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THE TURKISH COOPERATIVE ASSOCIATION was founded at Istanbul University 
in the year 1931, under the name of the Turkish Cooperative Society (Türk 
Kooperatifçilik Cemiyeti). 

Its headquarters was moved to Ankara in late 1933, and at the begmning, 
of 1934 amended its Statutes in conformance with the conditions prevailing 
at that date. 

The Society changed its name as the QTurkish Cooperative Association» in 
1948, and amended its Statutes in conformance with the Law on Associations 
No. 3512. 

The General Assembly of the Association convened on 30th May 1964 
and resolved that in the light of its 33 years of experience and in accordancc 
with the requirements of the planned economy era, the Statutes of the Asso-
ciation should be re-written. The new Statutes draw up accordingly were 
reviewed and adopted by the General Assemly at its meeting on 27th June, 
1965. 

The Government declared it as an Association Serving Public Interest in 
1946. The subject with which the Association is concerned is theoretical and 
practical cooperative work. Its object is to propagate cooperative ideas in 
theoretical and practical fields, to promote the cooperative spirit and ideas, 
and to support activities in this direction. 

In order to achieve the objects outlined in its statutes, the Association 
angages in the following activities : 

a. Conduct or cause to be conducted research on the subject of coope-
rative movements, commission its members or other scholars, experts and 
authors to write articles and books and prepare summaries of articles and 
books on subjects pertaining to cooperative movements and publish them. 

b. Prepare or cause to be prepared standard statutes and balance sheets 
for the various types of cooperatives. 

c. Make contacts nationally or internationally among all types of public 
and private ageneies, organizations, associations and persons on the subjects 
related to cooperative movements legislation and applications, and express its 
opinion on these subjects either directly or on request. 

d. Convene academic meetings and arrange cooperative weeks, festivals 
and general cooperative conventions. 

e. Conduct lectures, courses, seminars and general knowledge competi-
tions in different parts of the country on the subject of cooperatives. 

f. Join as member those international organizations and associations 
whose objects are similar to its own. 

g. Set up a library in the headquarters of the Association, closely connec-
ted with the cooperative movement concept, legislation and application and 
composed of books, periodicals and brochures in Turkish and foreign languages. 

h. Participate in the conventions of international cooperative organizations, 
attend the conferences to be arranged by such organizations and make the Tur-
kish cooperative movement commonly known. 

j. Make endeavours to ensure that the concept and application of the coo-
perative movement is widely diffuses, that it develops and takes root, that it is 
included in the curricula of vocational schools, that chairs on the cooperative 
movement are instituted in the universities, academies and schools of higher 
leaming and that institutes specializing in the cooperative movement are founded. 

k. Support and sustain the activities and enterprises of existing cooperati-
ves, act as guide to them in every respect, and at the request of the member 
cooperatives and cooperative organizations have their balance sheets audited, 
as well as assist cooperatives in solving their management problems. 

pe
cy

a



KOOPERATINIUK 
Üç AYLIK KOOPERATIF INCELEMELER DERGISI 411 

Sayı  : 36 	 Nisan — Mayıs — Haziran 1977 

Bir K ı sım Kooperatiflerin Kredi Sorunlar ı  	Bekir' ONAR 

Köy i ş leri Bakanl ığı nda (Tan ı tma ve Eğ itim Fo-
nunu) yat ı rı lacak paralar ın tahsili ve Harcanmas ı  
hakk ında yönetmelik  Resmi Gazete'den 

(21 Mart 1977 tarih ve 15885 Sayı) 

Orman Köylüleri Kalk ı nma Fonu Yönetmeliğ i Resmi Gazete'den 
(16 Mart 1977 tarih ve 15880 Sayı ) 

Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankas ı  ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan ı  borçlar ı  	Resmi, Gazete'den 

(24 Mart 1977 tarih ve 15888 Say ı ) 

Türk Kooperatifçilik Kurumu Taraf ı ndan 
Üç Ayda Bir Yay ı nlan ı r. 

Say ı s ı  : 10,— TL. 

Yaz ış ma Adresi : Türk Kooperatifçilik Kurumu 
Mithatpa ş a Caddesi 38/A Yeni ş ehir - ANKARA 

Türk Kooperatifçilik Kurumu Ad ı na imtiyaz Sahibi : 
Prof. Dr. Fahri ÖRS * 

Yaz ı  İş leri Sorumlu Müdürü 
Basri IMECE 

Yay ı nlanan yaz ı lar ı n sorumluluğ u yazarlar ı na aittir. 

Dizildi ğ i ve Bas ı ld ığı  Yer 
$ARK 

Matbaas ı  — Ankara 

pe
cy

a



CO-OPERATION 

Number : 36 
	

April — May — June 1977 

Loan—raising Problems of some co—operatives Bekir ONAR 

Decree on the Collection and Use of Allorations 
to be Deposited with the Training and Enducation 
Funds at the Ministry of Rural Affairs Official Gazette No. 

15885 dated 21 March 1977 

Decree on Fund for the Development of Forest 
Villages 	 Official Gazette No. 

15880 of 16 March 1977 

Debts to Agriculturan Bank and Agricultural 
Credit. Co—operatives of Small Farmers 	Official Gazette No. 

