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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

4 Haızktam 1981 Ptemşejrtbe 

1318 sayılı Finansman Kanununun Bina İnşaat, 
Vergisine ilişkin Maddelerimde Değişildik Yapıl- i 
masına Dair (1/171) (S. Sayısı: 197) ve 

Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Kara-
kaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı ile Afşin - El- l 

bistan Linyitleri Developmanı ve Termik Santralı' 
Projelerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hak
kında (1/153) • (S. Sayısı : 199) kanun tasarıları kabul 
oluridu. 

Gelecek toplantının yapılacağı, gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 15.55' 
Ae son verildi. 

Haydar SALTIK 

Milli GüvenSk Konseyi 
Genel Sekreteri 

»>-o-« 

BİRİNCİ OTURUM 

Acıtana Saati : 16.00 

BAŞKAN : OrgeıneolaH Kemanı EVREN (<BetvW Badesini,- Genelkurmay ve MÜİİ Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER i Orgeneral Nmelifiito--ERSİN <K. K.K. ve Mili Gttvun&lk Komselyl Üyessi) 

Orgenerali Sedait CELASUN (J. Gn. K. ive 'Mili Güven» Komise&C Üyelsfi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 58 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Veysel Güney Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/81) (S. Sayısı : 208) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizde kanun tasan ve tek
lifleri var, onları görüşmeye başlıyoruz ve ilk sırada 
da Veysel Güney Hakkındaki ölüm Cezasının Yeri
mle Gıe/jilrjiİmlerfınle Dair Başbakanlık Tezkeresi ve bu ko
nudaki Adalet Komisyonu Raporu yer alıyor. Bu 
rapor 208 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Komisyon Sözcüsü ve Bakanlık Temsilcisi arka
daşlarımız yerlerini aldılar. 

Ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi ve eki mahkûmiyet dosyasının hava-

(1) 208 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

le edildiği Adalet Komisyonu tarafından bir kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. 

Adalet Komisyonunun hazırladığı bu tasarının 
tümü üzerinde görüşme açıyorum ve ilk sözü Komis
yon Sözcüsü arkadaşıma veriyorum. 

Buyurun efendim. 
HÂKİM ALBAY FERÎDUN BALATLIOGLU 

(Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu 
olayla ilgili olarak hükümlü ve hüküm hakkında kısa 
özet bilgi arz edeceğim. 

Hükümlü: Veysel Güney, Ali oğlu Malatya He
kimhan nüfusuna kayıtlı, okur - yazar, işçi, 1957 do
ğumlu. 

Suç: Kendisinin cezadan kurtulmasını temin mak
sadıyla kasten adam öldürmek ve 6136 sayılı Ka
nuna muhalefet. 
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M. G. Konseri B : 58 

Suç tarihi: 28 . 12 . 1980. 
Suç yeri: Gaziantep Alleven Mahallesi, İncirli 

pınar sokak Yüksel Apartmanı, daire 12. 
Olay : Yasa dışı Dev-Yol Örgütünün Gaziantep 

İli Merkez Kuruluşu soruşturmasını yürütmekte olan 
İl Emniyet Müdürlüğü, yapılan bir ihbarı değerlendi
rerek, tespit olunan adrese bir başlan düzenlemiş ve 
28 . 12 . 1980 günü sabaha karşı saat 02.30'da Top. 
Üsteğmen Şahin Akkaya yönetimindeki güvenlik itimi 
baskın planını uygulamıştır. Yüksel Apartmanı 12 nu
marada barınan 2 «terörist teslim olun» çağrısına 
ateş açarak cevap vermişler ve böylece başlayan si
lahlı müsademe esnasında Üsteğmen Şahin Akkaya, 
hükümlü Veysel Güney tarafından başından silahla 
vurularak öldürülmüştür. 

Daha sonra apartmanın aydınlık boşluğundan aşa
ğı inen ve buradan kaçmak isteyen hükümlü, bulun
duğu yerde yaralı olarak ele geçirilmiştir. 

Hüküm mahkemesi, Adana Bölgesi Sıkıyönetim 
KomutanlığL 2 Numaralı Askeri Mahkemesi, hüküm
lünün bu eylemini, kendisinin cezadan kurtulması
nı temin maksadıyla adam öldürmek şeklinde tavsif 
suretiyle hükümlünün Türk Ceza Kanununun 450/9 
maddesi uyarınca idamına ve 6136 sayılı Kanun uya
rınca 10 yıl hapis ve 50 bin lira ağır para cezasiyle 
tecziyesine hükmetmiştir. 

Temyiz safhası içinde, anılan hüküm, Askeri Yar
gıtay 4 ncü Dairesinin 21 . 4 . 1981 gün ve 81/135-
154 sayılı kararıyla ve oybirliği ile onanmak suretiyle 
kesinleşmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Kanunun tümü üzerinde söz isteyen var mı?.. 

Yok. Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Veysel Güney Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye
rime Götıiriimıeslmie Daıir Kamum 

MADDE 1. — Askeri Yargıtay Dördüncü Daire
sinin 21.4.1981 tarih ve 1981/135 Esas, 1981/154 Ka
rar sayılı ilamıyla kesinleşen; Adana - Kahraman
maraş - Gaziantep - Adıyaman - Hatay.ve İçel.İlleri 
Sıkıyönetim. .Komutanlığı- 2 No. lu Askeri Mahkeme
sinin, 20:2.1981.: tarih ve 1981/71 Esas, 1981/80 Ka
rar sayılı hükmü ile. Türk Ceza Kanununun 450/9 
ncu maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm; edilmiş 
bulunan, sicilli nüfusta Malatya :tü, Hekimhan. İlçesi, 
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Davulgu Köyü,. Hane 10, Cilt 049, Sahife 41 de ka
yıtlı Ali oğlu, Zeynep'ten olma 14.2.1957 doğumlu 
Veysel Güney hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kahul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak, is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü

tür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
Allah taksiratını affetsin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim 

orada bir kelime kullandılar; «Üsteğmen Şahin Ak
kaya, hükümlü Veysel Güney tarafından başından 
vurularak öldürülmüştür.» mü demeli, «şehit edilmiş
tir» mi demeli? Yani bu kanunla ilgili değildir, özel 
olarak soruyorum. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(Adalet Komisyonu Başkanı) Bu, kanuni bir tabir 
olduğu için böyle yazılmıştır. «Öldürme» tabiri ay
nen kanundaki ibaredir, «şehit etme» tabiri Türk 
Ceza Kanununda geçmiyor. Biz kanuni ifadeyi kul
landık. Arz ederim. 

