
Gökhan

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI

24 5

SIRA SAYISI: 653

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri 

Komisyonu Raporu
(1/983)



Gökhan /



İÇİNDEKİLER Sayfa

� 1/983 Esas Numaralı Tasarının

- TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

- Genel Gerekçesi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

- Madde Gerekçeleri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

� Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

� Muhalefet Şerhleri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

� Tasarı Metni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

� Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin  . . .13

– 3 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 653)

Gökhan /



T.C.
Baþba kan lýk

Ka nunlar ve Ka rarlar
Ge nel Mü dürlüðü 21/10/2014

Sayý: 31853594-101-1039-4179

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar

Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılan “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte
gönderilmiştir.

Ge reðini arz ede rim.
Ahmet Davutoğlu

Baþbakan

GENEL GEREKÇE
11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun

10 uncu maddesinin altıncı fıkrası ile; gerçek veya tüzel kişilerin, hayvan gen kaynaklarının korunması,
ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlama amacına yönelik özel hukuk hükümlerine tabi
birlikler şeklinde organizasyonlar kurabilmesi, bu organizasyonların, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı
Kooperatifler Kanununa göre kurulan kooperatiflere sağlanan her türlü vergi ve harç muafiyetinden aynı
koşullarla yararlanması, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, hayvan gen kaynaklarının korunması,
ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve belgelendirme gibi konularda bu organizasyonlarla işbirliği
yapabilmesi ve bunların faaliyetlerini kontrol etmesi öngörülmüştür.

Ancak, anılan hüküm 7/11/2013 tarihli ve 28814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa
Mahkemesinin 20/3/2013 tarihli ve E:2012/76, K: 2013/44 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve Kararın
Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.

Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal Kararının gerekçesinde “Kanun’un 10. maddesinin (6)
numaralı fıkrasında gerçek veya tüzel kişiler tarafından hayvan gen kaynaklarının korunması, ıslahı,
geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlama amacına yönelik özel hukuk hükümlerine tabi birlikler
şeklinde organizasyonlar kurulabileceği belirtilmiş, ancak bu birliklerin kuruluşu, sona ermesi,
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temsili, yönetimi, fiil ehliyetini nasıl kullanacağı, tüzel kişiliğinin bulunup bulunmayacağı, haklara
ve borçlara ehil olup olmayacağı konularında kanunla temel kurallar belirlenmeden bu hususların
düzenlenmesi maddenin (15) numaralı fıkrasında yürütmenin düzenleyici işlemine bırakılmıştır.

Anılan hususlarda kanun koyucunun yasal düzenleme yapmayıp bu hususların düzenlenmesini
yürütmenin düzenleyici işlemine bırakması yasama yetkisinin devri sonucunu doğurduğu gibi, yasal
çerçevesi çizilmemiş alanda idareye her an değiştirilebilir nitelikte hukuksal tasarruflarda bulunma
yetkisinin verilmiş olması hukuki belirlilik ilkesini de zedelemektedir. Hukukumuzda kendine özgü
amaçları gerçekleştirmek için kanunla kurulan ve nitelikleri özel kanunlarında gösterilen ‘birlik’
isimli yapılar bulunmakta ise de bu yapılarla ilgili genel bir yasal düzenleme bulunmadığından, kurala
konu birliklerin hukuki statülerine ilişkin temel hususların belirli olduğunu söylemeye olanak yoktur.”
denilmek suretiyle ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin hukuki statülerinin kanunla düzenlenmesi
gerektiğine vurgu yapılmıştır.

Tasarı ile; Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alınarak ıslah amaçlı yetiştirici
birliklerinin kuruluşu ve tabi olacağı hükümler düzenlenmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile, 5596 sayılı Kanuna 10/A ila 10/F maddeleri eklenmektedir.
10/A maddesi ile; hayvan gen kaynaklarının korunması, ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması

ve pazarlama konularında faaliyet göstermek amacıyla gerçek veya tüzel kişi yetiştiriciler tarafından,
tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi ıslah amaçlı yetiştirici birliği kurulabileceği ve
ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin, koyun ve keçi türlerinde müştereken, diğer hayvan cinslerinde
ise aynı türden hayvana veya arılı kovana sahip en az yedi yetiştiricinin bir araya gelmesiyle
kurulabileceği öngörülmüştür. Ayrıca il düzeyinde ıslah amacına yönelik aynı türden yalnızca bir
birlik kurulabileceği hüküm altına alınmıştır.

10/B maddesi ile; ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin organları, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.
10/C maddesi ile; ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin görevleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
10/Ç maddesi ile; birliklerin, üyelik şartlarını taşıyan asıl üyeler ile bu şartlara sahip olmayan

ya da asıl üye olmaksızın birlik imkânlarından kısıtlı olarak yararlanmak isteyen aday üyelerden
oluşacağı, aday üyelerin genel kurula katılamayacağı ve oy kullanamayacağı öngörülmüş ve üyelik
şartlarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirleneceği hüküm
altına alınmıştır.

10/D maddesi ile; ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin gelir ve muafiyetleri düzenlenmiştir.
10/E maddesi ile; ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin denetimi hususunda ayrıntılı düzenleme

yapılmıştır.
10/F maddesi ile; ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin dağılması ve tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar

belirlenmiştir.
Madde 2- Madde ile, 5996 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmiştir. 
Geçici 2 nci madde ile, mevcut ıslah amaçlı hayvan yetiştirici birliklerinin uyumuna ilişkin

hususlar düzenlenmiştir.
Madde 3- Yürürlük maddesidir.

Madde 4- Yürütme maddesidir.
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 7/11/2014

Esas No: 1/983

Karar No: 31

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 21/10/2014 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 23/10/2014 tarihinde tali
komisyon olarak Anayasa Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna esas komisyon olarak da
Komisyonumuza havale edilen 1/983 esas numaralı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Komisyonumuzun 4/11/2014 tarihinde
yaptığı toplantısında gündeme alınarak; Hükümeti temsilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn.
Mehmet Mehdi EKER ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez
Birliği ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip
görüşülmüştür.

Tasarı, gerekçesi ile birlikte incelendiğinde; 11.6.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10. maddesinin 6. fıkrasında, gerçek veya tüzel kişilerin,
hayvan gen kaynaklarının korunması, ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlama amacına
yönelik özel hukuk hükümlerine tabi birlikler şeklinde organizasyonlar kurabilmesi, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığının bu organizasyonlarla işbirliği yapabilmesi ve bunların faaliyetlerini kontrol
etmesine ilişkin düzenleme ile bu maddeye ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna verilen yönetmelik
çıkarma yetkisinin, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine Anayasa Mahkemesinin
iptal gerekçeleri dikkate alınarak ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin kuruluşu ve tabi olacağı
hükümlerin düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelere Hükümet adına katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Sn. Mehmet Mehdi EKER Komisyonumuza yaptığı sunumunda özetle;

- Tasarının 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda yer alan
üretici birliklerine ilişkin düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle
hazırlandığı,

- Konuya ilişkin olarak 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununda düzenlemeler bulunduğu, ancak,
2010 yılında Avrupa Birliği perspektifine de uygun olarak gıda, yem, hayvancılık, hayvan sağlığı,
veteriner hizmetleri, zirai karantina gibi konuları hep birlikte düzenleyen ve “sofradan tarlaya”
anlayışını yansıtan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun çıkarıldığı,

- Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hususların esasen 4631 sayılı Hayvan Islahı
Kanununda da yer aldığı ve ilgili Kanunun Bakanlığa vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 1989 yılında
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 1998 yılında Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, 2003
yılında Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve 2006 yılında da Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliğimin kurulduğu,
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- Danıştay tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan itiraz neticesinde, Anayasa Mahkemesi
tarafından birliklere ilişkin düzenlemelerin yönetmelikle yapılmasının yasama yetkisinin yürütme
organına devri niteliğinde görülerek iptal edildiği,

- İptal neticesinde yönetmelikte yer alan temel hususların kanuna aktarılması amacıyla mevcut
tasarının hazırlandığı,

- Tasarıyla hayvan gen kaynaklarının korunması, ıslahı, geliştirilmesi amacıyla gerçek veya tüzel
kişiler tarafından tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi olmak üzere ıslah amaçlı yetiştirici
birliklerinin kurulabileceğinin öngörüldüğü ve birliklerin organları, yetki ve sorumlulukları, görevleri,
üyelik şartları, gelir ve muafiyetleri, denetimleri ve tasfiyesine ilişkin düzenlemelere yer verildiği,

- Tasarıya eklenen geçici madde ile mevcut ıslah amaçlı yetiştirici birliklerin uyumuna ilişkin
usul ve esasların belirlendiği,

ifade edilmiştir.