15888 of 24 March 1977 

Published by the Turkish Cooperation Association 

Quarterly Review of Co-operative Studies 

Correspondance Address 

Türk Kooperatifçilik Kurumu 
Mlthatpaş a Caddesi 38/A Yeni ş ehir - Ankara 

Proprietor on behalf of the Turkish Cooperative Association 
Prof: Dr: Fahri ÖRS 

Responsible Editor 

Basri İ MECE 

(The opinions expressed in the articles belong to the authors) 

pe
cy

a



Bİ R KISIM KOOPERATİFLERİ N KREDI SORUNLAR' 

Bekir ONAR 

Toplum halinde yaşı yan insanların sın ırs ız ihtiyaçlari bu-
lunmaktadır. Bunları  karşı l ıyacak tatmin vas ı taları  (araç ve 
gereç) se şı n ı rl ı d ır. Ihtiyaçlar ve tatmin vas ı taları  aras ında, 
ikincisi aleyhine bir dengesizlik görülmektedir. Ekonomik po -
litika bu dengeyi temin etmek için yap ıl ır. 

Ekonomik faaliyete bak ı ldığı nda, bu faaliyetin Devlet veya 
özel sektör taraf ından yürütüldüğü, bunlarında mali olanakla-
rına göre yat ırım konular ı  ayrılmış  bulunmaktadir. 

Özel sektörün ekonomik faaliyeti; daha ziyade kısa vadede 
kâr getirecek alanlara kaymakta, yat ırım gereksinmesi nisbe-
ten te şebbüsün mali potansiyelini zorlamayacak cesamette 
bulunmas ı  gereken i ş lerdir. 

Bunun dışı nda Emniyet, Asayiş , yurt savunmaşı ; ula ş tırma ; 
sağ lık ve bay ındırl ık işleri gibi büyük yatı rim gereksinmelerini 
gerektirecek alanlarda kamu faaliyemü şahade edilmekte, 
özel sektör bu dallarda yat ırım yapmaya pek iltifatetmemektedir. 

Yak ın çağ larda ve günümüzde Sosyal ve Ekonomik olay -
lar öyle çabuk bir geliş im göstermektedir ki, bu olaylar ı  hukuk 
bazen geriden takip edebilmektedir. 

Tarihi geli ş imi ş öyle bir hat ırlarsak önce kooperatifler ku -
rulmaya baş lanmış , bunların mevzuat' seneler sonra ç ıkart ılmş - 
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4 	B İR KILIM KOOPERAT İFLER İN KREM SORUNLARI 

tı r. Kırsal yöreden sanayile şme nedeniyle büyük şehirlere olan 
işgücü ak ım ı  sonucu meydana gelen gecekondu sorununda gö -
rüldüğü gibi, hukuki sorunları  bilâhare hal yoluna gidilmiş tir. 
(Belediye hizmetleri götürülmesi ve tapu verilmesi gibi) 

Buna rağmen ekonominin her devresind e  hukuk düzeni 
mevcut bulunmaktad ır. Bunlar ın bazen biri bazen diğeri bir-
birine tekaddüm etmektedir. 

Bugün demokratik yöntemle yönetilen memleketlerde ve 
memleketimizde prensip itibariyle çal ış ma ve meslek seçi-
mi serbesttir, denildi ğ i zaman, anlaşı lmas ı  gereken husus; ki -
ş inin san'at ve mesle ğ ini kendi arzusu ile seçebilmesi, istih 
saf yöntemlerinide bu kurallara göre tayin edebilmesidir. Re -
kabet serbestli ğ i sisteminin kabül edildiğ i yerde, çal ış ma hür -
riyetinin mutlak olduğu iddia edilebilir. Ayn ı  konuda faaliyet 
gösteren di ğer kiş ilerin rekabeti ile daima kar şı laşı lacağı  
gözönüne al ınarak piyasa ekonomisinde hizmet ve mal kalitesi 
başar ın ın simgesi olacakt ı r. Iktisaden kudretli olanlar ya ş ayıp 
zay ıf olanlar zamanla silinecek, bu gibi duruma dü ş enlerde ya-
şamın ı  sürdürebilmek için kendi aralar ında birleşmek zorunlu-
luğunu duyacaklard ı r. 

Bir yerde tam rekabetin mevcut olabilmesi için enaz a şa-
ğı daki koşulların mevcut olmas ı  gerekir. 

— Al ı cı  ve sat ıc ıların adedi, hiçbir al ıcı  veya sat ı cın ın 
tek ba şı na piyasada hakim olmayaca ğı  kadar çok ,olmal ıdı r. 

2 — Piyasada i şlem gören meta mütecanis yani misli 
olmal ı d ır. 

3 — Piyasada kar şı laşan taraflar ın tamamen ve mün-
has ırari iktisadi ve rasyonel hareket etmeleri gereklidir. 

4 — Piyasada bir nev'i şeffafl ık mevcut bulunmal ı d ı r. Yani 
bütün alıcı  ve sat ıcılar piyasa vaziyetini, fiatlar ı , mahsülün 
kalite ve sürüm şartlar ını  tam ve bilinçli şekilde bilmelidirler. 