2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 18 nci 
Madde (n) Bendinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/51) 
(S. Sayısı : 205) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin:^nci sırasında 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununun 18: nci madde j(n) İten
din in değiştirilmesi ve bu 'kanuna bir e!k geçici mad
de eklemesi hakkında kanun Itekliıfİ ve bu ıkonuda 
Milli Savunma Komisyonu raporu mevcuitltur. Bu 
rapor 205 sıra sayısı ile basılıp dağıltıimuştır. 

(1) 205 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 
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Komisyon sözcüsü ve bakanlık temsilcisi arka
daşlarımız yerlerini addılar. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyor 
ve ilk sözü Komisyon Başkanı Başkaynak'a veriyo
rum. 

Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 1402 sayılı /Kanunun 1'8 nci mad
desi usul hükümlerini ühltiva etmektedir. 19 .9 . 1980 
'tarihindeki vaki değişikliğimizde, 18 nci maddenin !(n) 
bendinde 3 yıla kadar hlürriyeti 'bağlayıcı cezaların 
temyiz edilemeyeceğini ifade eömişltiık; fakat uygula
mada görüldü <ki, asli cezaya bağlı feri ve mütemmim 
cezalar ile ister müstakil, ister asli ceza ile yürürlük
teki para cezalarının da söz konusu olduğu ıhlüküm 
yerinde ifade ediliyor. Bu kere 3 yıla kadar hürriyetti 
bağlayıcı ceza temyiz edi'lmemesine rağmen 1 senelik 
bir hapis cezası veya 6 aylık bir hapis Cezası bera
berinde para cezasını da getirmiş ise, kabili temyiz 
olabiliyor. Kanunun maksadını aşıyor veya maksadın 
altında kalıyor. Bu nedenle uygulamadaki bu çeliş
kiyi giderebilmek için (n) bendini değiştirmiş bulu
nuyoruz. 

(n) bendi değişikliği şunu ifade ediyor: 3 yıla 
kadar (hürriyetti bağlayıcı ceza veya asli cezaya bağlı 
bir feri ceza veya bir mütemmim ceza müstakil 
para cezası veya asli cezaya bağlı bir para cezasının 
tümü temyiz edilmeyecek. 

0 itibarla, eğer Yüksek Heyettiniz kanun teklifini 
bu tarzda kabul buyurur ise, anailfce, temyizin önünü 
kesmek, bir yerde mahkemeleri rahatlatmak veya tem
yizdeki daha önemli davaları bir an önce neticeye 
bağlamayı öngördüğü için madde metni bu tarzda 
tanzim edilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka siöz almak isteyen var mı?.. 

Yok. Tümü üzerindeki görüşmeler 'tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınızı sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum: 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 18 nci Madde 
(n) Bendinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna B'ir Efe 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 18 nci madde (n) bendinin birinci fıkrası, atşağ:ı-
daki şekilde değişltjrilmiştir, 
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«Para cezaları, para cezası ile birlikte veya müs
takil üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri 
ve bu cezalara bağlı veya müsıtakil veya neticesi olan 
fer'i ve mütemmim ceza hükümleri temyiz olunamaz». 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok . 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu

na aşağıdaki ek geçici 3 ncü madde etklenmişttir. 

EK GEÇtCİ MADDE 3. — Milli Güvenlik Kon
seyinin bildiri ve 'kararlarına uymayanlar hattında, 
fiil başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bu Kanunun 
16 nci maddesine göre yasal işlem yapılır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde buyurun Sa
yın Başkaynak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli 'Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yüksek malumları olduğu üzere, Anayasa Düzeni 
Hakkındaki Kanunun 6 nci maddesinde, Yüksek Kon
seyinizin bildiri çıkarmak veya karar verme yetkisi 
de var. Gerek bildirilerinde ve gerekse kararlarında 
bazı yasaklar koyabilir. Bunlara uymayanlar hakkın
da hangi cezai takibatın yapılacağı yasalarımızda 
mevcut değildir. Örneğin 2 Haziran 1981 tarihinde 
52 sayılı kararı çıkarır iken dahi bu ihtiyaç hissedil
diği için, Kararnamenin altına böylesine bir hüküm 
konmuştur. 

Sayın Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Hava Kuv
vetleri Komutanının bu teklifi, bundan böyle Kon
seyin alacağı bildiri ve kararlarda bazı yasaklar, bazı 
yasaklamalar konmuş ise onların dahi 1402 sayılı 
Kanunun kapsamı içinde bulunacağını ve 16 nci 
madde gereğince soruşturma yapılacağını ve mahkû
miyet verileceğini ömgörmiüşıtür. Bir şartla ki, bildiri 
ve karara uyulmaması konusunda yapılan fiil de baş
ka bir suç oluşturduğu takdirde dahi, ayrıca o suç
tan da takibat yapılacaktır, onu içermektedir. Kö-
Tnisyonuımuz aynen ibu teklife katılmıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2 nci madde ve ona bağlı olarak ek geçici 3 ncü 

madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
2 nci maddeyi ek geçici 3 ncü madde ile birlikte 

oylarınıza 'sunuyorum): Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 3. — Bu Kanun yayıımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

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

4 nıoü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar 

Kurulu yürütür. 
'BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: (Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... .Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

3. — 23 . 4 . 1981 Tarik ve 2451 sayılı Kanun 
Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluş
larında Atama Usulüne İlişkin Kanun Teklifi ve İhti
sas Komisyonu Raporu. (2/52) (S. Sayısı : 209) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasında, 
23 . 4 . 1981 tarih ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dı
şında kalan Kamu (Kurum ve Kuruluşlarında Atama 
Usulüne İlişikln Kanun Teklifi ve bu konudaki İhti
sas Komisyonu Raporu mevcuttur. Bu rapor 209 sıra 
Sayısı |le basılıp dağıtılmıştı. 

ihtisas Komisyonu Sözcüsü yerini aldılar. 
Kanun teklifinin tümü 'üzerinde ihtisas Komisyo

nu Sözcüsüne söz veriyorum. 
Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın IBaş-
kanrm, 'yüksek malûmları olduğu üzere, bakanlıkların, 
bakanlıklara bağlı kuruluşların ve bakanlıklara bağ
lı olmayan kuruluşların atama ve nakilleri her bakan
lığın veyahut kuruluşun kendi kuruluş kanunlarında 
yazılmaktadır., 