Komisyon üyelerimiz tarafından Tasarının lehinde veya aleyhinde olmak üzere ifade edilen
görüşlerde ise özetle;

- Birliklerin şube açma ve kapatılmasına ilişkin kararlarına karşı il müdürlüklerinin onayının
alınmasının seçimle gelen birlik yönetimlerine müdahale niteliği taşıdığı,

- İl birliklerinin seçimlerinin çok sayıda üye ile yapılmasının fiziki alan yetersizliği de dâhil
birçok soruna yol açtığı, bu nedenle il birlikleri seçimlerinde merkez birliği seçiminde olduğu gibi
delege sistemine geçilmesinin doğru olacağı,

- Bakanlığa il ve merkez birlikleri genel kurullarını toplantıya çağırma yetkisinin verilmesinin,
sivil toplum örgütlerinin özerk yapılarıyla bağdaşmadığı ve birlikler üzerinde vesayet oluşmasına
neden olabileceği,

- Yönetim kurullarına ödenecek huzur hakkının esnek düzenlenmesinin doğru olacağı, kurul
üyeleri açısından yüksek tutulan huzur hakkının birlik üyelerince ödenen aidatların büyük bölümünün
bu alana harcanması sonucunu doğurabileceği,

- Birliklerin görev alanlarına giren konularda hizmet alımı yoluyla da faaliyet göstermesine
imkân sağlanması gerektiği,

- Bakanlığın müfettiş ve kontrolörler dışındaki personelle de denetim yetkisi kullanabilmesinin
ehil olmayan kişilere denetim yaptırabilmesine yol açabileceği,

- Merkez birlikleri denetim kurullarına il birlikleri üzerinde denetim yetkisi verilmesinin
suiistimallere neden olabileceği,

hususları dile getirilmiştir.

Milletvekilleri tarafından Tasarı üzerinde yapılan eleştirilere ve sorulan sorulara cevaben
Hükümet adına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Mehmet Mehdi EKER tarafından yapılan
açıklamalarda ise kısaca;

- Denetimlere ilişkin olarak müfettiş dışında kişilerin denetim yapılmasına ilişkin düzenlemeye,
çok basit konulara ilişkin olarak şikâyet üzerine denetim gereken haller düşünülerek yer verildiği,

- Merkez birliklerinin il birliklerini denetim yetkisinin ziraat odaları içinde aynı şekilde
düzenlendiği,
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-Bakanlığın aidat bedellerinin belirlenmesine ilişkin yetkisinin, birlikler tarafından üyeleri
zorlayacak miktarda aidat alınmasının önüne geçilmesi amacıyla getirildiği, 

belirtilmiştir.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra maddelerine geçilmesi kabul
edilmiştir. Maddeler üzerindeki görüşmelerde şu değişiklikler yapılmıştır.

- Tasarının çerçeve 1. maddesi ile 5996 sayılı Kanuna birden fazla madde eklenmesi kanun
yapım tekniğine uymadığı için çerçeve 1. madde sadece 5996 sayılı Kanuna 10/A maddesi eklenecek
şekilde değiştirilmiş ve 10/A maddesi aynen kabul edilmiştir.

- Tasarıya eklenen çerçeve 2. madde ile çerçeve 1. maddeyle 5996 sayılı Kanuna eklenen 10/B
maddesi düzenlenmiş ve maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin dördüncü cümlesi, genel kurulun
toplantı yeter sayısı için aranan salt çoğunluğun bulunamadığı hallerde yapılacak ikinci toplantıda
toplantı ve karar nisabının belirtilmesi amacıyla değiştirilmiştir. Maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinin (2) numaralı alt bendindeki “aynı türde” ibaresi il birliklerinde yönetim kurulu üyesi olan
kimselerin merkez birliklerinde de yönetim kurulu üyesi olmasına engel teşkil edeceğinden “farklı
hayvan türünde” ibaresi ile değiştirilmiş ve kısıtlama farklı hayvan türleri için kurulmuş birlikler için
getirilmiştir. Yine maddenin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinin başına eklenen “Mali ve birliği
taahhüt altına alan konularda” ibaresi eklenerek birlik adına yapılacak yazışmalarda kolaylık
sağlanması amaçlanmıştır.

- Tasarıya eklenen çerçeve 3. madde ile çerçeve 1. maddeyle 5996 sayılı Kanuna eklenen 10/C
maddesi düzenlenmiş ve madde aynen kabul edilmiştir.

- Tasarıya eklenen çerçeve 4. madde ile çerçeve 1. maddeyle 5996 sayılı Kanuna eklenen 10/Ç
maddesi düzenlenmiş ve maddenin birinci fıkrasına, soy kütüğü henüz tutulamayan türlerin olması
halinde üyelik koşullarını sınırlamamak amacıyla, “kendi türünün ıslah programına ve/veya” ibaresi
eklenmiştir.

- Tasarıya eklenen çerçeve 5. madde ile çerçeve 1. maddeyle 5996 sayılı Kanuna eklenen 10/D
maddesi düzenlenmiş ve madde aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarıya eklenen çerçeve 6. madde ile çerçeve 1. maddeyle 5996 sayılı Kanuna eklenen 10/E
maddesi düzenlenmiş ve madde aynen kabul edilmiştir.

- Tasarıya eklenen çerçeve 7. madde ile çerçeve 1. maddeyle 5996 sayılı Kanuna eklenen 10/F
maddesi düzenlenmiş ve madde aynen kabul edilmiştir.

- Tasarıya eklenen 8. madde ile çerçeve 1. maddeyle düzenlenen ve 5996 sayılı Kanunun 10.
maddesinin altıncı fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin hüküm düzenlenmiştir.

- Tasarının çerçeve 2. maddesi 9. madde olarak aynen kabul edilmiştir.

- Tasarının yürürlüğe ilişkin 3. maddesi Anayasa Mahkemesinin iptal kararı 7/11/2014 tarihinde
yürürlüğe gireceğinden, hukuki boşluğun oluşmaması amacıyla yürürlük tarihinin bu tarih esas
alınmak suretiyle değiştirilerek ve 10. madde olarak kabul edilmiştir.