5 — Piyasadaki al ı c ı  ve sat ı cılar aras ında, hukuk ve iktisat 
üretici ürünlerin pazarlanmas ı  bizzat bu kiş iler taraf ından 
ve sosyal kudret bak ımından fark bulunmamas ı  lâz ım geldiğ i 

gibi al ıcı  ve sat ı cı  ay ırımı  yap ılmamas ı  gerekir. 

Görülüyorki gerçekte iki s ınıfın ınerifaat ı  karşı  karşı ya 
gelmektedir. Üretici ve tüketiciler. 
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B İR KISIM' KOOPERAT İFLER İN KREDI SORUNLARI 

Günümüzde üretim piyasa için yap ı lmaktad ır. İ lk ve orta 
çağlarda olduğu gibi kapalı  ev ekonomisi ,devri' bugün için 
önemini yitirmi ş tir. 

Piyasa için üretimde bulunan üretici veya müte ş ebbisin 
ürettiğ i ürünlerin pazarlanmas ı  bizzat ki ş iler taraf ından 
yap ıldığı  ufak istisnalar d ışı nda görülmektedir. Üreticilerin pi -
yasa için ürettiğ i ürünler piyasaya intikal edinceye kadar çe -
ş itli kaderne ve elden geçmekte her el de ğ iş tiriş tede fiat ı  art-
maktad ır. Bu art ışı da o mal ı  tükeden tüketiciler çekmektedir. 

Kırsal alanda geçinme olana ğı  bulamayan nüfusun, geçin -
mek için ısa:nayi bölgeleri ve büyük şehirlere akmas ı , o yerlerde 
bn ak ış a paralel olarak tüketim maddelerinin artmamas ı  ne-
deniyle bir fiat art ışı  olmaktad ır. Geliri s ını rl ı  hatta dar olan 
büyük biri tüketici s ın ıfı  bu art ış dan mütezarr ır olmaktad ır. 
S ık ınt ıya dü ş en kimse s ı k ıntıdan kurtulmak içinde çe ş itli 
şekilde tedbirler almak suretiyle s ı kıntıs ını  hafifletme yol -
ları n ı  arar. Dünyadaki icatlar ve te şkilatlanmalar böyle bir 
s ı kınt ı  sonucu doğmuş  bulunmaktad ı r. 

Avrupada Ondukuzuncu yüzy ılda sanayiin geli ş mesi so-
nucu köylerden sanayi bölgelerine büyük bir i şçi ak ı m ı  olmuş ; 
ücretlerinde dü ş üklüğü nedeniylede buradaki i ş çiler büyük bir 
geçim( s ı k ınt ıs ı  çekmeğe baş lamış lardir. Bu s ıkintıdan biraz 
olsun kurtulmak ald ıkları  ücretle insanca ya şamak yollar ın ı  
ararken, İngiltere'nin Rochdale kasabas ında 28 dokuma i ş çisi 
1844 yı l ında her biri birer Sterling sermaye koymak suretiyle 
28 Sterlingle bir tüketim kooperatifi kurarak ilk ma ğazaların ı  
açmış lardır. Bu yüzden bu kimselere Rochdale öncüleri denmekte 
ve her yerde bu adla an ı lmaktadır. 

Osmanl ı  imparatorluğu o s ırada bu sanayile şme temposuna 
pek iltifat etmemi ş tir. Bununda çe ş itli nedenleri bulunmak -
tayd ı . Bir ziraat memleketi olarak onlarmda çe ş itli sorunlar ı  
vard ı . Te şkilâtlanma bir zorunluluğun sonucu olmas ı  nedeniyle, 
tarımdaki s ık ınt ı , o sahada te şkilatlanma yap ılmasın ı  gerektir -
miş , bu nedenle ilk dü şünülen üretim sahasmdaki kar şı laşı lan 
sorunlar ın halli için yap ı lmış t ı r. Rochdale öncülerinden 23 sene 
sonra Tuna Valisi Büyük Devlet adam ı  Mithat Paş a üreticileri 
mürabahacıların, elinden kurtarmak onlara üretimde gerekli 
krediyi sağ lamak üzere Pirot kasabas ında Memleket sand ıkla-
rın ı  kurmu ş tur. Bu s ırada üreticilerin böyle, bir te şkilatm iş le- 
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e 	BİR KISIM KOOPERATIFLERN KREDI SORUNLARI 

yiş  ve görevleri konusunda egitilmemi ş  bulunmas ı  nedeniyle, 
Sandı ldar başarı l ı  olamamış  çe ş itli istihaleler geçirmi ş  ve bir 
süre sonrada kapannu ş tır. Her şeyde olduğu,' gibi Memleketi-
mizde Kooperatifçilik Cumhuriyet döneminde ba ş lamış  ve 
gelişani ş tir. 

