, Referans şartları) ihale dosyasında mevcuttur.
9 — Bayındırlık isleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait
ek madde ihale dosyasında mevcuttur.
10 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
5051/ 1-1
içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden •.
Malzemenin Cinsi : Havaalanı Tipi Floroskop Cihazı, Miktarı ; 10 Adet Tekiü
Verme Tarihi ve Saati : 28/6/1985, 15.00
1 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı cihaz, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu
nun 5i. maddesinin ip) fıkrası uyarınca pazarlıkla yurt dışındaki firmalardan satın
alınacaktır.
2 — Bu cihazlara ait teknik ve İdari şartnameler 25.000,— TL'sı karşılığında
(Konur Sokak No. 42 Tedarik Şube Müdürlüğünden) temin edilir.
3 — ihaleye katılacak firmalar, teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında
yabancı bir bankanın kontrgarantisine dayalı yerli bir banka tarafından tanzim
edilecek geçici teminat mektubu vereceklerdir.
4 — Tekliflerin yukarıda belirtilen gün ve saate kadar Tedarik Şube Müdür
lüğüne verilmesi gerekmektedir.
5 — ihaleye ait teklifler' aynı gün saat 16.00'da Tedarik Şube Müdürlüğünde
açılacaktır.
6 — ihaleye katılacakların şartname almak için yetki belgesi ile birlikte mü
racaat etmeleri gerekmektedir.
7 — Postadaki vaki gecikmeler, telgraf ve teleks ile yapılacak müracaatlar ka
bul edilmez. Keyfiyet ilan olunur.
5746 / 1-1
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Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünden :
YAPIM İŞLERİ İLÂNI
1 — Eksiltmeye konulan iş, Kocaeli Bölge Müdürlüğü Bina inşaatı olup, ili'
keşif bedeli 1985 yılı Bayındırlık ve iskân Bakanlığı birim fiat ve rayiçlerine göre
1.156.000.000.— TL. dır.
2 — Bu işin geçici teminat miktarı 34.680 0 0 0 T L . dir.
3 — Eksiltme 20/5/1935 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16.00'da An
kara S.S.K. Genel Müdürlüğü 1 nolu Satın - Alma Komisyonu Başkanlığında 8/2574
sayılı kararname esasları dahilinde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
4 — Resmî Gazetenin 26 l/1935 tarih ve 18647 sayısı ile yayımlanan Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığının tebliğine belirtilen azamı indirim miktar veya oran
ları ile uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler uygulanacaktır.
a) Kriterler ve puanlama :
1. Mali Güçler: % 25
2. Makina ve teçhizat kapasiteleri • "A 15
3. Halen devam eden işler: 7Î 15
4. Daha önce yaptıkları işler: A 30
5. Sicil durumları vc iş iulumlari: "A 15
5 — İstekliler, bu işe ait ihale dosyasını, Ankara - Kızılay Adakale Sok. No :
30'da Genel Müdürlük İnşaat ve Emlâk Daiıesı Başkanlığı Keşif ve İhale Şefliğin
de mesai günleri inceleyebilirler.
6 — Eksiltmeye girecek istekliler, «Yapım işleri için kapalı teklif usulü ile
İhale Şartnamesi» 7. maddesinin (8) fıkrasında belirtilen bölgeleri, dış zarf içinde
vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınma şekli:
a) İsteklilerin en geç 10/5/1985 Cuma günü mesai saati sonuna kadar bir