Tasarının yürütmeye ilişkin 4. maddesi 11. madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Tasarının tümü, redaksiyon yetkisi Komisyonumuza verilmek üzere oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Tasarı, kanun yapım tekniğine, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe ve
yazım kurallarına uyum sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulmuştur.
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü

İbrahim Yiğit Mehmet Erdoğan Mehmet Erdem
İstanbul Adıyaman Aydın

Kâtip Üye Üye

Tülay Babuşcu Seyfettin Yılmaz Halil Aksoy
Balıkesir Adana Ağrı

(Muhalefet şerhim var)

Üye Üye Üye

Ramis Topal Osman Kaptan Hüseyin Samani
Amasya Antalya Antalya

(Muhalefet şerhim vardır) (Muhalefet şerhim vardır)

Üye Üye Üye

Bünyamin Özbek Ramazan Kerim Özkan İlhan Demiröz
Bayburt Burdur Bursa

(Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)

Üye Üye Üye

Bedrettin Yıldırım Mehmet Sarı Selahattin Karaahmetoğlu
Bursa Gaziantep Giresun

(Muhalefet şerhi vardır)

Üye Üye Üye

Adem Tatlı Adnan Şefik Çirkin Mehmet Öntürk
Giresun Hatay Hatay

Üye Üye Üye

Ali Aşlık Yunus Kılıç Osman Kahveci
İzmir Kars Karabük

Üye Üye Üye

Doğan Şafak Durdu Mehmet Kastal Seyit Eyyüpoğlu
Niğde Osmaniye Şanlıurfa

(Muhalefet şerhim vardır)
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MUHALEFET ŞERHİ

1/983 esas nolu Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde 04.11.2014 tarihinde Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonunda esas komisyon olarak yapılan çalışmalar sırasında, tüm uyarılarımıza ve önerilerimize
rağmen tasarıda yer alan eksikliklerin ve hukuka uygunsuzlukların giderilmemesi üzerine muhalefet
şerhi verilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Tasarının 10/A-2 nci maddesinde birliklerin şube ve irtibat bürosu açma ve kapatmasında il
müdürlüğünün izni ile yapılması istenmektedir. Bu uygulama ile seçilmiş yönetimlerin idari gücü
hiçe sayılmaktadır. Seçimle gelen yönetim il geneli ihtiyaçları belirler ve sonucuna da seçimlerde
karar verilir. İl birlikleri seçimlerinin 5000-7000-9000 üye ile yapılması birçok zorluğa da yol açıyor.
İI birliklerinin seçimlerinde merkez birliği seçimlerinde olduğu gibi delege sistemine geçilmelidir.
Örneğin en düşük yerleşim yeri köy olarak kabul edilerek her yerleşim yerini 1 (bir) delege ve artı
her 25 üye içinde 1 (bir) delege hesabıyla seçimler yapılabilir. Bu durumda kanuna yazılmasında
fayda var. (Geçmiş yıllarda üye sayısı batı illerinde bile çok az idi.)

10/A-4’de merkez birliği için delege belirleme yönetmeliğe bırakılmış. Bu durum uygulayıcılar
bakımından daha sonra sorun çıkarabilir, sık sık değişebilir. Onun için bu durum kanunda net olarak
ifade edilmeli. Örneğin 100 işletmeye 1 (bir) delege belirlenebilir. Bu durumda 160.000 işletmenin
1600 delegesi olur.

10/B-l-a’da bakanlığa il birlikleri veya merkez birliğinin genel kurulunu (yada Kamu yararı v.b.
diyerek) toplantıya çağırma yetkisi verilmiş. Bu durum uygulayıcılara göre keyfiyet içerir. Birliklerin
üreticisi sivil toplum örgütü olma vasfını kaybettirir ve vesayet oluşturur.

10/B-ll-b’de yönetim kurulu yedek üyesi belirtilmemiştir. Oluşacak yönetim kurulu asil üye
sayısı kadar yedek üye sayısı belirlenmelidir.

10/B-ll-b’de yönetim kuruluna ödenecek huzur hakkı tavanı başkanları kapsamamalı veya tavan
artırılmalıdır.

10/B-ll-c’deki aynı türde başka bir birliğin yönetim kurulu üyesi olmamak şartı kaldırılmalıdır.

Birlikler bazı hizmetleri yapar, yerine yapar veya yaptırır denmesi hizmet alımının önünü açar.
Örneğin suni tohumlama yapar yerine, yapar veya yaptırır denmeli, hatta yeni bir madde eklenerek
üyelerine hayvancılıkla ilgili hizmetleri verir veya verdirir denmeli. Birlikler üyelerinin ihtiyaç
duyduğu hizmetlerin teknik ve mali standartlarını belirleyerek onlar adına hizmet alımı sözleşmesi
yapabilmeli. Örneğin danışmanlık şirketlerinden danışmanlık hizmeti, serbest hekimlerden suni
tohumlama veya tırnak bakımı gibi.

10/Ç-(3)’de giriş aidatı ve yıllık aidat bakanlıkça belirlenir yerine, kurulda belirlenir (ancak 4
yılda bir yapılıyor) veya genel kurullarca yönetim kuruluna yetki verilir denebilir. Ayrıca birliklerin
en önemli finans kalemi olan hizmet bedeli için alınabilir denmiş, bu durumda uygulayıcılara göre
alınmayabilir anlamı da çıkarılabilir. Dolayısıyla bu durum netleştirilerek adı ıslah bedeli olmalı ve
kanunda ne kadardan az olamayacağı ve miktarı ile tahsilat yöntemine kimin karar vereceği
netleştirilmelidir. Böylece miktarı ve tahsilat yöntemi kanunda geçer, üyelere karşı da yönetim
kurulları hesap verebilir.
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10/E-2’de bakanlık denetim yetkisini müfettiş ve kontroller dışında personeller aracılığı ile
yapılabileceğini ifade etmiştir. Burada personel ifadesi kaldırılmalı, çünkü denetim yetkisi belli bir eğitim
ve donanım gerektirir. Ayrıca aynı madde de merkez birliğinin kendi denetim kurulları aracılığı ile il
birliklerini denetlemesi öngörülmüştür. Bu durum merkez birliği denetçisinin inisiyatifine bırakılarak
pratikte çok büyük sorunlara yol açabilir. Çünkü öncelikle merkez birliği denetçileri merkez birliğini
denetlemek için seçilmiştir. Ayrıca merkez birliği yönetimi seçimle geldiği için, seçim öncesinde, seçim
sürecinde ve sonrasında yaşananlar veya yaşanacaklar için bu madde kötüye kullanılabilir.

10/E-3’de bakanlık denetim sonunda ilgilileri görevden uzaklaştırma veya görevine son verme
ile birliği genel kurula götürebilmektedir. Bu uygulama hukukun üstünlüğünü hiçe saymaktır,
yapılacak bir cezalandırmanın mahkeme kararlarına dayanması gerekmektedir.

10/E- 4’de birliklere kredi veren kurum veya kuruluşların birlikleri denetlemesi öngörülmüştür.
Kredi veren kurum veya kuruluşların birlikleri denetlemesi uygun değildir. Ancak gecikmiş veya
yapılmamış kredi geri ödemelerinde ticaret hukuku geçerli olmalıdır.

Birliklerin bakanlık izni ile kurulmasını müteakip başkaca yeni bir izin olmadan çalışma
yapabilecekleri vurgulanmalıdır. (Belediyelerin bir kısmı hukuki boşluk nedeniyle iş yeri açma ruhsatı
isteyebiliyor.)

Madde 3’de kanunun yürürlük tarihi komisyonda verilen bir önerge ile “Bu Kanun 7/11/2014
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” Olarak kabul edilmiştir. Tasarının
henüz TBMM Genel Kurulunda görüşülmemiş ve kanunlaşmamış olması nedeniyle yürürlük
maddesinin bu şekilde kabul edilmesi kanun yapım tekniğine ve hukuka aykırıdır.

Tasarıda madde 4 olarak yürütme maddesi yer almamaktadır. Ancak komisyon görüşmelerinde
tasarıda yer almayan yürütme maddesi sözlü olarak, bu kanun bakanlar kurulunca yürütülür diye
ifade edilmiş ve yürürlük maddesi oylanarak kabul edilmiştir. Bu uygulama kanun yapım tekniğine
aykırıdır ve yürütme maddesi yok hükmündedir.

İlhan Demiröz Ramis Topal Ramazan Kerim Özkan
Bursa Amasya Burdur

Osman Kaptan Selahattin Karaahmetoğlu Doğan Şafak
Antalya Giresun Niğde
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MUHALEFET ŞERHİ
Hayvan gen kaynaklarının korunması, ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlanması

konularında faaliyet göstermek amacıyla gerçek veya tüzel kişi yetiştiriciler tarafından ıslah amaçlı
yetiştirici birliklerinin kurulmasını düzenleyen tasarı birçok eksiklik barındırmaktır.