TÜRKIYEDE DEVLET-j-KOOPERATIF ILIŞKILERININ 
TARIHÇESI 

Osmanl ı  Imparatorluğu devrinde 1863 senesinde Memleket 
sandıkları  kurtalmuşsada,- b ın., <Wdruluş  ibugünkü` anlamda bir 
kooperatif 'Ini; banka mi 'bunun -  zaman zaman münaka ş as ı  
ya.pılmaktad ın'• Zira baZi'vlikr ı Selere 'göre 'Memleket sand ıkları  
Ziraat Bankasiniiflual-tı lüş . dlaraik-lkatiu1' edilniektedirs' Biz bu 

blaka4a,Ya drin-itWff;' -'1.'ürldke'Claiiihurlyeini ıi kurulu şundan 
itibareaanDeV1~ 11KbOeirwtifikWıirTeliVe khöl3draCık~ - yak randan 
illğ{ilenthginlb'~k .yl ş t ev ı ertsoi bf ı bRvrrfCJ  

Buna göre : 

4.77Ti444924.10P-BYe 3 bıSk,fflı<#1, 1~Ridfivr:iliQUetil-J3ŞXTiYr> Ka -
P,13R- 4o 1qiı ffifid4 Ş hil.W 24 .11NfJki-f~ekii~P9A748ifelvş iX1WMPg 
41~-igaı 4449,gaki fffşkiMpailş talfki ne be ıı  1:i"ül>1.ü?üb ebrı hslle ı Dü 
smiiaI4 İ t g4g w4-919[14zalOteiba.P~Pirliksl ış r121~ni4 
çAliwt4r4kirTgg,t1 pRiF~1:1-a of93~1€!)1~1i 11,1Ai  RP9PWatifler 

WiAm‘f.~P0114~.T140 plffkIRRUOWŞI 	H04114~ 
i?~41/3/141Mi 3W, r4•ffl Yeş.a giTW4t2. 	 ı r şğ a Şğ gn- 

p"tişrıkilxi~iğiş~ckg41 1f4~1,0  
g4-1.$.1Rgş eggrkwibşın (şişegkikit§Pii€4~NN410,ac4k. 

Memurlar Tüketim kooper44ifjoriRer rkredigarıggı  ,,s1,9,glan,ınış  
buna göre Ankara'da ilk tüketim kooperatifi kurulmu ş , bugüne 
abrki319 ritudi~4311 glIffilrftfb41}iıiii.t1 2 O tJUi10 #3't SOFU. 	F' :""; 

?f 	r 142d iyirıı4ufs6gw ı  gPırmfikaKffi.iiliiwVıl(WrtılhlWve'ttfılı  
Lkal-fiwah. 6i!aiglInk%-kg.1•116t16-°%--LISktrfflafddL,%?4 	ı •-•  'Onft-i- 
,6,Wl~râtif{Rarffilikatult46t1,ErWal ()-kösifbrifilitliş t 

fflğ 6f~ iitrBglq[1.2'  ig1514i141.14fr.  
İffl&Wı ii 	kretliirIW:Obipeiraftifferi 

1~.1 c~til~r2 1  ~figkeltrıliiişfrkt&F. 1Y.U.iın.r [Ki-earfl q'tftwaPe-'- 
irriiirM?121%eife4iıiM 1~ blarWagıu4lia ilffirü'fraMş tifr.rT f fl 

iLA916),-."1---911W4jejrğ trk1Wffla4 4KFIP11414m~siffifikatI4ffligffiükfe 
$1/IfikW. 1~9 1\ikrüi,Tilicriciltli;?1 14811eg mwri9ed6rfstilühari ,?.'it&frii 
-sktiişflit:WYikoils4rş -WiBM[a&ii-~1. ıtkwitwidiö ı.şt-Jiktiitattilig&. 
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BIR KISIM KOOPERAT İFLER İN KREDI SORUNLARI 	7 

7 — 1935 yı l ında 1470 sayı l ı  kanun da yürürlükten kald ın-
larak yerine 2836 say ılı  Tarım Kredi Kooperatifleri kanunu ç ı -
kart ılmış tır, halen faaliyette olan kooperatifler bu kanuna göre 
kurulmuş  ve faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

.8 — 1957 yıl ında 865 say ı lı  Ticaret Kanunu yürürlükten .kal-
dınlm ış  ve 6762 say ı lı  Türk Ticaret kanunu ç ıkart ı lmış  6. ncı  
fasl ını  teşkil eden 485-502. nci , maddelerinde kooperatif lıüküln 
leri k ısmen değ iş tirilmiş  ve sermayedeki ortak paylar ı  günün 
koşullarına uygun: bir seviyeye ç ıkart ılmış t ır. 

9 — 1961 yı l ında Kooperatifçilik Türk tarihinde ilk defa 
olarak Anayasada bir maddeye yerle ş tirilmiştin. 

Madde 51 --I Devlet Koopw-gifçiliğ in gelişmesini sağ l ıyacak 
tedbirleri al ır. 