Aralarında irtibat ve koordinasyon bulunmadığı 
için bakanlıkların ve bakanlık kuruluşlarının atama 
ve nakilleri, değişik biçimde, birbirine çelişkili ola
rak yerine getirilmektedir. Bu birliği sağlamak için 
Yüksek Heyetiniz 23 . 4 . 1981 tarih ve 2451 sayılı 
Yasa ile bakanlıkların ve bakanlıklara bağlı kuruluş
ların atama ve nakit erini bir ısistem içerisinde hükme 
bağlamış bulunmaktadır. Ancak, bakanlıklara bağlan
mayan bazı kamu kuruluşları da var ki, bunlardaki 
atama ve nakil sistemi kendi yasalarına göre yürütül
mektedir ve ister istemez 2451 sayılı Kanunla çelişki 
ifade etmektedir. 

Kara Kuvvetleri Komutanı, Milli Güvenlik Kon
seyi Üyesi Sayın Orgeneral Nurettin Ersin tarafın
dan verilen kanun teklifi Komisyonumuzca incelen
miş bulunmaktadır. Ancak, igerek 2451 sayılı Yasa ile 
paralellik sağlamak, gerek bakanlıklara bağlı bulunma
yan diğer kamu kuruluş Ve kurumları ile de bir irti
bat ve koordinasyon sağlayabilmek için Komisyonu
muz bir süre daha çalışma ihtiyacını duymuştur. 
Lütfeder karar verirseniz, kanun (teklifini Komisyona 
geri almak istiyoruz, ileriki tarihlerde tekrar Yüksek 
Huzurunuza getireceğiz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim bu Kanun teklifi {hakkında Komisyonu

muz biraz daha inceleme gereğini hissediyorlar. Bu 
bakımdan geri alınmasını önerdiler. Bu teklifi oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

O halde bu teklif, Komisyona iade edilmiştir. 

4. — Kooperatifler Kanununun 52 nci Maddesi
nin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sosyal Gü
venlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. 
(11184) (S. Sayısı: 206) (1) 

(BAŞKAN — Gündemimizin 4 ncü sırasında, Kbo-
peratifler Kanununun 5i2 nci Maddesinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna (Bir Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Sosyal Güvenlik tş ve 
İşçi ilişkileri Komisyonu Raporu mevcuttur. (Bu rapor 
206 sıra sayısı ite basılıp dağıtılmıştı. 

llhitisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın (Bakan ve il
gililer yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde ilk 'Sözü Ko
misyon Sözcüsü arkadaşımıza bırakıyorum. 

Buyurun efendim. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN ((Sosyal Güvenlik tş ve işçi İlişkileri Komisyo
nu (Başkanı) — Sayın (Başkanım, yapı kooperatifleri, 
Kooperatifler Kanununda genellikle küçük üyeli 

yapı kooperatiflerine göre düzenlenmiş. 'Bugün ülke
mizde 8 binin üzerinde üyesi olan yapı koopratifleri 
bulunmaktadır. IBu nedenle, kooperatiflerin ek yü
kümlülükler alabilmesi ile ilgili Kooperatifler Kanu
nunun 52 nci maddesinin uygulanmasında bazı zor
luklarla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu 52 nci mad
de, ek yükümlülükler alınabilmesi için kooperatif 

(1) 206 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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genel kurulunun 3/4*ünün oy birliğini 'öngörüyor ve 
dolayısıyla kooperatifler genel kurulu ek krediler 
alabilmek için bu çoğunluğu ısaptayamıyör. 

Bunun belli başlı iki nedeni bulunmakta!: Ya üye-
ler-yuüt dışı dahil-memleketimizin birçok bölgele
rine dağılmış bulunuyorlar, 3/4 çoğunluğu tutamı
yorlar veya bir gerçek daha var; bu çok üyeli koope
ratiflerin inşaatı, termin planı çok uzun süreyi kap
sıyor; 10 sene, 12 sene, 8 isen© 'gibi, bu süre içerisin
de kooperatif yaptığı inşaatların biten kısımlarını 
üyelerine tahsis ediyor. Üyelerine tahsis edilince, 
bu üyeler daha düşük maliyette iken meskenlerine 
girmiş oluyorlar ve dolayisiyle ek yüklenim getirme
yi hedef tutan genel kurullara katılmıyorlar. 

Kaldı ki, Kooperatifler Kanunun 23 ncü madde
si, kooperatif fesholuncaya- kadar üyelerinin hak ve 
vecibelerinde eşit olduğunu öngörüyor, 52 nci madde 
çalıştırılmayınca bu şekil, bilahara da 23 ncü mad
denin çalışmamasına yönelik itirazların olacağı tabii
dir. 

Kooperatifin amacı, üyelerini kooperatif •tüzüğün
de belirtilen hedefe yükseltmektedir. Bu 3/4 çoğun
luk tatbikatta bugüne kadar şöyle cereyan etmiştir: 

'İmar ve İskân 'Bakanlığı ve Emlak Kredi (Bankası, 
uygulamalarında, genel kurulun 3/4 çoğunluğunu 
aramamıştır. Şu. bir gerçek ki, Sosyal Sigortalar Ge
nel Müdürlüğü de 197İ9 senesine kadar 3/4 çoğun
luğu aramamıştır. 1979 senesinden sonra hukuki 
Zorluklar veya finansman zorlukları nedeniyle ara
mak durumunda kalmıştır. 

Bu aranır mı aranmaz mı keyfiyeti, Ticaret Ba
kanlığınca «3/4 çoğunluk aranmaz» şeklinde mütalaa 
edilmiştir. Ayrıca, Kamu Konut Kredileri Düzen
leme ve Koordinasyon Kurulu da 3/4 çoğunluğun 
aranmayacağına oy çoğunluğu ile karar vermiştir. 
Buna rağmen tatbikatta bu 3/4 çoğunluğun aranma
sı icabettiği, bilhassa Sosyal Sigortalar Kurumunun 
verdiği krediler yönünden aranması gerektiği, bazı 
kamu kuruluşlarında da. «Aranmaması» gerektiği şek
linde çelişik bir uygulama mevcuttur. 