Bilindiği üzere bu düzenleme daha önce 11.6.2010 günlü, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nda yer almış, ancak içerdiği eksiklik ve yanlışlıklar nedeniyle
Anayasa'nın 7 ve 128. Maddelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından
iptal edilmişti.

Her ne kadar gerekçesinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçelerine uygun şekilde
düzenlemelerin yapıldığı belirtildiyse de, tasarı bu haliyle de birçok yönüyle eksik ve yanlışlıklar
barındırmaktadır.

Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan
haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni
kurup bunu geliştirerek sürdüren, hukuk güvenliğini sağlayan, bütün etkinliklerinde hukuka ve
Anayasa'ya uyan, işlem ve eylemleri bağımsız yargı denetimine bağlı olan devlettir.

Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri belirliliktir. Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem
kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık,
net, anlaşılır ve uygulanabilir olması ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu
önlem içermesi gerekir. Belirlilik ilkesi, bireylerin hukuksal güvenliğinin sağlanması bakımından da
önem arz etmektedir.

Ancak bakıyoruz, tasarıda birçok hüküm ve ibare değiştirilerek yeniden düzenleme ihtiyacı
bulunmaktadır. Ayrıca komisyon bu tasarıyı ele alırken, konuyla doğrudan ya da dolaylı ilgili sivil
toplum örgütleri ve diğer birliklerin görüşlerine başvurmamıştır. Belirttiğimiz hususlar doğrultusunda,
tasarının ilgili kurum ve kuruluşlarla da görüşülerek yeniden ele alınması, eksik ve yanlışlarının
giderilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, tasarıya muhalefet ettiğimizi saygılarımızla arz ediyoruz. 

Halil Aksoy
Ağrı
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VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ
SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN TASARISI

MADDE 1- 11/6/2010 tarihli ve 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanununa 10 uncu maddesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki 10/A ila 10/F maddeleri
eklenmiş ve aynı Kanunun 10 uncu maddesinin
altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Islah amaçlı yetiştirici birlikleri
MADDE 10/A- (1) Hayvan gen kay-

naklarının korunması, ıslahı, geliştirilmesi,
yaygınlaştırılması ve pazarlanması konularında
faaliyet göstermek amacıyla gerçek veya tüzel
kişi yetiştiriciler tarafından, tüzel kişiliği haiz ve
özel hukuk hükümlerine tabi ıslah amaçlı
yetiştirici birliği kurulabilir.

(2) Islah amaçlı yetiştirici birliği, koyun ve
keçi türlerinde müştereken, diğer hayvan
cinslerinde ise aynı türden hayvana veya arılı
kovana sahip en az yedi yetiştiricinin bir araya
gelmesiyle kurulur. İl düzeyinde ıslah amacına
yönelik aynı türden yalnızca bir birlik
kurulabilir. Kurucu üyelerce hazırlanıp
imzalanan ve Bakanlık tarafından yayımlanan
tip ana sözleşmeye aykırı hükümler içermeyen
ana sözleşme Bakanlık il müdürlüğüne verilir.
Birliğin kuruluşuna izin verilmesi halinde ana
sözleşme, kurucu üyelerin başvurusu üzerine
birliğin bulunduğu yer ticaret sicilinde tescil ve
ilan olunur. Birlik, ticaret siciline tescil ile tüzel
kişilik kazanır ve tescilden itibaren üç ay
içerisinde ilk genel kurul toplantısını yapar. İlk
toplantıda birlik asıl üye sayısının yönetim ve
denetleme kurullarını oluşturacak sayının
altında olduğunun tespiti halinde, toplantı
tarihinden itibaren bir ay içerisinde ikinci genel
kurul toplantısı yapılır. Bu toplantıda da yeterli
asıl üye sayısına ulaşılamaması halinde birlik,
Bakanlık il müdürlüğünün onayı ile dağılır.
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VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ
SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN TASARISI

MADDE 1- 11/6/2010 tarihli ve 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanununa 10 uncu maddesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Islah amaçlı yetiştirici birlikleri
MADDE 10/A- (1) Hayvan gen kay-

naklarının korunması, ıslahı, geliştirilmesi,
yaygınlaştırılması ve pazarlanması konularında
faaliyet göstermek amacıyla gerçek veya tüzel
kişi yetiştiriciler tarafından, tüzel kişiliği haiz ve
özel hukuk hükümlerine tabi ıslah amaçlı
yetiştirici birliği kurulabilir.

(2) Islah amaçlı yetiştirici birliği, koyun ve
keçi türlerinde müştereken, diğer hayvan
cinslerinde ise aynı türden hayvana veya arılı
kovana sahip en az yedi yetiştiricinin bir araya
gelmesiyle kurulur. İl düzeyinde ıslah amacına
yönelik aynı türden yalnızca bir birlik
kurulabilir. Kurucu üyelerce hazırlanıp
imzalanan ve Bakanlık tarafından yayımlanan
tip ana sözleşmeye aykırı hükümler içermeyen
ana sözleşme Bakanlık il müdürlüğüne verilir.
Birliğin kuruluşuna izin verilmesi hâlinde ana
sözleşme, kurucu üyelerin başvurusu üzerine
birliğin bulunduğu yer ticaret sicilinde tescil ve
ilan olunur. Birlik, ticaret siciline tescil ile tüzel
kişilik kazanır ve tescilden itibaren üç ay içinde
ilk genel kurul toplantısını yapar. İlk toplantıda
birlik asıl üye sayısının yönetim ve denetleme
kurullarını oluşturacak sayının altında
olduğunun tespiti hâlinde, toplantı tarihinden
itibaren bir ay içinde ikinci genel kurul toplantısı
yapılır. Bu toplantıda da yeterli asıl üye sayısına
ulaşılamaması hâlinde birlik, Bakanlık il
müdürlüğünün onayı ile dağılır. Birlikler, ihtiyaç
duyulan yerlerde Bakanlık il müdürlüğünün
izniyle şube veya irtibat bürosu açabilir; birliğin

(HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN) (TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN)



Birlikler, ihtiyaç duyulan yerlerde Bakanlık il
müdürlüğünün izniyle şube veya irtibat bürosu
açabilir; birliğin görevlerini yürütmek üzere
ihtiyaç duyduğu sayıda personel çalıştırabilir.

(3)Ana sözleşmede aşağıda belirtilen
hususlara yer verilir:

a) Birliğin adı, amacı ve görevleri.
b) Üyeliğe ilişkin şartlar ve üyeliğin

sonlandırılması.
c) Gelir, gider ve diğer mali hükümler. 
ç) Sorumluluklar.
d)Yönetim, sevk ve idare.
e) Temsil ve tescil.
f) Dağılma ve tasfiye.
g) Denetim.
ğ) Diğer konular.
(4) Birlikler; merkez birliği şeklinde

örgütlenebilir ve faaliyet alanı ile ilgili bir
merkez birliği kurabilir. Merkez birliklerinin
kuruluşu ve dağılması birliklerde uygulanan
esaslara tabi olmakla birlikte, kuruluş ve
dağılma onayı Bakanlık tarafından verilir.
Merkez birliği en az yedi il birliğinden oluşur.
Merkez birliği genel kurulu, üye birliklerin asıl
üye sayısına göre yönetmelikle belirlenecek
oranlarda seçilecek delegelerden oluşur.

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin
usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.

Islah amaçlı yetiştirici birliklerinin organları,
yetki ve sorumlulukları 

MADDE 10/B- (1) Birlik; aşağıda
belirtilen genel kurul, yönetim kurulu ve
denetleme kurulundan oluşur.

a) Genel kurul, birliği temsil eden en yetkili
organdır. Genel kurul olağan ve gerektiğinde
olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının
dört yılda bir yapılması zorunludur. Genel kurul,
asıl üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır,
ana sözleşmede nitelikli çoğunluk gerektiren
hüküm bulunmadıkça toplantıya katılanların salt
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görevlerini yürütmek üzere ihtiyaç duyduğu
sayıda personel çalıştırabilir.