İş te Devlet—Kooperatif ili şkilerinin yönÜ bu - urptle.  , ,Ana-,  
yasa hükmü olarak en ş ağ lam dayanun bill

-
muş  t u r. ).f. 	 - --, ,.'` WM.C1-002ı  nsflu ı lJum

ağ 	
9a ı S\UIL;I 

10 — 1969' y ılindır1.163fisayılurikol~l~leiricka2nrumut~irt 
lüğe girmiş  bılı) JOifiramat E göreu rril,irey-Az.4.1Kwapuratifielfirıe ribölge, 
Merkez ve TüTiye4illir ,K 

ı

ooperatifIer Bi lig  nkliı,ı, örgüt- 
 le/I/ne ola p  an-sag anm ıs ır .- IŞ•17(30V 	n 	21...-y .,i e-Dyg B-Le. u. ri, 	–S. 	_ 

SV LEM1013 ,_ m ı TS I ETV 4S-,eşt I .,?:1J.1.:c.; .M113 -r: ..,:',;',-;: rı nsT ;113rr ı u , i 
-Em ki J.-e4v28341,0f2 tarihin de 1 )2836 11414(111 :kaKurirtyartiTral?.ten: .JkülF 
dızırollıdış~31581?ay,iihDcr rffsratırtril .K dil1.1•EitlerıIİ I&Indbcı  Stüt• 
-o{nlitiğff§r ginfaktlitnIktEka~ Ornribititawfl'illyk£M5yfihügkine 
alan Tarım Kredi Kooperatifleri üzerindeki Ziraat Bankas ıhd. 

YR197.[%t }d ı jlmış  d ıol rliı  eiNIPMf321/f"rial ola k- 

kr'ı sffift..V4/5.31 .1Pfl?DaıNVffik aalqin ı Filiel Rnelf3 orfiley.ıKrik 
1194`%3VRMIRrelı

g3%ntezi An ra 
kslMilg rfilfR4T ma

1s18f üzere ir 
ifffifı  ll  öf1363P_OrgwAga-ig 

Bölge birliğ i ve Merkezi  a o adet ıvı er-  
keZ>13kliktli~kisdte¥4b1001111~t09et clegirkbydrıllitbrodişfflaya 
blvş‘lailıfikjobühin&PaktadırsA lesÖ .)libemrriğ eb ,snu•ğ ublo en nililsı  
ı l ı\u32. CO. l t fı erib ş  ludş21 ebni.ffi ı et e,e,t. , İ ii.?4marrılguy i lel 
'113?.gf—qQ-5.1311%.?? 'illsv-isq6 gP.1.21.,941? ?19 1  vn ipairi ,ild fo  00- n jr , 
RWrgIlf'er4T-IffiıuSi ril 	ö "ffeill  fo ifiPrAgı  S'P'Katei-ıolm,afy.ıl: 

-wnı le,  9, 	- F' 

	

clJvu 	 o uml - br yön ver cek en tes° .nne ı tss ı xneı
urul u 

n AkmonoAo 
Iglif 	.B.a <iıni:h 	 ı 	0 

	

/layk 	9pr,sap.1,Isfu şpıu. r  
poff.4  9m.9 'ffl' ..., Il İ sa, s,blyıu 	ş  ...zulon q uv:e  atme .114P  tultdie

"e 
jitı.,m14nel geWı4w  ınfişi  

›913?:-.111),-- ı eır   ev io r,le.- İ-jmoo 	;;--r:7.5.1 . -ı ole.,.- beled , -ı eleIsbi lesö 
13 — 25.6.1973 tarihinde kabül edilmiş  hı ll ı man , 1757 sayı lı  

Toprak ve Tanın reformıt~un-nn`,yedlinçi-bMtkş igOov7ı.0-500 
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8 	B İR KISIM KOOPERATIFLERIN KREDI SORUNLARI 

maddelerinde Toprak ve Tar ım reformu kooperatiflerinin kuru-
luş  görevleri, çal ış ma esasları , diğer tar ımsal kooperatiflerle 
işbirliğ i esasları , kimlerin ortak olacaklar ı , yönetimi, üst örgüt 
biçimi, müdürlerin atanmas ı  ve diğer faaliyetleri bu kanunla 
saptanm ış  reformun başarı sı  için araç olanj kooperatif Devlet 
ilişkileri çok yönlü olarak belirlenmi ş tir. 

14 - Çeş itli Bakanl ı k ve, kuruluş lara da kendi Kanunlar ı  
içinde kooperatif kurmak veya kurulmu ş  bulunan kooperatif-
lere yard ımcı  olmaları  hakkında maddeler koymu ş  bulunmak-
tad ı r. (X) 

Devlet ; Yurt kalk ınmasında ve kiş inin refah ve geçim I. o-
şullann ı  iyile ş tirilmesinde en etkili araç olan kooperatifçili ğe 
yabanc ı  kalamam ış tır. Bunun ifadeside, yukar ı da 31 ı  ad: ğı m ı z 
kanunlar ı  çıkartmak kuruluş lara yard ım etmek veya yard ımcı  
olmakla göstermektedir. 

Halen faaliyette bulunan kooperatiflerden bir k ı sm ı  hususi 
kanunlara ve bir hayli yek ılna varan k ısm ı  da 1163 say ı l ı  Koo-
peratifler kanununa göre kurulmu ş  bulunmaktadı r. 

1 — Özel kanunlara göre kurulmu ş  olan kooperatifler ki 
bunlar; Tar ı m Kredi, Tar ım Satış , Toprak ve Tarım Reformu ve 
Tütün Tar ım Satış  Kooperatiflerinden ibaret olup devlet hima-
yesinden bir hayli yararland ıklarından bugün için güçlü koope-
ratiflerdir. Maddi varl ıklar" ve yat ırımları  milyarları  bulmak-
tad ır. 