dilekçe ile S.S.K. Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (müracaatta umum ev
rak kayıtı muteber olup, telgrafla müracaat kabul edilmez) ve dilekçelerine,
b) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış en az keşif bedeli tutan ka
dar (A) grubundan müteahhitlik karne aslını veya aslının ibrazı şartı ile suretini,
c) isteklilerin işin ilk ilan tarihinden sonra ilgili bankalarca tanzim edil
miş banka mektuplan (tahmin edilen bedelin 'A s'i tutarında nakit kredisi, Vc 8'i
tutannda teminat kredisi asgari şart olarak aranacaktır), iio belgelendirilmiş «ma
li durum bildirimi» ve son boş yıla ait ödedikleri gelir veya kurumlar vergisini
gösterir Vergi Dairesince tasdikli vergi levhaları ile makbuzlarının noter tasdikli
suretini, (vergisiz yılların izahlı dokümanım)
d) Yapım işleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesinin 4. madde
sinin (f) fıkrasının (h) bendine atıf yapılarak istenen makine ve teçhizat araçları
bildirimi ve buna ait fatura, ruhsat, kira sözleşme taahhütleri ile demirbaş amor
tisman defterini,
e) ihale tarihinden önce kamu kurum veya kuruluşlarınca istekliye ihalesi
kararlaştırılmış veya sözleşmesi yapılmış işlerin geriye kalan kısımlarına" ait ke
şif bedellerinin tutarlarını yetkili idarelerden belgelemeleri,
f) Daha önce yapılan işler bakımından isteklinin müteahhit veya taşaron
olarak 1/1/1980 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarını gecikme cezasız
olarak bitirip, geçici kabulünü yaptırdığına dair belgelerini, (iş bitirme belgesi ve
geçici kabul tutanaklarının aslı veya noterden tasdikli suretini,)
g) İsteklinin şirket olması ve karneyi kişiden devralmajı halinde karneyi şir
kete devreden kişinin devrettiği şirkette nc sıfatla fiilen çalıştığını belirtir noter
taahhütnamesini,
h) Bu işin şantiye şefliğini ve Teknik Uygulama Sorumluluğunu deruhte
edeceğini bildiren bir Mimar ve İnş. Müh. nin noter tasdikli taahhütnamesini,
/
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i) İsteklilerin şirket olması halinde şirket tüzüğünün yayımlandığı Ticaret
Sicil Gazetesinin aslını,
k) Yapım işleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesinde belirtilen
diğer evraklar ile Kurumu Keşif ve İhale Şefliğinden alman dosya tetkik belgesi
ni müracaat dilekçelerine eklemeleri,
8 — Bakanlar Kurulunun 84/8341 ve 84/8921 sayılı kararnamesine göre taah
hütler tavsiye edilen müteahhitler «Yapı Tesis ve Onarım işleri ihalelerine Katılma
Yönetmeliği'nde belirtilen süre içinde yapılacak ihalelere katılamıyacak olup katı
lanlar ve sahte belge ibraz edip. gerçek dışı beyanda bulunanlar için, «Yapım işleri
için Kapalı Teklif Usulü ile ihale Şartnamesi'nin 5. maddesinde belirtilen şekilde
işlem yapılacaktır.
9 — isteklilerin bu işe ait ihale dasyası ve ilân hükümlerine göre tanzim
edecekleri teklif mektuplarını eksiltme günü saat 15.00'e kadar makbuz mukabilin
de S.S.K. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Caddesi No: 7 Sıhhiye/ANKARA 1 nolu