(3)Ana sözleşmede aşağıda belirtilen
hususlara yer verilir:

a) Birliğin adı, amacı ve görevleri
b) Üyeliğe ilişkin şartlar ve üyeliğin

sonlandırılması
c) Gelir, gider ve diğer mali hükümler 
ç) Sorumluluklar
d) Yönetim, sevk ve idare
e) Temsil ve tescil
f) Dağılma ve tasfiye
g) Denetim
ğ) Diğer konular
(4) Birlikler, merkez birliği şeklinde

örgütlenebilir ve faaliyet alanı ile ilgili bir
merkez birliği kurabilir. Merkez birliklerinin
kuruluşu ve dağılması birliklerde uygulanan
esaslara tabi olmakla birlikte, kuruluş ve
dağılma onayı Bakanlık tarafından verilir.
Merkez birliği en az yedi il birliğinden oluşur.
Merkez birliği genel kurulu, üye birliklerin asıl
üye sayısına göre yönetmelikle belirlenecek
oranlarda seçilecek delegelerden oluşur.

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin
usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.”

MADDE 2- 5996 sayılı Kanuna 10 uncu
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Islah amaçlı yetiştirici birliklerinin
organları, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10/B- (1) Birlik; aşağıda
belirtilen genel kurul, yönetim kurulu ve
denetleme kurulundan oluşur.

a) Genel kurul, birliği temsil eden en yetkili
organdır. Genel kurul olağan ve gerektiğinde
olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının
dört yılda bir yapılması zorunludur. Genel kurul,
asıl üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
Genel kurulda toplantı için gerekli çoğunluk

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



çoğunluğu ile karar alır. Birlik, yönetim kurulu
kararıyla doğrudan veya denetleme kurulu,
gerektiğinde tasfiye kurulu ya da asıl üyelerin
en az onda birinin noter onaylı talebiyle yönetim
kurulu tarafından olağanüstü genel kurul
toplantısına çağrılabilir. Ancak Bakanlık, genel
kurul yukarıda belirtildiği şekilde toplanamadığı
takdirde veya kamu yararı ve hizmet gereklerini
dikkate alarak genel kurulu toplantıya çağırma
yetkisine sahiptir. Genel kurul, aşağıda
belirlenen yetkilerini devir ve terk edemez.

1) Ana sözleşmeyi değiştirmek.
2) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu

üyeleriyle gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek.
3) İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde

gelir gider farkının bölüşülmesi hakkında karar
almak.

4) Yönetim kurulu ve denetleme kurulunu
ibra etmek.

5) Kanun veya ana sözleşme ile genel
kurulun yetkisine bırakılmış olan konular
hakkında karar vermek.

6) Alım, satım ve kiralama hizmetlerinde
takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliğini,
azami fiyatını, satılacak ya da kiralanacak ürün
ve hizmetlerin asgari fiyatını belirlemek.

b) Yönetim kurulu, birliğin faaliyetlerini
yöneten ve birliği temsil eden icra organıdır.
Yönetim kurulu, genel kurul tarafından en az beş
en fazla yedi üyeden oluşmak üzere, dört yıl için
seçilir. Bunların ve yedeklerinin asıl üye olması
şarttır. Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel
kişiler, temsilcilerinin isimlerini birliğe bildirir.
Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca aylık
brüt asgari ücretin iki katını geçmemek üzere
belirlenen huzur hakkı ve yolluk dışında hiçbir
ad altında başkaca ödeme yapılmaz. Yönetim
kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır:

1) Türk vatandaşı olmak.
2) Aynı türde başka bir birliğin yönetim

kurulu üyesi olmamak.
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sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın,
en geç otuz gün içinde ikinci toplantı yapılır.
Ana sözleşmede nitelikli çoğunluk gerektiren
hüküm bulunmadıkça toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile karar alınır. Birlik, yönetim kurulu
kararıyla doğrudan veya denetleme kurulu,
gerektiğinde tasfiye kurulu ya da asıl üyelerin en
az onda birinin noter onaylı talebiyle yönetim
kurulu tarafından olağanüstü genel kurul
toplantısına çağrılabilir. Ancak Bakanlık, genel
kurul yukarıda belirtildiği şekilde toplanamadığı
takdirde veya kamu yararı ve hizmet gereklerini
dikkate alarak genel kurulu toplantıya çağırma
yetkisine sahiptir. Genel kurul, aşağıda belirlenen
yetkilerini devir ve terk edemez.

1) Ana sözleşmeyi değiştirmek.
2) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu

üyeleriyle gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek.
3) İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde

gelir gider farkının bölüşülmesi hakkında karar
almak.

4) Yönetim kurulu ve denetleme kurulunu
ibra etmek.

5) Kanun veya ana sözleşme ile genel
kurulun yetkisine bırakılmış olan konular
hakkında karar vermek.

6) Alım, satım ve kiralama hizmetlerinde
takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliğini,
azami fiyatını, satılacak ya da kiralanacak ürün
ve hizmetlerin asgari fiyatını belirlemek.

b) Yönetim kurulu, birliğin faaliyetlerini
yöneten ve birliği temsil eden icra organıdır.
Yönetim kurulu, genel kurul tarafından en az beş
en fazla yedi üyeden oluşmak üzere, dört yıl için
seçilir. Bunların ve yedeklerinin asıl üye olması
şarttır. Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel
kişiler, temsilcilerinin isimlerini birliğe bildirir.
Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca aylık
brüt asgarî ücretin iki katını geçmemek üzere
belirlenen huzur hakkı ve yolluk dışında hiçbir
ad altında başkaca ödeme yapılmaz. Yönetim
kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır:

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



3) Devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

c) Denetleme kurulu, genel kurul namına
birliğin bütün işlem ve hesaplarını tetkik eder.
Genel kurul, asıl üyeler arasından denetleme
organı olarak dört yıl için üç asıl ve üç yedek
üyeyi seçer. Denetleme kurulu üyelerinde,
yönetim kurulu üyelerinde aranan şartlar aranır.
Denetleme kurulu üyelerine genel kurulca aylık
brüt asgari ücretin iki katını geçmemek üzere
belirlenen huzur hakkı ve yolluk dışında hiçbir
ad altında başkaca ödeme yapılmaz.

(2) Üyelerin yönetim kuruluna üyelik
şartlarını taşıyıp taşımadıkları, denetçiler
tarafından araştırılır. Bakanlıkça yapılan
denetimler sonucunda şartları taşımadıkları
halde seçildiği veya seçilme yeterliliğini
sonradan kaybettiği anlaşılanların üyelikleri
yönetim kurulunca sonlandırılır.

(3) Yönetim kurulu, birliği temsil ve birlik
adına imza atmaya yetkili şahısları, kararla
tespit eder ve bu kararın noterlikçe onaylanmış
bir sureti, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere
Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilir. Gerektiğinde
aynı usule göre hareket edilerek imza yetkisine
sahip kişiler değiştirilebilir. Birlik adına
yapılacak yazışmalarda yönetim kurulu başkanı
ve birliği temsile yetki verilen yönetim kurulu
üyelerinden en az birisinin imzası gereklidir.
Yönetim kurulu kararıyla, başkanın temsil
yetkisi il birliklerinde sorumlu müdüre, merkez
birliklerinde ise genel sekretere devredilebilir.
Yetki devri yapılan sorumlu müdür veya genel
sekreter yönetim ve denetleme kurulu üyesi
olamaz.