2 — 1163,  sayı lı  kanuna göre kurulmuş , çeş itli konularda 
faaliyet gösteren 20 binin üstünde say ısal bir kuvvet olmalar ına 
rağmen ekonomik alanda henüz bu geli şmeyi ;gösterememiş lerdir. 

Yukar ıdan beri hep kooperatiflerden bahsettik, fakat koope -
ratifin ne olduğuna değ inmedik. Özel kanunlarda kooperatiflerin 
tarifi yap ı lmamış t ır. 24.4.1969 tarihinde kabul edilen 1163 say ı l ı  
kanunun birinci maddesinde kooperatifin tarifi yap ılmış tır. 
Buna göre «Tüzel ki ş iliğ i haiZ olmak üzere ortaklar ın belirli 
ekonomik menfaatlar ın ın özellikle meslek ve geçimlerine ait 
ihtiyaçlar ın ı  karşı l ı kl ı  yard ım, dayanış ma va kefalet suretiyle 
sağ layıp korumak amac ıyla gerçek ve kamu tüzek ki ş ileri ile 
özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler ta - 

(X) Avukat Mustafa Cura'n ııı  }tebl3ğ i. 
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BIR KISIM KOOPERAT İFLERIN KREDI SORUNLARI 	9 

rafından kurulan de ğ iş ir °nakli ve değ iş ir sermayen te şek-
küllere kooperatif denir.» 

Kanun dokuz ana bölümde 102 madde ve bir geçici mad -
deden oluşmaktadır. Tüketim Kooperatifleri de bu kanun hü -
kümlerine göre kurulmu ş  olup 1977 Ocak ayı  itibariyle 1791 
adedi bulmu ş tur. 

Kooperatifler Sosyo—Ekonomik kurulu ş lard ır. Emek ve ser -
maye ,karşı l ıkl ı  yard ım ve dayan ış ma esas ına göre bir ara-
ya gelmiş tir. Kooperatifin sosyal yan ı , yan ında ekonomik yö-
aüde çok önemlidir. Bir kooperatifin kurulu şunda önceden bu 
kriterlerin titizlikle incelenmesi ve ondan sonra kurulu şa karar 
verilmesi gerekir. Bir hevesle iyi etüd edilmeden kooperatif 
kurmuş  olmak için kurulmuş  olan kooperaifler çoğu zaman 
baş arıl ı  olmamakta buda kooperatifçili ğ in ba şarı s ı zlığı  olarak 
günah hanesine yaz ı lmaktad ır. Kooperatifçilik bir organizasyon 
i ş i olmaktan ziyade bir mekanizasyon i ş idir. Kooperatif kur-
mak marifet de ğ ildir, as ı l olan kurulmuş  bulunan kooperatifi, 
orta ğı n yararına olarak çal ış tı rmakt ı r. 

Devlet kooperatifleri, ülke kalk ınmas ında etkin bir araç 
olarak görmesi nedeniyle bunun devam ve geli şmesinde baz ı  
tedbirler almak gere ğ ini duymuş tur. Bu tedbirlerin belli 
baş l ı cais ı , 

1 — 1163 say ılı  kanunun 86-91 maddeleriyle Devlet—Koo -
peratif ili şkilerinin konu edilmesi, 

2 — Ekonomik ili şkileri (Teşvik, destekleme, vergi muafi-
yeti) 

3 — Eğ itim sorunları n ın halli, 
4 — Kooperatiflerin ve üst kurulu ş lar ın ın denetimi, 
5 — Gst örgütlenme için hukuki sorunlar ın giderilmesi, 
6 — Kredi sorunlar ının halli, 

Bu alt ı  madde alt ında sıraladığı miz sorunlardan biz bura -
da yaln ız kredi sorunları  üzerinde duracağı z. 

a) Özel kanunlarla kurulmu ş  olan Tarım Kredi, Tar ım Sa-
t ış  ve Toprak ve Tar ım Reformu kooperatiflerine, gerek kendi 
kanunlar ı , vler gerekse kredi veren kurulu ş ların kanunlarında 
mevcut hükümlere göre kredi aç ılmaktad ır. 

b) 1163 sayı l ı  kanunun 19. maddesi 4. ncü fıkras ı  «Her 
kooperatifin iş tigal mevzuuna göre kredi talepleri Bankalarca 
veya ş irketlerce 45ncelikle karşı la,nır», hükmünü getirmi ş  bu- 