Satın Alma Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkan
lığında bulunacak şekilde iadeli - taahhütlü olarak postalamaları gerekmekte olup,
postadaki gecikmeler kabul edilmez.
10 — Kurum Yeterlik verip vermemekte, ihaleyi yapıp, yapmamakta, kıs
men yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
5225 / 2-1
istanbul Valiliğinden.
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Bayındırlık ve iskân Müdürlüğünün;
Muhtelif ölçüde, 24 adet prefabrik yapının sökülüp kaldırılması şartı ile mal
zeme ve enkazı ile birlikte satışı.
1 — İstanbul - Ataköy'de 584 ada, 70 numaralı parsel üzerinde kurulu bulunan
muhtelif ölçüde 24 binadan müteşekkül yapıların sökülüp malzemesi ve enkazı ile
birlikte tahliye edilmesi kaydı ile, tek tek veya topluca 2886 sayılı Devlet ihale Ka
nunu gereği düzenlenmiş Fonlar ihale Yönetmeliğinin 29/a maddesindeki kapalı
teklif usulü ve arttırma yolu ile satılacaktır.
ihale işlemleri anılan Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.
Satışa ait şartname ve diğer hususları ihtiva eden belgeler dosyasında mev
cuttur.
2 — Satış şartnamesindeki şartlara durumları uygun olan ihaleye katılabilir.
3 — Bu ihaleye ait ihale dosyası istanbul Valiliği Bayındırlık ve iskân Müdür
lüğünde mesai saatleri dahilinde ücretsiz olarak görülebilir.
4 — Bu işlerin ihalesi Barbaros Bulvarı No: lll'de Beşiktaş'ta Bayındırlık ve
iskân Müdürlüğü İhale Komisyonunca 10/5/1985 Cuma günü saat 14.30'da yapıla
caktır.
5 — ikiz tip yapıların her birinin satışa esas keşfi 950.000 TL, ve her birinin
kati teminatı 57.000 TL. sı, çok maksatlı yapının satışa esas keşfi 3.150.000 TL. ve
kati teminatı 189.000 TL. Dubleks tipin satışa esas keşfi 1.150.000 TL. ve kati teminatı
81.000 TL. dır. Kati teminat nakit ise Türkiye Emlâk Kredi Bankası Barbaros Şube
sine makbuz karşılığında yatırılacaktır. Teminat mektup halinde ise Ümit içi ola
caktır.
6 — Teklif mektupları ihale günü saat 13.30'a kadar İhale Komisyonuna tqslim edilmiş olacaktır.
Posta ile yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir.
7 — idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5456 / 2-1
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Türkiye Elektrik Kurumundan :
KÖY ELEKTRİK ŞEBEKELERİ MONTAJ İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR
1 — Kurumumuz aşağıda ili, ilçesi ve köy adedi, grup numarası, hattın cinsi,
yaklaşık işçilik tutan ve geçici teminatları belirtilen köylerin elektrifikasyon montaj
İşçilikleri 1984 yılı birim fiatlan ile kapalı zarf usulü teklif alma suretiyle şartna
mesi gereğince ihaleten yaptırılacaktır.
(M1D-II-17, M1D-II-18, M1D-II-19, MID-II-20, M1D-II-21, MID-II-2 grupları
Kapsıyan Diyarbakır Köyleri Tesisi Beton Direkli olup, Beton Direkler yüklenici
tarafından karşılanacaktır.)
2 — Elektrifikasyon Montaj İşçiliği Yaptırılacak Köyler;
Köy
Hattın
Yak. İş. Tut. Geç. Tem.
A
a e a ı
liruDU
LU.
İ L .
Adedi
Grubu
İi ll ii
ilçesi
Cinsi
TL.
TL.
ııçesı
ı;ınsı
1 - Diyarbakır Çınar
Mardin
Savur
2 -Van
Muradiye