– 16 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 653)

Gökhan

1) Türk vatandaşı olmak.
2) Farklı hayvan türünde başka bir birliğin

yönetim kurulu üyesi olmamak.
3) Devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

c) Denetleme kurulu, genel kurul namına
birliğin bütün işlem ve hesaplarını tetkik eder.
Genel kurul, asıl üyeler arasından denetleme
organı olarak dört yıl için üç asıl ve üç yedek
üyeyi seçer. Denetleme kurulu üyelerinde,
yönetim kurulu üyelerinde aranan şartlar aranır.
Denetleme kurulu üyelerine genel kurulca aylık
brüt asgarî ücretin iki katını geçmemek üzere
belirlenen huzur hakkı ve yolluk dışında hiçbir
ad altında başkaca ödeme yapılmaz.

(2) Üyelerin yönetim kuruluna üyelik
şartlarını taşıyıp taşımadıkları, denetçiler
tarafından araştırılır. Bakanlıkça yapılan
denetimler sonucunda şartları taşımadıkları
halde seçildiği veya seçilme yeterliliğini
sonradan kaybettiği anlaşılanların üyelikleri
yönetim kurulunca sonlandırılır.

(3) Yönetim kurulu, birliği temsil ve birlik
adına imza atmaya yetkili şahısları, kararla tespit
eder ve bu kararın noterlikçe onaylanmış bir
sureti, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere
Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilir. Gerektiğinde
aynı usule göre hareket edilerek imza yetkisine
sahip kişiler değiştirilebilir. Mali ve birliği taahhüt
altına alan konularda, birlik adına yapılacak
yazışmalarda yönetim kurulu başkanı ve birliği
temsile yetki verilen yönetim kurulu üyelerinden
en az birisinin imzası gereklidir. Yönetim kurulu
kararıyla, başkanın temsil yetkisi il birliklerinde
sorumlu müdüre, merkez birliklerinde ise genel
sekretere devredilebilir. Yetki devri yapılan
sorumlu müdür veya genel sekreter yönetim ve
denetleme kurulu üyesi olamaz.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul
ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.

Islah amaçlı yetiştirici birliklerinin görevleri
MADDE 10/C- (1) Islah amaçlı yetiştirici

birlikleri aşağıda belirtilen görevleri yürütürler:
a) Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak.
b) Üyelerin mesleki eğitimlerini sağlamak,

bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla kurs,
seminer ve benzeri organizasyonları düzenlemek,
eğitim çalışmaları ve araştırmalar yapmak veya
yaptırmak, her türlü basılı yayım ve diğer yollarla
üyeleri arasında iletişim ve haberleşmeyi
sağlamak.

c)Bakanlıkça merkez birliğine verilen
yetkiler doğrultusunda, Bakanlığın kontrol ve
denetiminde ön soy kütüğü, soy kütüğü, döl
kontrolü ve/veya ıslah programları faaliyetlerini
yürütmek. 

ç) Üyelerin hayvanlarına suni tohumlama
hizmetleri vermek, suni tohumlama ile ilgili
sperma ve benzeri malzemeleri temin etmek,
depolamak, dağıtmak ve pazarlamak.

d) Yetiştiricilerin damızlık materyal, alet ve
ekipman, kaba yem, kesif yem, yem bitkileri
tohumlukları ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,
depolamak, dağıtmak ve pazarlamak.

e) Yurtiçinden veya gerekli hallerde
yurtdışından sağlanan erkek ve dişi hayvan,
sperma, yumurta, embriyo, larva, ana arı ya da
diğer biyolojik materyali kullanarak ıslah
programları ile bütünleşen her türlü faaliyet için
gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, gerekli
hallerde sperma, yumurta, embriyo, larva, ana
arı ve benzeri ıslah materyallerini üretmek için
Bakanlık izniyle ya da Bakanlıktan ruhsatlı
üretim merkezleri ve laboratuvarlar kurmak ve
araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmak.

f) Hayvanların bakım ve beslenmesi ile
ilgili her türlü girdi temini ile teknik ve idari
tedbirleri almak veya aldırmak.
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(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul
ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.”

MADDE 3- 5996 sayılı Kanuna 10 uncu
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Islah amaçlı yetiştirici birliklerinin görevleri
MADDE 10/C- (1) Islah amaçlı yetiştirici,

birlikleri aşağıda belirtilen görevleri yürütürler:
a) Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak.
b) Üyelerin mesleki eğitimlerini sağlamak,

bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla kurs,
seminer ve benzeri organizasyonları düzenlemek,
eğitim çalışmaları ve araştırmalar yapmak veya
yaptırmak, her türlü basılı yayım ve diğer yollarla
üyeleri arasında iletişim ve haberleşmeyi sağlamak.

c) Bakanlıkça merkez birliğine verilen
yetkiler doğrultusunda, Bakanlığın kontrol ve
denetiminde ön soy kütüğü, soy kütüğü, döl
kontrolü ve/veya ıslah programları faaliyetlerini
yürütmek.

ç) Üyelerin hayvanlarına suni tohumlama
hizmetleri vermek, suni tohumlama ile ilgili
sperma ve benzeri malzemeleri temin etmek,
depolamak, dağıtmak ve pazarlamak.

d) Yetiştiricilerin damızlık materyal, alet ve
ekipman, kaba yem, kesif yem, yem bitkileri
tohumlukları ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,
depolamak, dağıtmak ve pazarlamak.

e) Yurtiçinden veya gerekli hallerde
yurtdışından sağlanan erkek ve dişi hayvan,
sperma, yumurta, embriyo, larva, ana arı ya da
diğer biyolojik materyali kullanarak ıslah
programları ile bütünleşen her türlü faaliyet için
gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, gerekli
hallerde sperma, yumurta, embriyo, larva, ana
arı ve benzeri ıslah materyallerini üretmek için
Bakanlık izniyle ya da Bakanlıktan ruhsatlı
üretim merkezleri ve laboratuvarlar kurmak ve
araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmak.

f) Hayvanların bakım ve beslenmesi ile
ilgili her türlü girdi temini ile teknik ve idari
tedbirleri almak veya aldırmak.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



g) Üyelerce yetiştirilen damızlık hayvanların
satışını yapmak, satışlarını organize etmek, bunun
için müzayede düzenlemek, fuar, sergi ve
panayırlar kurmak ve kurulanlara katılmak,
yarışmalar tertiplemek, ödüller vermek ve
yetiştirilen ırkları tanıtmak.

ğ) Yetiştiricilerin ürünlerinin değer fiyatına
satışını sağlayacak her türlü pazarlama
organizasyonları ve ürün işleme tesislerini
kurmak, kiralamak ve işletmek.

h) Hayvanlar ve işletmeleri ile ilgili her türlü
sigorta hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

ı) Kredi temini konusunda çalışmalarda
bulunmak.

i) Kuruluş amacı ile ilgili ihtiyaç duyulan
araştırmaları yapmak veya yaptırmak.

j) Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla
gerekli tesisleri kurmak, ortak olmak, işletmek,
gerektiğinde bu işler için tüm hisseleri birliğe ait
olmak üzere şirket ve/veya iktisadi işletme
kurmak.

k) Merkez birliğinin birliğe tahsis etmiş
olduğu sayıda genetik materyali temin etmek ve
üye işletmelerde kullanmak veya kullandırmak.

l) Kayıt sistemi ve verim kayıtları için
gerekli girdileri merkez birliği aracılığı ile
tedarik etmek, kullanmak ve/veya kullandırmak.

m) Faaliyet alanı ile ilgili olarak üyelerinin
ihtiyaçlarına yönelik iş ve işlemler ile danışmanlık
ve projelendirme hizmetlerini vermek.

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul
ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.

Islah amaçlı yetiştirici birliklerine üyelik
MADDE 10/Ç- (1) Birlik, Bakanlıkça

belirlenen kriterler doğrultusunda asgari sayıda
hayvan, kovan gibi varlığa sahip ve soy kütüğü
sistemlerine dahil olan asıl üyeler ile bu şartlara
sahip olmayan ya da asıl üye olmaksızın birlik
imkânlarından kısıtlı olarak yararlanmak isteyen
aday üyelerden oluşur. Aday üyeler genel kurula
katılamaz ve oy kullanamaz.