pe
cy

a



10 	B İR KISIM KOOPERAT İFLER İN KREDI SORUNLARI 

lunmaktad ır. Tatbikatta Bankalar ve Kredi müesse ıseleri kanuni 
olmadıkça her türlü kooperatife kredi açmakta çekimser dav -
ranmaktad ırlar. Bu bak ımdan, Türkiye'de Kooperat tifçiliğ in 
geli ş mesi için kooperatiflere kredi verilmesi usülleri, 
faiz nisbeti ve vadeleri hakk ında yetkililerce olumlu çareler 
aranmal ıdır. Bu maddedeki öncelik amaca yönelik olmaktad ı r. 
Her banka, müessese ve ş irket kendi konular ı  ile ilgili olarak 
kurulan kooperatiflere kredi vermekte' kolayl ık göstermektedir. 
Bu cümleden olarak dar gelirli kimselerin kurdu ğu yapı  koo-
peratiflerine imar—iskân Bakanl ığı n ın, Sigortal ı  iş çilerin kur-
duğu yapı  kooperatiflerine Sosyal Sigortalar Kurumûnun, Ba ğ -
Kur'a bağ lı  ıesnaf ve sanâtkârlar ın kurmu ş  oldukları  sanayi 
sitesi ve yap ı  kooperatiflerine Bağ  — Kur Genel Müdürlüğü-
nün, Küçük San'at ve sanayi sitesi yapt ırma Kooperatiflerine 
Sanayi Bahanl ığı n ın yukar ıdaki madde hükümlerine ,  ve ayrı ca 
5652 sayılı  kanUntitış :5.''fici-,Maddesine göre 'Esnaf Kefalet koo-
peratiflerine-Halk -Benkars ınea', KöYJitşleri" Bakanl ığı nca hibe  vıe 
kredi ,yoluyla desteklendiğ i; Orman Köylerini Kalk ındı rma Koo-
peratiflerine de Orman Bekanhğ li-leaTm;dil ırrırt~ir.

f .  

bürğün 	'kefidiSlne şiddetle 
ihti+aç3 'dtiYüTtriju'rüketiın - KOoPeratifleritı e kredi açrnakla"yü - 
klı tşrllü fr°MdeS<Sle ıSeYoktur: 'I3u kObperatifler özel 'sektör °Veli'  kria 
kabiliyetlerine istinaden kredi alabilmekte' bu kredilere - - tiCaL-f 

&şan 
ile rekabet etme olana ğı n ı  vıe4.4ii.griiektedh)2 1  

, 

Ankara'n ın Başkent olmas ı  nedeniyle, bir memur ş ehri bi7 
çiminde geliş me gösterrnesi .j ,,Hkumetkmenıurların= tüketim 
maddelerini e  44ÇŞ44:?:9f,ş ,,„ re er , y.) ; eltti. , Bu 

tü/(( tim 
mağazas ın ın aç ı lmas ı  kaçın ı lmaz F liçkır,,,z,arWPt,-,4,- Hilk4met  oldı
(24.3.1341 gün ve' 90 sayı l ı  resmi gazetede yay ı nlanan) 24.3.1925 

-tarihr  İ'stifOl'Iktffluii ilWE:A14.1tâilyâ'da4-6şe Metrıûrin 
kooperatifine serinabliük1~~ilı{e9filbeü*ı tiVillYbdbh 
Ve' 11-14k,Nt€§114â4 krleYairuabre:tleri n ı sfı  

13114' ı̂ne~.4 'Pâralarn 
€ffiğ iltdffli d ğ ruYit':,1rn'elfivıkfrin fikeş2ipektlfInW-41~dilserseM faTâkâl-
dar memur veya mil4iktlidettiiikte~ ıkWtkıftig6fidifniabetitr,  

-de 
 

-I 10 ayda t .  if atffi z .!tahsithedil ıneS1 suretiyle, ,koopertifini ku -
ırlaitt'ş 11[ rolgn i-142ffifE4rlillea7frneden bel Lay '33ncempeVlet i delaletiple 
ve ortaklar silnütlya ı ldü40Et derwis ıfikültaadiiiyetitha~fraye$ivte.- 
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BIR KISIM KOOPERATIFLERIN KREM SORUNLARI 	11 

mini edilmi ş  bulunmaktadır. Bu suretle toplanan para 168.000. - 
 TL.sını  bulmuş  Kooperatif 1975 yı lı  Eylül aymda kurulmuş tur. 

İ lk statüsü 31 maddeden ibaret olup sonradan yap ılan ekle-
melerle 49 maddeye çıkarılmış t ır. 

Şehir nüfusunun gittikçe artmas ı  üzerine baz ı  semtlerde 
şubeler aç ılnuşsa da gerekli ilgiyi görmediğ i için zarar etmi ş  
zamanla bu sat ış  mağazalar ı  şubeleri tasfiye edilerek bugün 
için yalnız Anafartalar'daki (I şı klar caddesi) merkezi çal ış ma-
ya devam 'etmektedir. 

1163 !sayı lı  kanunun kabulü ile beraber evvelce kurulmu ş  
olupta bu kaıluna,  intibak eden veya sonradan kurulanlarla 
birlikte Tüketim Kooperatiflerinin say ı sı  1977 Ocak ayı  itiba-
riyle 1791 i bulmuş , Türk--İş 'in önderliğ inde Merkezi Ankara'- 
da olmak, üzereiBirliğ i kimılmoş tun 