9
11

3 -Van

Başkale

6

4 - Hakkari

Merkez

9

5 - Hakkari

Yüksekova

10

6 - Hakkari

Şemdinli

12

7 - Hakkari

Beytüşşebab

11

8 - Bitlis

Mutki

14

9 - Bitlis

Mutki

8

10 - Bitlis

Hizan

8

11 - Sinop

Ayancık

10

12 - Sinop

Ayancık

9

13 - Amasya

Taşova

5

14 - Ordu

Gölköy
Mesudiye
Akkuş

7

15 - Ordu

13

16 - Diyarbakır Bismil

5

17 - Diyarbakır Bismil

5

18 - Diyarbakır Çınar
Mardin
Savur
19 - Diyarbakır Silvan

ENH
4

MîD-II-2

3AWG 31,5kV 45.476.168
6,7 km. (B.D.)
M1D-II-3 3AWG 31,5kV 20.717.000
40,8 km. A+D
M1D-II-4 3AWG 34,5kV 13.053.000
25,1 km. A + D
M1D-II-5 3AWG 34,5kV 33 852.000
39,8 km. + A + D
MtD-II-6 3AWG 34,5kV 38.762.000
51 km. A + D
M1D-1I-7 3AWG 34,5kV 34.293.000
62,8 km. A + D
MlD-II-8 3AWG 34,5kV 35.990.000
59,9 km. A + D
MtD-II-9 3AWG 34,5kV 38.074.000
51,3 km. A + D
M1D-II-10 3AWG 34,5kV 28.672.000
29,7 km. A + D
MîD-II-11 3AWG 34,5kV 35.133.000
37,8 km. A + D
M1P-II-12 3AWG 31,5kV 29.077.000
38 km. A + D
M1D-II-13 3AWG 31,5kV 35.503.000
41,2 km. A + D
M1D-II-14 3AWG 31kV 19.787.000
34,5 km. A + D
M1D-IM5 3AWG 31,5kV 19.048.000
18,2 km.
M1D-II-16 3AWG 34,5kV 44 295.000
36,9 km. A + D
M1D-II-17 3AV7G 31,5kV 35 384.04.
23,8 km.(B.D)
M1D-II-18 3AWG 34,5kV 41.406.826
29,1 km. (B.D)
MlD-II-19 3A WG 31,5kV 34.476.486
28 km. (B.D)
M1D-II-20 3AWG 34,5kV 36.060.052
6,6 km. (B.D)

1.378.035
635.260
405.340
1.029.310
1.176.610
1.042.540
1.093.450
1.155.970
873.910
1.067.740
886.060
1.078.840
607.360
585.190
1.342.600
1.084.271
1.255.955
1.048.044
1.095.551
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Köy
Adedi

Grubu

Kattın
Cinsi

Yak. İş. Tut. Geç. Tem.
TL.
TL.

992.121
MıD-ıı-21 3AWG 31,5kV 32.612.386
14,9 km. (B.D)
27.788.263
847.398
MıD-ıı-22 3AWG 30kV
21 - Siirt
Pervari
17
82 km. A + D
17.894.410
550.582
22- Siirt
Eruh
13
MıD-ıı-23 3AWG 30kV
t2 km. A + D
595.390
19.388.028
MıD-ıı-24 3AWG 30kV
23- Siirt
Şırnak
13
50 km. A + D
3 — Bu işlerle ilgili teklif isteme şartnameleri 2, 3, 13, 14, 22 ve 23 sıradaki
gruplar için 7.500,— TL. dan diğer gruplar 10.000,— TL. bedel üzerinden T.E.K. Mü
esseseler işletme Dairesi Başkanlığı, Ziya Gökalp Cad. Anadolu Han 14/6 YenişehirAnkara adresinden alınabilir.
4 — ihale katılma belgesi başvuruları, en geç 9/5/1985 günü saat 17.30'e
kadar Ziya Gökalp Cad. Anadolu Han No. 14/2 adresindeki T.E.K. Müesseseler i ş 
letme Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisine, Şartnamesinde istenen belgeler ek
lenmek suretiyle yapılmış olacaktır.
Katılma belgeleri 17/5/1985 tarihinden itibaren verilecektir.
5 — Teklifler en geç 23/5/1985 günü saat 12.30'a kadar Ziya Gökalp Cad.
Anadolu Han 14/2 Ankara T.E.K. Müesseseler İşletme Dairesi Başkanlığı Muhaberat
Servisine verilmiş olacak ve aynı gün saat 15.00 de Müesseseler işletme Dairesi
Başkanlığında açılacaktır.
6 — Her grup ayrı bir ihale konusu olduğundan ihaleye katılma belgesi baş
vurularının her grup için ayrı ayrı yapılması ve tekliflerin her grup için ayrı veril
mesi gereklidir. Postadaki gecikmeler ve katılma belgesi başvurularının ekinde şart
namede öngörülen belgelerin verilmemesi halinde başvurular ve teklifler dikkate
alınmaz.
7 — ihale 1984 yılı Birim Fiyatları üzerinden yapılmakta ilup, 1985 yılı Birim
Fiyatları yürürlüğe girdiğinde 1984 ile 1985 yılı Birim Fiyatları arasındaki fark
8/2574 sayılı Kararname gereğince ayrıca ödenecektir.
8 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya bağımlı değildir.
5717/2-1
20- Diyarbakır Merkez