Huzurunuza getirilen, bu yasa tasarısıyla, bu koo
peratifler, kamu. kuruluşlarından: ek kredi, artan 
kredi miktarını alabilmeleri için 3/4 çoğunluğu, ara
mayacaklar, genel kurulda hazır olan üyelerin ço
ğunluğunu, yarıdan bir fazlasını arayacaklardır. 

BAŞKAN — Yani, ilk toplantıda tabii umumi 
üye' sayısının salt çoğunluğuyla; ama sağlanamadıış-
sa, ikinci toplantıda toiplanabilenin adi çoğunluğuy
la olacak? 

8 . 6 . 1981 O : 1 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN ((Sosyal Güvenlik tş ve 'İşçi ilişkileri Komisyo
nu (Başkanı) — Adi çoğunlukla bu kararı alabilecek
ler. 

'Bu şekliyle huzurunuza getirilen yasa tasarısıy
la bilhassa çok üyeli kooperatiflerin kilitlenmiş du
rumda olan kredi talepleri ilgili kurumlarca karşı
lanabilecek ve milyarlar bağlanmış olan bu koopera
tiflerdeki milli servet aktif hale gelmiş olacak. Ta
sarının amacı bu. 

(Biraz evvel arz ettiğim gibi, tatbikatta da zaten 
birçok kamu kuruluşlarınca bu aranmıyor. 

'Bir geçici madde ilavesiyle de, bu kooperatifle
rin anasözleşmeleri ve anasözleşmelerme esas olan 
örnek sözleşmelerinde 3/4 çoğunluğun aranması, ka
nunun gereği olduğu için konulmuş bir madde idi. 
Bu teklif edilen, kanun tasarısı yürürlüğe girerse şa
yet, ondan evvel aktedilmiş (sözleşmelerde de bu hü
kümlerin, bu değişikliğe uygun, olarak düzeltileceği 
kabul ediliyor. 

BAŞKAN — Peki, acaba.böyle 3/4 gibi büyük. 
bir çoğunluğun konmasının sebebi neymiş? Anayasa 
değişikliğinde bile. 2/3 ile: karar alınırken, 'koopera
tiflerde böyle 3/4'ün aranmasına .neden .gerek duyul
muş? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT' SAR
GIN (Sosyal Güvenlik İş ve -'işçi İlişkileri Komisyo
nu 'Başkanı) — Sayın (Başkanım, aslında 3 /4 çoğun
luk, genellikle kredileri de hedef tutmuyor, şahsi so
rumlulukları artırıcı hükümleri hedef tutuyor. Bu, 
İsviçre Kanunundan aynen alınmış. Üyelerde çoğun
luğun azınlığa tahakkümünü önlemeyi hedef tut
muştur; genellikle şahsi sorumlulukları artırıcı ted
birleri düşünerek böyle 'yapmıştır. Burada, yine biz, 
gelen tasarıda şahsi sorumlulukları artırıcı hüküm
lerde 3/4'ü aramaktayız. Yalnız, araya bir fıkra ek
lemekle, kredi artışını öngören hususlarda adi ço
ğunluğun aranması teklif edilmektedir. 

BAŞ/KAN — Yalnız kredi?. 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR

GIN ı(ISösyar Güvenlik İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı)'— Evet. 

'BAŞKAN — Tümü üzerinde başka, söz isteyen 
var mı?.. Yok. Tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenlec. Kabul edilmişltir, 

1 nci malddeyi okutuyorum1? 
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Kooperatifler Kanununun 512 nci Maddesinin Değiş
tirilmesine ve <Bu (Kanuna ©ir Geçici Madde Ek

lenmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 124 . 4 .1969 tarihli ve 1163 sa

yılı Kooperatifler Kanununun 52 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değişftjrilm iştir. 

«(Madde l5l2. — Ortakların şahsi sorumlulukları
nın ağırlaştırılması veya ek 'ödeme yükümleri ihdası 
hakkında alınacak kararlar için 'bütün ortakların 3/4' 
ünün rızası gereklidir. 

Ancak, kamu ı kuruluşlarından kredi alan yapı 
kooperatiflerinin kredi miktarının artırılmasında ya
rarlanmak; üzere alacakları kararlarda bu şart aran
maz. 

'Kararlar, ilandan başlayarak üç ay içimde koope
ratiften çıktıklarını bildirmeleri halinde bunlara katıl
mayan ortakları bağlamaz. Bu takdirde kooperatiften 
çıkma beyanı, .kararın yürürlüğe girdiği tarihten baş
lamak üzere büküm ifade eder. 

Bu suretle kooperatiften çıkma hakkının kullanıl
ması, bir ayrılma tazminatı ödenmesine bağlı kı
lınamaz.» 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyona 
söz veriyorum, buyurunuz. 

PERSONEL IKİIOBMLİ AUBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Sayın Başkanım, burada ikinci fıkra 
eklenmiş durumdadır; diğer hükümler Kanundan 
aynen alınmıştır. 

»BAŞKAN — «Ancak» diye başlayan fıkra değil 
mi?. 

PERSONEL ıKIDlEMLİ AUBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Evet. 

ıBAŞKAN — 1 nci madde üzerinde başka söz is
teyen var mı?.. 

'Buyurun Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik 'Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başka
nım, 1 nci maddeye getirilen ve «Ancak» la başla
yan fıkra, «...bu cart aranmaz» la bitiyor. Öyle zan
nediyorum ki bunun «onuna hangi hükmün uygula
nacağını açıklayan bir ifade , getirirsek «ve 51 nci 
maddenin 1 nci fıkra hükmü uygulanır» dersek (51 
nci maddenin 1 nci fıkrasında; «Adı ekseriyetle ka
rar alınır», diyor aynı Kanunda), zannediyorum da
ha açık -bir Mküm olacak »ve tereddüde mahal kal
mayacak efendim. 

vBAŞKAN — Ne-delisiniz .sayın:Komisyon? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik İş Ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Aynen katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümetimiz?.. 
SOSYAL GÜVENLİK IBAlKANI SADİK SİDE 

— Uygun efendim. 
BAŞKAN — Çünkü; daha başlangıcı var bunun, 

değil mi? «Bu şart aranmaz» demekle, 3/4 şartı aran
maz diyorsunuz; ama öteki türlü daha sarih olacak. 
O zaman onu nasıl değiştireceğiz? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Arz edeyim efen
dim: 

«Bu şart aranmaz ve 51 nci maddenin birinci 
fıkrası hükmü uygulanır.» 