– 18 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 653)

Gökhan

g) Üyelerce yetiştirilen damızlık hayvanların
satışını yapmak, satışlarını organize etmek, bunun
için müzayede düzenlemek, fuar, sergi ve
panayırlar kurmak ve kurulanlara katılmak,
yarışmalar tertiplemek, ödüller vermek ve
yetiştirilen ırkları tanıtmak.

ğ) Yetiştiricilerin ürünlerinin değer fiyatına
satışını sağlayacak her türlü pazarlama
organizasyonları ve ürün işleme tesislerini
kurmak, kiralamak ve işletmek.

h) Hayvanlar ve işletmeleri ile ilgili her türlü
sigorta hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

ı) Kredi temini konusunda çalışmalarda
bulunmak.

i) Kuruluş amacı ile ilgili ihtiyaç duyulan
araştırmaları yapmak veya yaptırmak.

j) Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla
gerekli tesisleri kurmak, ortak olmak, işletmek,
gerektiğinde bu işler için tüm hisseleri birliğe ait
olmak üzere şirket ve/veya iktisadi işletme
kurmak.

k) Merkez birliğinin birliğe tahsis etmiş
olduğu sayıda genetik materyali temin etmek ve
üye işletmelerde kullanmak veya kullandırmak.

1) Kayıt sistemi ve verim kayıtları için
gerekli girdileri merkez birliği aracılığı ile
tedarik etmek, kullanmak ve/veya kullandırmak.

m) Faaliyet alanı ile ilgili olarak üyelerinin
ihtiyaçlarına yönelik iş ve işlemler ile danışmanlık
ve projelendirme hizmetlerini vermek.

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul
ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.”

MADDE 4- 5996 sayılı Kanuna 10 uncu
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Islah amaçlı yetiştirici birliklerine üyelik
MADDE 10/Ç- (1) Birlik, Bakanlıkça

belirlenen kriterler doğrultusunda asgari sayıda
hayvan, kovan gibi varlığa sahip kendi türünün
ıslah programına ve/veya soy kütüğü sistemlerine
dâhil olan asıl üyeler ile bu şartlara sahip olmayan

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



(2) Asıl üyelerden giriş aidatı ve yıllık aidat
alınır. Giriş aidatı ve yıllık aidat Bakanlıkça
belirlenen üst sınırı geçmemek kaydıyla genel
kurul kararı ile tespit olunur. Ayrıca üyelere
verilecek hizmetler karşılığında genel kurulca
belirlenecek hizmet bedeli alınabilir. Birlikler
için uygulanan giriş aidatı, yıllık aidat ve hizmet
bedelleriyle ilgili hükümler merkez birlikleri
için de geçerlidir.

(3) Üyelik şartları ve üyeliğin kaybedilmesi
ile giriş ve yıllık aidat üst sınırları Bakanlıkça
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Islah amaçlı yetiştirici birliklerinin gelir ve
muafiyetleri

MADDE 10/D- (1) Birliğin gelirleri,
üyelerin birliğe girerken ödemiş oldukları giriş
aidatları, yıllık aidatlar, hizmet bedelleri, bağış,
yardım ve diğer gelirlerden oluşur.

(2) Birlik, alacaklılarına karşı tüm mal
varlığı ve aktifleriyle sorumludur.

(3) Birlik, 24/4/1969 sayılı ve 1163 sayılı
Kooperatifler Kanununa göre kurulan
kooperatiflere sağlanan her türlü vergi ve harç
muafiyetinden aynı koşullarla yararlanır.

Islah amaçlı yetiştirici birliklerinin denetimi
MADDE 10/E- (1) Bakanlık, hayvan gen

kaynaklarının korunması, ıslahı, geliştirilmesi,
yaygınlaştırılması ile pazarlanması faaliyetlerinde,
ön soy kütüğü, soy kütüğü gibi kayıt işlemlerinde
ve belgelendirme konularında birliklerle işbirliği
ve birliklere yetki devri yapabilir. Bakanlık,
birliklere teknik hizmetler ile sağlık ve eğitim
hizmetleri konusunda gerektiğinde personel ile
aynî ve nakdî destek verebilir, bunların bu Kanun
kapsamındaki faaliyetlerini kontrol eder ve gerekli
görmesi halinde denetler. Bakanlık, birliklerin ve
merkez birliklerinin genel kurullarında temsilci
bulundurur.

(2) Bakanlık, birlikleri ve merkez birliklerini
idari, mali, hukuki ve teknik yönler ile hayvan
sağlığı yönünden Bakanlık müfettiş ve kontrolörleri
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ya da asıl üye olmaksızın birlik imkânlarından
kısıtlı olarak yararlanmak isteyen aday üyelerden
oluşur. Aday üyeler genel kurula katılamaz ve oy
kullanamaz.

(2) Asıl üyelerden giriş aidatı ve yıllık aidat
alınır. Giriş aidatı ve yıllık aidat Bakanlıkça
belirlenen üst sınırı geçmemek kaydıyla genel
kurul kararı ile tespit olunur. Ayrıca üyelere
verilecek hizmetler karşılığında genel kurulca
belirlenecek hizmet bedeli alınabilir. Birlikler
için uygulanan giriş aidatı, yıllık aidat ve hizmet
bedelleriyle ilgili hükümler merkez birlikleri
için de geçerlidir.

(3) Üyelik şartları ve üyeliğin kaybedilmesi
ile giriş ve yıllık aidat üst sınırları Bakanlıkça
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 5- 5996 sayılı Kanuna 10 uncu
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Islah amaçlı yetiştirici birliklerinin gelir
ve muafiyetleri

MADDE 10/D- (1) Birliğin gelirleri,
üyelerin birliğe girerken ödemiş oldukları giriş
aidatları, yıllık aidatlar, hizmet bedelleri, bağış,
yardım ve diğer gelirlerden oluşur.

(2) Birlik, alacaklılarına karşı tüm mal
varlığı ve aktifleriyle sorumludur.

(3) Birlik, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı
Kooperatifler Kanununa göre kurulan
kooperatiflere sağlanan her türlü vergi ve harç
muafiyetinden aynı koşullarla yararlanır.”

MADDE 6- 5996 sayılı Kanuna 10 uncu
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Islah amaçlı yetiştirici birliklerinin denetimi
MADDE 10/E- (1) Bakanlık, hayvan gen

kaynaklarının korunması, ıslahı, geliştirilmesi,
yaygınlaştırılması ile pazarlanması faaliyetlerinde,
ön soy kütüğü, soy kütüğü gibi kayıt işlemlerinde
ve belgelendirme konularında birliklerle işbirliği
ve birliklere yetki devri yapabilir. Bakanlık,

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



veya denetim için görevlendirilecek olan personel
aracılığıyla denetler. Ayrıca, denetim sonuçları
Bakanlığa bildirilmek şartıyla merkez birlikleri de
kendi denetleme kurulları aracılığıyla üye
birliklerini denetleyebilir. Merkez birlikleri ve
birlikler, denetim sonuçlarına göre bu Kanun
hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça verilen
talimatlara uymak zorundadırlar.

(3) Yapılan denetimler sonucunda, merkez
birliklerinin, birliklerin ve bunların iştiraklerinin
yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey
yöneticilerinin, Bakanlıkça verilen talimatlar ile
hukuka açıkça aykırı eylem ve işlemlerinin tespit
edilmesi durumunda, Bakanlık, kamu yararı ve
hizmet gerekleri dikkate alınarak gecikmesinde
sakınca görülen hallerde ileride telafisi güç veya
imkânsız zararlara yol açılmasının engellenmesi
amacıyla bu kişileri belirli bir süre ile görevden
uzaklaştırabilir veya görevlerine tedbiren son
verebilir. Bu durumda Bakanlık, bir yıl içerisinde
olağanüstü genel kurul toplantısının yapılması
için gerekli tedbirleri alır.