6

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden :
1 — Kurumumuz ihtiyacı 2.135.Û00 m. 16 mm. lik perforeli magnetik ses ka
yıt bandı, kapalı zarfla ve teklif alma suretiyle yurt dışından satınaUnacaktır.
2 — Şartnameler 10.000,— TL. bedelle ve mümessillik belgesinin ibrazı şartı
ile «Genel Müdürlük, Alım ikmal Dairesi Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No : 181 Kat:
3 Kavaklıdere-Ankara» adresinden temin edilir.
3 — Tekliflerin en geç 11/6/1985 günü saat 14.00'e kadar «TRT Kurumu Ge
nel Evrak Müdürlüğü, Paris Caddesi No : 15 Kavaklıdere-Ankara» adresine mak
buz mukabilinde teslim edilmeleri veya yukarıdaki gün v*> saatte hazır olacak şe
kilde gönderilmeleri gereklidir.
4 — Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede
verilmeyen teklifler, nazarı dikkate alınmaz.
5 — Bu ihalede, Kurum Yönetim Kurulu'nun 23 Haziran 1984 gün ve 1984/131
sayılı kararı ile kabul edilen ve 1 Ağustos 1984 tarihinde yürürlüğe konulmuş bu
lunan Alım, Satım ve ihale Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
6 — Kurumumuz Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp
yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.
5660 / 2-1

Sayfa: 92

RESMÎ GAZETE

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
dürlüğünden :

29 Nisan 1985 — Sayı : 18739

Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü

1 — Aşağıda cinsi, yeri, keşif bedeli yazılı işler 2886 sayılı Kanunun 81/b mad
desi gereğince taşeronlardan teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.
2 — Adı geçen işlerin dosyası ve katılma şartları ilgili servisindeki dosyasında
görülebilir.
3 — İlgililere duyurulur.

işin Adı

Keşif Bedeli Geç. Tem.
TL.
TL.

Son İhale günü
Mür. ve saati Servisi

1 - K. Hamam - Gerede
(Çamkoru-Akyarma-Gerede)
yolu Km: 118 + 000—120+ 822
arası toprak tesviye işi.

53.000.000

1.600.000 8/5/1985 10/5/1985 Yapım
11.00'de

2 - Ankara - Polatlı yolu
Km: 31 + 670—14 +000
arası sanat yapıları
yapımı işi.

16.288.839

488.670 8/5/1985 10/5/1985 Yapım
14.00'de

3 - Gazi Orduevi çevresinde
yapılacak toprak dolgu,
sanat yapıları ve alttemel
malzemesi temini ve nakli
işi.

12.066.132

361.984 8/5/1985 10/5/1985 Yapım
15.00'de
5711 / 1-1

Milli Savunma Bakanlığından:
Gölcük yakıt tanklarının tahvili, Pelikan klima teçhizatının değiştirilmesi,
Pelikan tel çitinin değiştirilmesi inşaat ve tesisat işi için 6095 sayılı Yasa ve bu ya
saya dayanılarak çıkarılmış kararnameler uyarınca öneri kabul edilecektir.
1. İhale konusu işin yaklaşık bedeli 134.000.000 TL. dır.
2. İhaleye girecek olan firmaların 1/4/1980 tarihinden sonra alınmış NATO
Güvenlik Belgesine ve en az 134.000.000 TL. lık «B» veya «G» grubu üstenci karnesine
sahip olmaları ön koşuldur.
3. istekli olan firmaların bu iş için hazırlanmış bulunan önduyuruyu, NATO
Güvenlik Belgesini ibraz ederek ve bir dilekçe ile başvurarak aşağıda yazılı adres
ten almaları ve önduyuruda istenen belgeleri hazırlayarak en geç 17 Mayıs 1985
günü saat 16.00'ya kadar «M. S. B. NATO ENF. D. BŞK. lığı Belge ve İhale Komis
yonu Başkanlığı, Bakanlıklar/ANKARA» adresine göndermiş olmaları gerekmek
tedir.
4. önduyuru için başvuruları şahsen veya yetkili temsilciler tarafından ya
pılması zorunludur. Posta ile başvuru kabul edilmez ve önduyuru posta ile gönderilmez.
Duyurulur.
ADRES : M. S. B. NATO ENF. D. BŞK. lığı Deniz Enf. Grup Başkanlığı Bakan
lıklar/ANKARA.
5455 / 1-1
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Sayfa. 9J