BAŞKAN — O halde, 1 nci maddeye bağlı ola
rak 512 nci maddenin «Ancafc»la başlayan ikinci fık
rasını, yeni teklif edilen ve Komisyonun ve Ba
kanımızın katıldığı şekliyle okutuyorum efendim: 

«•Ancak, kamu kuruluşlarından kredi alan yapı 
kooperatiflerinin kredi miktarlarının artırılmasından 
yararlanmak üzere alacakları kararlarda bu şart aran
maz ve 51 nci maddenin birinci fıkrası hükmü uy
gulanır.» 

BAŞKAN — Tamam mı efendim?. 
ORGENERAL (HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tamam efendim. 
BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi bu değişik şekli ile oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — Kooperatifler Kanununa aşağıda
ki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 
Bu IKanunun yayımından önce kurulmuş bulunan 

ve kamu kuruluşlarından kredi alan yapı kooperatif
lerinin anasözleşmeleri ile bunlara ait Yapı Koopera
tifleri örnek Sözleşmelerinin '1HÖ3 sayılı 'Kanunun bu 
Kanunla değişik 52 nci maddesinin 2 nci fıkrasına 
aykırı bükümleri uygulanmaz.» 

IBAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Komisyona 
-söz veriyorum. Yani, bundan evvel kurulmuş olan
larda varsa, o esiki hüküm uygulanmasın, bu yeni 
hüküm uygulansın istiyorsunuz, değil mi efendim?. 

'PERSONEL IKIDEMLÎ AUBAY TALÂT SAR
GIN 'l(Sosyal Güvenlik İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu (Başkanı) -— Evet. 
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IBAŞK.AN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

(Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel (Sekreteri) — Sayın 'Başkanım, 
2 nci maddeyi geçici madde olarak 'hükümet getir
di, Komisyonda da *aym haliyle önerildi. Yalnız, 
berilim tereddüt ettiğim ilki unsur 'var bu maddenin içe
risinde: 

'Birincisi; baştan itibaren okuyorum: 
«Bu Kanunun yayımından önce kurulmuş bulu

nan ve kamu 'kuruluşlarından kredi alan yapı koope
ratiflerinin anasözleşımeleri ile bunlara ait yapı koo
peratifleri örnek sözleşmeleri..» 

lEvVela, bu ödenek sözleşmeler, malum bir pro-
forma olarak düzenlenmiş sözleşmelerdir ve taraf
lar imzaladıktan sonra anasözleşme haline gelirler. 
Binaenaleyih, örnek sözleşmeleri burada zikretmeye 
lüzum var mı? 

ikinci tereddüdüm, yine Hükümet teklifinde. 
«52 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hükümler 
uygulanmaz» deniyor. 

Zaten, 52, nci maddenin ikinci fıkrasını kanun-
laştırdığımıza göre, 'elbette uygulanamayacak. Eğer 
amaç, anasözleşmelerde eskiden bulunmayan bu hü
küm nedeniyle boşluğu doldurmaksa, «Uygulanmaz» 
kelimesi acaba geçerli oluyor mu? Bunda tereddüdüm 
var. Hükümet bir açıklama yapmarsa. Faydalı 'olur. 

•BAŞKAN — Evet. 
'Sayın Bakan, zatı âliniz mi, açıklama yapacaksı

nız? 
SOSYAL GÜVENUÎK BAIKANI SADIK SİDE 

— Müsteşarım açıklamada bulunacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
NACt iÜNVBR l(Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Başkanım, Sayın Orgeneralimin te
mas etmiş olduğu her iki husus da yerindedir. 

Hakikaten, bizim düzenlediğimiz geçici maddede 
ki, «Anasözleşmeleri ile l(fazla olan kısımları söylü
yorum) bunlara ait yapı kooperatifleri örnek sözleş
meleri» kelimelerinin çıkarılması iktiza eder. Çünkü, 
sayın Orgeneralimin belirttiği gibi. 

'BAŞKAN — Yani, o takdirde, «Bu kanunun ya
yımından önce kurulmuş bulunan ve kamu kuruluş
larından kredi alan yapı 'kooperatiflerinin anasöz
leşmelerinin 1163 'sayılı Kanunun, bu kanunla deği
şik 52 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı hüküm
leri uygulanmaz» diye bağlanması lazım, öyle mi?. 

NACt;ÜNVER i(jSosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi) — Efendim, önce birinci kısmı takdim ediyo
rum, Orgeneralimin birinci tereddüdüne cevap ve
riyorum; yerindedir tereddütleri. 

«'Bu Kanunun yayımından önce kurulmuş bulu
nan ve kamu kuruluşlarından kredi alan yapı koope
ratiflerinin anasözleşmelerinün 11163 sayılı Kanunun 
bu kanunla değişik 512 nci maddesinin 2 nci fıkrasına 
aykırı hükümleri uygulanmaz.» Yani, birinciyi cevap
lamış oluyorum, çıkması gerekir diyorum. 

'BAŞKAN — «Anasözleşmeleri» ibaresi çıkmı
yor, bunu okudunuz. 

'NACt ÜNVE'R «Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi) — Hayır o kalacak. «Anasözleşmeleri ile, 
bunlara ait yapı kooperatifleri örnek sözleşmelerinin» 
cümleciğinin geçici maddeden çıkarılması iktiza eder, 
doğrudur; «İle» de dahil, çıkarılması lazım. 

BAŞKAN — Tamam; »«île» ile beraber, «tle»den 
itibaren çıkarılması gerekiyor. 

'NACİ ÜNVE'R iflSosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi) — Evet Sayın Başkanım. 

IÖAŞKAIN — Yalnız o zaman «Kooperatiflerin 
anasözleşmeleri» değil, «Anasözleşmelerinin» şeklin
de olması lazım. 

NACt ÜNVE'R '(Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi) — Evet, «Anasözleşmelerinin» olacak. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Eğer bu haliyle 
bırakacaksa'k, '«lAnasözleşmelerindeki, 11163 sayılı 
Kanunun ve bu Ikanunla değişlik 52 nci maldde'sinİn 
ikinci fıkrasına aykırı hükümler uygulanmaz» şek
linde olacak, «Anasözleşmelerirideki» dememiz ge
rekecek efendim. O vakit, «Uygulanmaz» kelimesi 
yetiyorsa, başka bir şeye lüzum kalmayacak. 