(4) Birliklere kredi veren kurum ve
kuruluşlar, verilen kredilerin gayesine uygun
olarak kullanılıp kullanılmadığını, plan ve
projesine uygunluğu, teknik özellikleri ve kalite
açısından denetleyebilir.

(5) Birliklerde görevli bulunanlar bu
kuruluşlara ait mal, para ve para hükmündeki
kâğıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve
belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kontrolörlere,
denetimle görevlendirilen personele ve kredi
kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek,
sayılmasına ve incelenmesine yardımda
bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve
eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda
bulunmakla yükümlü oldukları gibi Bakanlıkça
kendilerinden istenilen her türlü bilgi, belge ve
kayıtları, tanınan süre içinde tam olarak vermek
zorundadır. 
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birliklere teknik hizmetler ile sağlık ve eğitim
hizmetleri konusunda gerektiğinde personel ile
aynî ve nakdî destek verebilir, bunların bu Kanun
kapsamındaki faaliyetlerini kontrol eder ve gerekli
görmesi hâlinde denetler. Bakanlık, birliklerin ve
merkez birliklerinin genel kurullarında temsilci
bulundurur.

(2) Bakanlık, birlikleri ve merkez birliklerini
idari, mali, hukuki ve teknik yönler ile hayvan
sağlığı yönünden Bakanlık müfettiş ve kontrolörleri
veya denetim için görevlendirilecek olan personel
aracılığıyla denetler. Ayrıca, denetim sonuçları
Bakanlığa bildirilmek şartıyla merkez birlikleri de
kendi denetleme kurulları aracılığıyla üye
birliklerini denetleyebilir. Merkez birlikleri ve
birlikler, denetim sonuçlarına göre bu kanun
hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça verilen
talimatlara uymak zorundadırlar.

(3) Yapılan denetimler sonucunda, merkez
birliklerinin, birliklerin ve bunların iştiraklerinin
yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey
yöneticilerinin, Bakanlıkça verilen talimatlar ile
hukuka açıkça aykırı eylem ve işlemlerinin tespit
edilmesi durumunda, Bakanlık, kamu yararı ve
hizmet gerekleri dikkate alınarak gecikmesinde
sakınca görülen hallerde ileride telafisi güç veya
imkânsız zararlara yol açılmasının engellenmesi
amacıyla bu kişileri belirli bir süre ile görevden
uzaklaştırabilir veya görevlerine tedbiren son
verebilir. Bu durumda Bakanlık, bir yıl içinde
olağanüstü genel kurul toplantısının yapılması
için gerekli tedbirleri alır.

(4) Birliklere kredi veren kurum ve
kuruluşlar, verilen kredilerin gayesine uygun
olarak kullanılıp kullanılmadığını, plan ve
projesine uygunluğu, teknik özellikleri ve kalite
açısından denetleyebilir.

(5) Birliklerde görevli bulunanlar bu
kuruluşlara ait mal, para ve para hükmündeki
kâğıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve
belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kontrolörlere,

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



(6) Yönetim kurulu üyeleri ve birlik
çalışanları, kendi kusurlarından ileri gelen
zararlardan sorumludurlar. Bunlar, suç teşkil
eden fiil ve hareketleri ile birliğin para ve
malları, bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak,
defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan
dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

(7) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul
ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.

Islah amaçlı yetiştirici birliklerinin dağılması
ve tasfiyesi

MADDE 10/F- (1) Birlik; ana sözleşme
gereğince, genel kurul kararıyla, iflasın
açılmasıyla, birlik asıl üye sayısının, yönetim ve
denetleme kurullarını oluşturacak sayının altına
düşmesi hallerinde Bakanlık il müdürlüğünün
onayı ile dağılır. Kuruluş amacına ulaşma
imkânının kalmadığının Bakanlıkça tespiti
halinde ise Bakanlık ilgili genel müdürlüğünün
onayı ile dağılır.

(2) Birliklerin dağılması, ticaret siciline
tescil ile ilan ettirilir.

(3) Islah amaçlı yetiştirici birliklerinin
kuruluşu, organları, çalışma usul ve esasları ile
dağılma ve tasfiyesine ilişkin olarak bu Kanunda
hüküm bulunmayan hallerde Kooperatifler
Kanunu hükümleri uygulanır.”
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denetimle görevlendirilen personele ve kredi
kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek,
sayılmasına ve incelenmesine yardımda bulunmak,
istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak
vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlü
oldukları gibi Bakanlıkça kendilerinden istenilen
her türlü bilgi, belge ve kayıtları, tanınan süre içinde
tam olarak vermek zorundadır.

(6) Yönetim kurulu üyeleri ve birlik
çalışanları, kendi kusurlarından ileri gelen
zararlardan sorumludurlar. Bunlar, suç teşkil
eden fiil ve hareketleri ile birliğin para ve
malları, bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak,
defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan
dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

(7) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul
ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.”

MADDE 7- 5996 sayılı Kanuna 10 uncu
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Islah amaçlı yetiştirici birliklerinin dağılması
ve tasfiyesi

MADDE 10/F- (1) Birlik; ana sözleşme
gereğince, genel kurul kararıyla, iflasın
açılmasıyla, birlik asıl üye sayısının, yönetim ve
denetim kurullarını oluşturacak sayının altına
düşmesi hallerinde Bakanlık il müdürlüğünün
onayı ile dağılır. Kuruluş amacına ulaşma
imkânının kalmadığının Bakanlıkça tespiti
hâlinde ise Bakanlık ilgili genel müdürlüğünün
onayı ile dağılır.

(2) Birliklerin dağılması, Ticaret Siciline
tescil ile ilan ettirilir.

(3) Islah amaçlı yetiştirici birliklerinin
kuruluşu, organları, çalışma usul ve esasları ile
dağılma ve tasfiyesine ilişkin olarak bu Kanunda
hüküm bulunmayan hallerde Kooperatifler
Kanunu hükümleri uygulanır.”

MADDE 8- 5996 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



MADDE 2- 5996 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir. 

“Mevcut ıslah amaçlı hayvan yetiştirici
birliklerinin uyumu

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihte kurulu bulunan ıslah
amaçlı hayvan yetiştirici birlikleri ile merkez
birlikleri, faaliyetlerine devam eder. Ancak bu
birlikler ve merkez birlikleri, ana sözleşmelerini
Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenen
usul ve esaslara uygun hale getirmek zorun-
dadırlar. Birlikler altı ay içerisinde, merkez
birlikleri ise dokuz ay içerisinde ana sözleş-
melerini yönetmelikle uyumlu hale getirmedikleri
takdirde kendiliğinden dağılmış sayılırlar.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
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MADDE 9- 5996 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir. 

“Mevcut ıslah amaçlı hayvan yetiştirici
birliklerinin uyumu

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihte kurulu bulunan ıslah
amaçlı hayvan yetiştirici birlikleri ile merkez
birlikleri, faaliyetlerine devam eder. Ancak bu
birlikler ve merkez birlikleri, ana sözleşmelerini
Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenen
usul ve esaslara uygun hale getirmek zorun-
dadırlar. Birlikler altı ay içinde, merkez birlikleri
ise dokuz ay içinde ana sözleşmelerini yönet-
melikle uyumlu hale getirmedikleri takdirde
kendiliğinden dağılmış sayılırlar.”

MADDE 10- Bu Kanun 7/11/2014
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

Ahmet Davutoğlu
Baþbakan

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 
B. Arınç A. Babacan Y. Akdoğan

Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
N. Kurtulmuş B. Bozdağ A. İslam

Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
V. Bozkır F. Işık F. Çelik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı V.
İ. Güllüce E. Ala M. Şimşek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız A. Ç. Kılıç M. M. Eker

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı
N. Canikli E. Ala C. Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
Ö. Çelik M. Şimşek N. Avcı

Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı
İ. Yılmaz V. Eroğlu M. Müezzinoğlu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
L. Elvan
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