iüazıg ın Daimi Encümeninden :
1 — Elâzığ Özel idare binası inşaatı işi 1985 yılında 120.000 000 1986 da baki
yesi ödenmek üzere gelecek yıllara sari olarak 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi
hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 - İşin keşif bedeli 1210.000 000) liradır.
3 — Eksiltme Elâzığ'da Özel İdare binasında, II Daimi Komisyonunca 16/5/1985
Perşembe günü saat 15 00de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Elâzığ Bayındırlık ve iskân Mü
dürlüğü ile Elâzığ Özel idare Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin,
a) (6.300.000) liralık geçici teminatını,
b) 1985 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde be
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesi, sermaye
ve kredi imkânlarını bildirir mali durum bildirgesini ve 2 A formuna uygun ban
ka referans mektubunu, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesini, Ba
yındırlık ve iskân Bakanlığında almış oldukları (B) grubunda keşif bedeli kadar
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnelerini ibraz suretiyle
Elâzığ Bayındırlık ve iskân Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mek
tupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — istekliler teklif mektuplarını 16/5/1985 Perşembe gunu saat 14.00'e kadar
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 13/5/1985 Pazartesi
günü mesai saati sonuna kadardır.
8 — İhalede 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 2990 sayılı Kanunla değişik
38. maddesine göre 1985 yılı içinde kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılacak inşaat
larda azami indirim miktar ve oranları ile uygun bedelin tercihinde kullanılacak
kriterler esas alınacaktır.
9 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Durum ilân olunur.
5585 / 1-1
Sümerbank izmir Basma Sanayii Müessesesinden:
GÖMLEK DÜĞMESİ ALINACAKTIR
Müessesemiz ihtiyacı 10.000.000 adet dört delikli 18 inç Gömlek Düğmesi aşa
ğıdaki şartlarda kapalı teklif suretiyle satın alınacaktır.
1 — ihtiyacımız altı aylık olup renk ve adet siparişi verildikçe imal edilecek
tir.
2 — Altı ay sonunda siparişi verilmeyen düğmeler için firma hiçbir hak tale
binde bulunamayacaktır.
3 — Teklif mektubu ile birlikte mutlaka numune verilecektir.
4 — Bu işe ait opsiyon verilecekse verilecek olan opsiyon 15 günden az olma
yacaktır.
5 — Bu işe ait geçici teminat 250.000 TL. olup kesin teminat ihale bedelinin
% 10'u kadardır.
6 — Iş üzerinde kalan firmadan % 03 karar pulu bedeli kesilir.
Son teklif verme tarihi 3/5/1985 olan bu ihtiyacımız ile ilgilenen firmaların
detaylı bilgi için Müessesemiz Ticaret Müdürlüğüne müracaatları rica olunur.
Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir.
5583 /1-1
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda belirtilen malzeme Üniversitemiz tarafından ithal edilecektir.
Sıra No. Dosya No.
Malzemenin Tanımı
Kalem Adedi
1
A-3572
Yaylı Çalgılara ait parçalar
Liste
2
A-3573
Dijital Voltmetre Cihazı
1
3
A - 3575
İnfrared Spektrofotometre Cihazı
1
4
A-3574
Gaz Kromotografi Cihazı ve aksesuarları
1
Açıklama
a) Bu ilânımıza ilişkin Satmalına İşlemleri 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu
nun 2990 sayılı Kanunla değişik 51. maddesi (P) fıkrası uyarınca yapılacaktır.
b) Bu ilânımızın amacı, ithalatımızdan daha çok temsilci firmanın haber
dar edilmesidir.
c) İthalatımızın konusu malzeme listesi ve diğer belgeler Hacettepe Üniver
sitesi Dış Alımlar Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.
d) ilgilenenlerin temsilcisi bulundukları firmaların proforma faturalarını
en geç 17/5/1985 Cuma günü saat 17.00 ye kadar (c) bendinde bildirilen Müdürlüğe
vermeleri gerekmektedir.
e) Zarf ve proformalar üzerinde sıra nosu ve dosya numaralarının bildiril
mesi gerekmektedir.
1) Temsilcisi bulundukları belirtilen firmaların mümessillik belgesinin su
ret veya fotokopisinde zarf içerisinde verilmesi gerekmektedir.
5657 / 1-1