Yalnız.. 
BAŞKAN — O zaman «Hükümler» olur, «Hü

kümleri» olmaz. 
Yalnız, bunu biz, ikinci fıkrayla kabul ettik. «Uy

gulanmaz» yerine, «Uygulanır» demeik yani müspet 
kullanmak daha doğru olurdu. 

Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK ((Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Benim de soru
mun ikinci kısmı zaten oydu efendim. 

Buna aykırı hükümler uygulanmazsa, uygulanacak 
hüküm nedir? O, muallakta; Benim anladığıma gö
re, Hükümet teklifinin amacı, kooperatifleri, bu ge
çici maddeyle yeniden anasözleşımeleri değiştire
cek hulkükli kademelerdlen kurtararak bir an eivvel' bu 
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krediye sahip kılmaktır. Yani, tekrar genel kurul 
toplanacak, tekrar, krediyi verenle birlikte karşı kar
şıya gelinecek ve anasözleşmelerdeki uygulanmaya
cak hükümler değiştirilecek. 

«öyle anlıyorum ki, işi süratle yürütebilmek için, 
yukarımda k'anunlaştırdığınız fıkraya, «Benzeri bir 
hüküm varsa; bu, yürürlükten kalkmış olur» veya 
^Düzeltilmiş sayılır» gibi bir ibare getirmek iktiza 
edecek herhalde efendim. 

Bilmiyorum Hükümetin görüşü nedir? 
'BAŞKAN — Hayır. «IBu kanunun yayımından 

önce kurulmuş bulunan ve kamu kuruluşlarından 
kredi alan yapı kooperatiflerinin anasözleşmelerinde, 
52 nci maddenin ikinci fıkrası uygulanır» demek la
zımdır. Nedende, geçici olduğuna göre, bu fıkra uy
gulanır. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK ı̂ Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Zaten onu kanun
laşırdık efendim. «Geçici» demeye lüzum yok. 

!BAŞKAN — Kanunlaştı; onun için diyorum. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ben bir öneri ha
zırladım, eğer müsaade ederseniz onu takdim ede
yim. 

IBASKAN — Lütifen, 
Orgeneral Haydar Saltık tarafından verilmiş bir 

öneri vardır, bunu okutuyorum1: 
«Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, ıBaşbakanlığın 28 . 5 . 1981 
tarih ve 101-1875/041197 sayılı yazısıyla gönderilen 
«1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 5'2 nci Mad
desinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile ilgili 
Komisyon Raporunun ilişikteki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Haydan SALTIK 
Orgeneral 
Milli 'Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

GEÇÎCt MADDE — !Bu Kanunun yayımından 
önce kurulmuş bulunan ve Kamu Kuruluşlarından 
kredi alan yapı kooperatiflerinin anasözleşmelerindeki 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bu Kanunla 
değişik 52 nci maddesine aykırı hükümler, herhan
gi bir işlem yapılmaksızın anılan maddeye göre dü
zeltilmiş sayılır. 

IBASKAN — Komisyon Sözcüsü arkadaşımızın 
bu konuda bir diyeceği var mı? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik iş Ve İşçi ilişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Aynen katılıyoruz efendim. 

•BAŞKAN — Hükümetimizin bir diyeceği var 
mı?... 

SOSYAL GÜVENLİK 'BAKANI SADIK SİDE 
— Uygundur efendim. 

BAŞKAN — Tetkik etmek için zaman istiyorsu
nuz, vereyim. 

İNACt ÜNVER (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın IBaşkanım, ben takdimimi bir ve 
ikiye gelerek arz edecektim. Orgeneralimin temas et
miş olduğu iki açık nokta, getirmiş olduğumuz ge
çici maddede vardır. 

Önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Efendim, şimdi bu 2 nci maddeye bağlı geçici 

madde üzerinde Orgeneral Saltık'ın yaptığı teklif 
üzerinde söz almak isteyen var mı?. Yoktur. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

2 nci madde son okuduğumuz şekliyle düzelti
lecektir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum1: 
MADDE 3. — IBu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
(BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum: 
'Madde 4. — Bu Kanun hükümlerini (Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

ıBAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum': Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Efendim, gündemimizde görüşülecek başka ko
nu olmadığından, bilahara tespit edilecek gün ve 
saatte toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanıma Saati : 16.55 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

58 NCt (BİRLEŞİM 

8 Haziran 1981 Pazartesi 

Saat : 16.00 

I. — KANUN VE TASARI VE TEKLİFLERİ 

il. — Veysel Güney IHaklkınıdaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi, ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/81) {S. Sayısı : 208) 

'2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 18 nci 
Madde (n) Bendinin Degiştirilmeisi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. ı(!2/51) 
ı(S. Sayısı : 205) 

3. — 23 , 4 , 198(1 Tarih ve '2451 sayılı Kanun 
Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluş
larında Atama Usulüne İlişkin Kanun Teklitfi ve 
İhtisas Komisyonu Raporu. 2̂/512) (S. Sayısı : 209) 

4. — Kooperatifler Kanununun 52 nci Maddesi
nin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sosyal Gü-< 
venlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. 
(1/H84)(S. Sayısı: 206) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ (S. Sayısı : 205) 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 18 nci Madde (n) Bendinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkmda Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu 

(2 /51 ) 

3 Haziran 1981 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kamununum 16 nci mıatMıesi (n) bendinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek 
geçici madde eklenmesi hakkmda kanun teklifim gerekçesiyle bittikte Sfisikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Tahsin ŞAHİNKAYA 
Orgeneral 
Hv. K. K. ve 
MÜH Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE VE MAODE GEREKÇELERİ 

Sıkıyönetim Kanununa göre mahkemelerce verilen ve üç yıla kadar olan hürriyeti bağlayıcı ceza hükümle
rinin temyiz olunamayacağına ilişkin hüküm; üç yıldan az hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte para cezasına 
veya yalnızca para cezasına mahkûmiyet halinde bu hükümlerin temyiz edilebilir olması nedeniyle uygulama
da birtakım haksızlıklar doğurduğundan bu haksızlıkların giderilmesi amacıyla işbu Kanun teklifi hazırlanmış
tır. 

Teklifin 1 nci maddesi ile; uygulamaya açıklık getirilmeye çalışılmış ve gerek yalnızca ve gerekse birlikte 
olsa bile üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri ve para cezaları, bu cezaların neticesi olan veya bu 
cezalara bağlı veya müstakil fer'i ve mütemmim ceza hükümlerinin dahi temyiz olunamayacağı hükmü getiril
miştir. 

Teklifin 2 nci maddesi ile de; Milli Güvenlik Konseyinin bildiri ve kararlarına karşı işlenen suçların başka 
bir suçu oluşturması halinde dahi ayrıca, Sıkıyönetim Kanununun 16 nci maddesi hükümlerinin de uygulana
cağı hükmü getirilmiştir. 

Teklifin 3 ve 4 ncü maddeleri yürütme ve yürürlüğe ilişkindir. 
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TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Milli Savunma Komisyonu 
Esas No. : 2/51 
Karar No. : 24 

Milli Savunma Komisyonu Raporu 

3 Haziran 1981 

MiIE Güvenlik Konsejyd Başkanlığına 

Mfli'a Güvenlıik Konseyi Üyesi ve Hava Ruıvvıeıtflıarli Komutanı Orgeneral Taihsıiın Şahikıkaya tarafından ha
zırlanan «1402 Sayılı Sıkıyöneltiiım Kanununun 1)8 nıcli Maıdıdıe (n) Banıdlinin Değ'iştiiniilroesıi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Gedici Madde Ekllenmesi Hakkında Kamun Tekîlifli» havale edilmekle Komisyonumuzda AdaÜiet BakaınÜmğı 
temslilioiısliınlin de liştiiınakliylıe görüşüldü. 

Tekıllifiın ıtümü, gerekçes&ndekli haküı nedenferîıe benimsendikten sonra maddelerin görüşütaesine gecimiş 
ve maddeler de ayrı ayrı beriirasenimliışıöir. 

Kamım tekfllifi, gerekçesi ve rapoınumuz Mıilü Güıvanliik Konseyinin onayına arz okunur. 

Başkan 
Muzaffer BASKAYNAK 

Hâkıiım Tuğgeneral 

Üye 
İsmet ONUR 
Hâkıiım Altey 

Üye 
Ersin ESEROL 
Hâktim Yarbay 

Üye 
Sait REZAKİ 

Aidata: Bakanlığı 
Plın. Araş. Gen. Müd. 

Başmüşavüri 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 205) 



— 3 — 

TEKLİF METNİ 

1402 Sayın Sıkıyönetim Kanununun 18 nci Madde 
(n) Bendinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 18 nci madde (n) 'bendinin birinci fıkrası, aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Para cezalan, para cezası ile birlikte veya müs
takil üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri 
ve ıbu cezalara bağlı veya müstakil veya neticesi olan 
ferr'i ve mütemmim ceza hükümleri temyiz olunamaz» 

MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa 
aşağıdaki Ek Geçici 3 ncü madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — Milli Güvenlik Kon
seyinin bildiri ve kararlarına uymayanlar hakkında, 
fiil başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bu Kanunun 
16 nci maddesine göre yasal işlem yapılır. 

MADDE 3. 
lüğe girer. 

MADDE 4. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU METNİ 

1402 Sayın Sıkıyönetim Kanununun 18 nci Madde 
(n) Bendinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Haklunda Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen be
nimsenmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen be
nimsenmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen be
nimsenmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen be
nimsenmiştir. 

Mili GüvenlıiJc Konseyi (S. Saıyısı : 205) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ (S. Sayısı : 206) 

Kooperatifler Kanununun 52 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 

Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (1 /184) 

TC 
Başbakanlık 28.5.1981 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-875/04197 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28.5.1981 tarihinde kararlaştırılan «Kooperatifler Kanununun 
52 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile 
gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

GEREKÇE 

Son yılarda 'hızla 'artan 'konut açığının kapatılması ve vatandaşların sağlılklı birer sosyal meskene kavuş
turulması Devlet politikası olarak benimsenmiş bulunmalktadır., 

Bu politikayı gerçeMeşitirmek içıin konut kooperatifkaüınin kuruıtoıası teşvik edlilmıekite ve bunlara kamu ku-
ruluşlannca kredi sağlanmaktadır. 

Ancak İnşaat malliyetlerindteki devamlı artış dikkate alındığında Ikamu kuruluşlarından sağlanan kredi mik
tarı inşaat mahyötllerinin çok altında kalmakta ve dolayısıyla zaman zaman kredi irniiüerinin artırılmasını zo
runlu kıtaatadır. Bu Ikredli artışlarından yararlanmak ilse, ortaklar içlin ek yükümlülük nilteMgi taşımaktadır. 

111163 sayılı Kooperatifler Kanununun 52 nci maddesine göre de, Kooperatifler Ortaklarının şahsi sorum-
lulükîairımın ağırlaştırılması veya ek ödleme yükümleri ihdası hakkında alınacak kararlar için bütün ortakların 
3f4'üaMJUL rızası öngörülmektedir. 

Ortak sayısı fazla olan [kooperatiflerde Genel Kurulun toplanarak, yulkarıfda belirtilen 3f4 çoğunluk ka
rarını sağlaması; bu kaiblil kooperatiflerin üyelerinin büyülk kısmının yurt dışında çalışanlardan oluşması, di
ğer 'böliümününde kooperatif merkezi dışındaki şehirlerde çalışmaları gibi sebepler yüzünden mümkün olama* 
ma'totadır. 

Sözkonusu kooperatiflerin, inşaatın iihalesıinlden somla Ikredi İmMnde meydana gelen artışlardan yararlana
bilmeleri amacıyla gerek 11163 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin değistirilimesli, gerekse anasMesmelerinin 
buma paralel olarak 'tadilinin sağlanması için, geçici bir madde ilavesi gerekli görülmüştür. 

Böylece yapı kooperatiflerinin genel kurullarının toplanmasında ve Ikredli artışlarından yararlanma kararla
rının alınmasında sürat ve 'kolaylık sağlanmış olacaktır. 
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Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Rapora 

Milli Güvenlik Konseyi 
Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi 

İlişkileri Komisyonu 
Esas No. ; J/184 3 Haziran 1981 

Karar No. : 5 

MÜH Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Balkanlar Kurulunca hazırlanan «Kooperatifler Kanununun 52 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Mıadde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 3 Haziran 1981 tarihinde yetki
li hülkütmöt temsiildleriiınin ide iştokıalki ile yapılan toplantısında incefennııiş ve aynen 'beMmsenmiştdr. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Talât SARGIN Erberk ÎNAM Fazıl KAYNAKDEMİR 
Frs. Kd. Aflb. Ete. Öğ. Yb. Hv. Prs. Bnfb. 