•
Çeşitli ilânlar
İçişleri Bakanlığından :
DEVLET İHALELERİNE KATILMAKTAN GEÇİCİ YASAKLAMA KARARI
1 — Aşağıda kimlikleri, adresleri, Ticaret ve Oda sicil numaraları yazılı bu
lunan müteahhitler 2886 sayılı Kanunun 84 ncü maddesi gereğince; karşısında yazılı
müddetle Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklanmışlardır.
a) Müteahhit Hüseyin Suiçmez (Yüzbaşıoğlu Nakliye Garajı Van) Van Ti
caret ve Sanayii Odasına; 2605 Ticaret sicil ve 3226 Oda sicil no ile kayıtlı, 6 (Altı)
ay,
b) Müteahhit Oto Nadir Kollektif Şirketi (Yeni Sanayii Tunç Caddesi No : 30
Ankara) Ankara Ticaret ve Sanayi Odasına 41045 Ticaret sicil ve 27/355 Oda sicil
no ile kayıtlı, 12 (Onikl) ay,
c) Müteahhit Suat Ataş (Paşa Mahallesi Arifbey Sokak No : 6 Eskişehir)
Eskişehir Ticaret ve Sanayii Odasına; 5824 Ticaret sicil ve 8244 Oda sicil no ile ka
yıtlı, 12 (oniki) ay,
2 — Bu ilân yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ilânen duyurulur.
5454 /1-1
-.0