Üye 
Rüştü ALT AY 

/Sos. Güv. Bak. lığı 
Başmüşavirti 

Mili Güvenülilk Konseyii (S. Sayısı : 206) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kooperatif Her Kanununun 52 nci Madldıesinin Değjş-
tiı̂ llmıesaıe ve Bu Kainunıa Bir Geçidi Madde Ek-

lenıntesiuıe Dair Kanun Tasantsn 

MADDE 1. — 24.4.1969 tarihli ve 11163 sayılı 
Kooperatifler Kanununun 52 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 52. — Ortakların şahsi sorumluluklarının 
ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümleri ihdası 
hakkında alınacak kararlar için bütün ortakların 3/4' 
ünün rızası gereklidir. 

Ancak, kamu kuruluşlarından kredi alan yapı 
kooperatiflerinin kredi miktarının artırılmasından ya
rarlanmak üzere alacakları kararlarda bu şart aran
maz. 

Kararlar, ilandan başlayarak üç ay içinde koope
ratiften çıktıklarını bildirmeleri halinde bunlara katıl
mayan ortaklan bağlamaz. Bu takdirde kooperatiften 
çıkma beyanı, kararın yürürlüğe girdiği tarihten baş
lamak üzere hüküm ifade eder. 

Bu suretle kooperatiften çıkma hakkının kullanıl
ması, bir ayrılma tazminatı ödenmesin© bağlı «kılına
maz.» 

MADDE 2. — KooperaltifıDer Kanununa aşağıdlaki' 
geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 
Bu Kanunun yayımından önce kurulmuş bulunan 

ve kamu kuruluşlarından kredi alan yapı kooperatif
lerinin anasözleşmeleri ile bunlara ait Yapı Kooperatif
leri Örnek Sözleşmelerinin 11163 sayılı Kanunun bu 
Kanunla değişik 52 nci maddesinin 2 nci fıkrasına 
aykırı hükümleri uygulanmaz.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

SOSYAL GÜVENLİK, İŞ VE İŞÇİ İLİŞKİLERİ 
KOMİSYONU METNİ 

Kooperatifler Kanununun 52 nci Maddesinin De-
ğiştiritnesîne iye |Bu Kamuna Bir Geçfci Madde 

EMenmestinie DattK Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
nimsenmiştir, 

Tasarının 1 nci maddesi aynen be-

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen be
nimsenmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen be
nimsenmiştir., 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 206) 
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MADDE 4. 
Kurulu yürütür. 

Hükümetin Teklifi 

— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma »Bakam V. 
M. R. Güney 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
İ. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakam 
S. Bingöl İ. Evliyaoğlu 

Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi ilişkileri 'Komisyonu Metni 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen be
nimsenmiştir. 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Bay kara 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

28 .5 . 1981 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Mili Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

imar ve tskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
Ş. Kocatopçu 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

MM Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 206) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ (S. Sayısı : 208) 

Veysel Güney Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3 /81) 

TC 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri 
Genel Müdürlüğü 
Sayı: 301-08044 

4 Haziran 1981 

Konu : Ölüm Cezasına Hükümlü Veysel GÜNEY 

M İLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

TCK.nun 450/9 ncu maddesi uyarınca hakkında Adana Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No. lu Askeri Mah
kemesinden verilen ölüm cezası, Askeri Yargıtay 4 ncü Dairesinin 21 . 4 . 1981 gün ve 1981/135-154 sayılı 
ilâmı ile onaylanan Veysel GÜNEY hakkında düzenlenen soruşturma dosyası ve Milli Savunma Bakanlığının 
29 . 5 . 1981 gün ve 1981/1924-5 sayılı yazısının bir örneği ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerinize arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

Adalet Komisyonu Rapora 

Milli Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3J81 
Karar No. : 23 

5 Haziran 1981 

MUM Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

KeridÜsiinin cezadan 'kurtulmasını temin maksadı ile silahla adam ölldürmek suçundan hükümlü Veysel Gü
ney hakkında Adana - Kahramanmaraş - Gaziantep - Adıyaman - Hatay ve içel lieiri Sıkıyönetim Komutan
lığı 2 No. lu Askeri Mahkemesinin 20.2.1981 tarih ve 1981/71 Bsas, 1981/80 Karar sayılı hükmü ile verilen 
ve Askeri Yargıtay Dördüncü Dairesinıin 21.4.1981 tarih ve 1981/135 Esas, 19&1/154 Karar sayılı ilamı ile 
onaylanmak suretiyle kesinleşen ölüm cezasının yerine getirilmesi, Başbakanlığın 4.6.1981 tarih ve 3O1-Û8044 
sayılı yazıları ile istenmiş olduğundan ekteki Kanun metni hazırlanmıştır^ 

Raporumuz Mili Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur^ 
Komisyon Başkanı Üye Üye 

Feridun BALATLIOĞLU N. Yüksel TALAYMAN Abdülkadir GENELİOĞLU 
Hâkim Albay Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı 

Kanunlar Pln. Ar. Gn. Md Kanunlar Piki. Ar. Gn. Md. 
Baş. Yrd. Müşaviri 

Veysel Güney Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun 

MADDE L — Askeri Yargtay Dördüncü Dairesinin 21.4.19811 tarih ve 1981/135 Esas, 1981/154 Karar 
sayılı lamıyla fcelsirieşen, Adana - Kahramanmaraş - Gaziantep - Adıyaman - Hatay ve içel İlleri Sıkıyöne
tim Komutanlığı 2 No. lü Askeri Mahkemesinin, 20.2.1981 tartı ve 1981/71 Bsas, 1981/80 Karar sayılı hükmü 
»ile Türık Oeza Kanununun 450j/9 ncu maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfus-
«a Malatya 1lü, Hekimhan İlçesi, DavuHgu Köyü, Hane 10, Cilt 049, Sahile 41 dte kayıfllı Alî oğlu, Zeynep'ten 
olma 14,2.1957 doğumlu Veysel Güney hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

«MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakam yürütür. 