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden ;
Bolu ili Göynük, Çorum ili Ortaköy, Erzurum İli Horasan, Kars ili Kağızman
ve Uşak ili Karahalh ilçelerinin belediye hudutları dışında kalan yerlerdeki (Bütün
bucaklar ve köyler dahil) taşınmaz malların, 766 sayılı Kanun uyarınca tapulaması
yapılacaktır.
Keyfiyet sözü edilen Kanunun 10. maddesi gereğince ilân olunur.
5581 / 1-1
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Türk Standartları Enstitüsünden:
Türk Standartları Enstitüsu'nün, X X I V . Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Ma
yıs 1985 Cuma günü saat 10.00 da Anakara/Necatibey Caddesi No. 112de bulunan
TSE Konferans Salonunda yapılacaktır.
TSE Genel Kurul Üyelerinin belirtilen gun ve saatte, aşağıdaki gündemi görü
şüp karara bağlamak üzere toplantıya katılmaları ve her üyenin salona girişte ibraz
etmek üzere fotoğraflı kimlik kartını da yanında bulundurması duyurulur.
GÜNDEM:
1. TSE Başkanı tarafından toplantının açılması,
2. Genel Kurul'a bir başkan ve iki kâtip seçilmesi,
3. Gündemin onaylanması,
4. Gündemin 6 ncı maddesiyle ilgili incelemeleri yapmak üzere Mevzuat ve
Bütçe Komisyonunun seçilmesi,
5. 19Ö4-19Ö5 Donemi ç a l ı ş m a Raporu, Mali rapor ve Denetleme Kurulu Rapo
runun görüşülmesi ve tasvibi,
6. Gündemin 4 ncü maddesi ilo görevlendirilen Mevzuat ve Bütçe Komisyonu
tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi ve Yönetmelik değişikliklerinin, 1985-1986
Dönemi Bütçesi, Kadro Cetvelleri ile Iş Programının müzakere ve kaouıu,
7. TSE Organlar Yönetmeliğinin 47 ncı maddesi uyarınca <'turum başına
ödenecek Huzur Hakkı ile 49 ncu maddesi uyarınca verilecek ödenoi- lerin hesaplan
masına esas alınacak oranların tespiti,
8. TSE Personel Yönetmeliğinin 38, 39, 40 va 4t nci maddeleri uyarınca perso
nele ödenecek sosyal yardım miktarlarının tespiti,
9. Tahsili mümkün olmayan veya tahsil için yapılacak masraf alınacak mik
tarlardan fazla olan borçların kaydının silinmesi hususunun mu/ukeresi.
10. Dilek ve Temenniler.
5745 / 1-1
Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden .
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrime"ıkullere ait 75290 no. lu plan
Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır,
llânen ilgililere duyurulur.
Ada No :
9512
9518
9519
9520
9910
9911
9912
9913
9914
9915
9916
9917
9918
1880

Paı se1
2, 3, 4,
2, 3, 4,
2, 3, 4,
2, 3, 4,
2, 3
2, 3, 4,
2, 3, 4,
İ, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4,
23, 24, 25
1
1, 2, 3
5, 7, 9

1,
1,
1,
1,
1,
1,
1

5,
5,
5,
5,

6,
6,
6,
6,

7,
7,
7,
7,

No :

8
8, 9, 10, 11, 12, 13, 34
8, 9, 10, İJ, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

8, 9,10

5, 6, 7, 8, 9,
5, 6, 7, 8, 9,
5, 6, 7, 8, 9,
5. 6, 7, 8, 9,
5, 6, 7, 8, 9,
5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 11

10,
10,
10.
10,
10,

11,
11
13,
11,
11,

12, 13, 14
12, 33, 14, 15, >• 17, 18
12, 13, 14,
12, 13, \"
18, 3 9, 20, 21, 22,
•'•
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:

Bayındırlık ve iskân Bakanlığınca tesbit ve tanzim edilen GE
NEL TEKNİK ŞARTNAME ve BÎRİM FİAT TARİFLERİ (SERİDÖPRÜ) İşletmemizce baskılan yapılarak satışa sunulmuştur.
Genel Teknik Şartname
1.500,— TL.
Birim Fiat Tarifleri (Seridöprü)
' 2.000,— TL.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca bastırılan ve 1 Mart 1985 ta
rihinden itibaren mecburi uygulamaya konulacak olan Perakende
Satış Fişleri'nin Ankara İl sınırlan içinde basım ve dağıtımını yap
maya İşletme Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır. 50 adetlik herbiı
Cilt 100,— TL. den satışa sunulmuştur. Perakende Satış Fişlerini
sâtin almak isteyen sayın esnaflaranız İşletme Müdürlüğümüze müracaatlannda kimliklerini, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numa
rasını gösterir belgeyi ve kaşelerini getirmek (mecburiyetindedirler.
Kendileri adına hareket edenlere ise yetki belgeleri vermeleri gerek
inektedir.
İsteklilere duyurulur.
Resmî Gazete Fihristi
Yürütme ve İdare Bölümü :
Sayfa

Bakana Vekillik Etme İşlemi

1

— Bayındırlık ve İskân Bakanlığına Vekâlet Tezkeresi

Tüzük
2

85/9348 Türk Hava Kurumu Tüzüğü Değişikliği

Bakanlar Kurulu Kararı
B5/9282 Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Ana Sözleşmesinin Ka
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