- 
SayılarMın bu ,akpr.,..art ı,§ göş term 

t 	
esine,rağmen rkpopera-, 

merkonora ö ık alan a ortagula t̀aıi.A1 24paınıkh. Alinfiffik .... 	, 	vil.U. 1,11--.0 _ İ  » Lı i, ,■.,- 	4 1,.. 	,.., 

en ba ş ta gelen. nedeni yukar ıda saydıgımız kooperatifler 
.-11 	„ 	.,... ıı ) 	11 

gibi, banka ve müesseselerden ucuz kredi alma veya hibe gibi 

yard" 5 1.1aFkağPd'MCYR Ifii.M~a1Pla..Aa511.q..:,.~11?1P!.kifadi 
 kamu kuruluş ları  ve Sendikalar bünyMer~i-kbrı.115,1,,bplu-

nan tüketim kooperatifleri d ışı ndakiler, kredi olanaks ızlığı  
nedeniyle X'a

d
ğıst üzerinde.. kıguu,ş , _kuniluşocIlmktari ,ileri 

rafül 1, nipriwcrorrı ?iie .g nrg ı i ı ,ntimequo=a fı l ı elv,..0 .bull.BAU İ  
Rı -luiRee-ı Ş  2-112.frwrı s).1 Iesö ov lactoD ,urn- 4.sa ilollictboi ilAerıe.g 
ı s ı  ı llüketiin Kol:II:cefa tifie ıfi fiO355nüklelltıaktaodjaırinbitld~isk 
£14:s tüketim ckoOpeltbkifiliğ txrdlemiçiEl§iN l'olkpılEkirkülöscineziztıelakt 
büyük bir bölgeyi faaliyet alan ına -,Jalacakibrtakcis4FIs ı o fal& 
labzkarak yönünde n gügliüi oldukları  takdirde ortas ı na „fay-  

r ı  Lu.„-, .r ı  -..-L )ı l ,u-i -ıı £,,ı  

er m rcifganiorar s.k, d4tça f4firliet ı  e nie'vzı  ka7 
u auripsa ea. ir a.p. a oır„,çorfu agetıngiffl 

ol 	rwı 	ev. fl ı 9 [5 	, .'? 	Il- :i.,,, , ,...- _:2-,_'• aa yet er ı  ın m sm ır ye ,ortağria, _Toarafr  ,noot.:91ind,ns7. 

Nr 	I- 	(.;1 ■:11-1& 	,. 	,,- U r 3 	.1;4,4 	t ,LII,B. Ell 1 ,41W o a 	n 	irif 
? 'IOC ' II' , 

mer ez-:71414 şe ın-cle , it 
Y ı  °e 

19ın 	
£11 	VUO 	II f111.0 ICICI■1 fir..w 

lannı",  tamarn ıarlari gerekir. ' ınimen KI.1,vviat Lgogar 

1,S 8 

ıiigui-iı  pn 	re etap. da a. geni ş  1  alanda, ve o na R sayma L.: )1-1:-Ls, 	. 	,',U:).1.1£102 P-. J.3ffıeUlBIU ,, Ii!ansı  

WOI.:i2,hi 	etm  %'•olaW 8" 1 r1)qii''' .6a, ri4flL-  ThIgNi_fafriıi 
111 ' <Tri ' ' ,2,2a.:P•şı sMat.' a şe' ''. 	91.k.şWıs.iıljp: `WitikpflÜbj.  ejpkriV° n'''" "' 

ev leenni ,elu -ıu ne rı  ıilismeg 1.ş y,ş ii firı 2 ş ,pi)rıss ,y ii-ı ilez: 
ISE d13111 MI giffigrılFtkrı 	uş  bip-p,,J ,,,ar . 1,18813firriAgMe 
üretici ile 'tüketici aras ı  .-1'il.WRAII 9 e..NW4ffiaffilbriffi -  
disi ortağı nın ihtiyacı  olan ürü erin üretimine geçecek, satt ığı  

EMillardP&V-11.~1~cPit51~ 1) BbriwiluY onlY 
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12 	B İR KISIM KOOPERAT İFLER İN KREDI SORUNLARI 

Türk Kooperatifçilik kurumu taraf ından 1946 y ı l ında bas ıl-
mış  ( İ sveçte Kooperatif hareketleri) ba ş lıkl ı  resimli bir broş ür-
de, hammadde fiatlar ı  ile iş lenmi ş  madde fiatlar ı  aras ında 
mümkün olduğu kadar az fark bulundurulmak gayesi ile Isveç, 
Norveç, Danimarka ve Finlandiya Kooperatif Birlikleri kendi 
aralarında birleşmiş lerdir. Böylece sat ınalma işlerini dört Dev: 
letin (Sonradan bunlar ın adedi artm ış t ır) ihtiyaçlar ına göre -
tek elden ayarlayan Nordisk müessesesi kurulmu ş tur. 

Bu harekett ıe gösteriyor ki Tüketim Kooperatifçili ğ i milliyet 
tan ımayıp Milli hudutları  aşı p beynelminel bir örgüt olma 
çabas ındad ır. Bu ş ekildeki çok geni ş  kitlelere hitap etme ola-
na ğı nı  bulmuş  bir örgütün ortağma çok yararl ı  olacağı  izah-
tan vabestedir. 

Iktisadon ileri gitmi ş  memleketlerde tüketim kooperatifçili -
ğ ide çok geli şme göstermiş tir. Bu geli şmenin kökeninde orta ğı n 
kooperatifine sahip ç ıkmas ı , kooperatifçilik konusunda e ğ itilmiş  
bulunmasında aramak lâ'zımd ı r. 

GELIŞ MEKTE OLAN MEMLEKETLERDE DEVLETIN 
BAŞ LICA GÖREVLERI 

Yukarıda Devletin kooperatifçiliğ in gelişmesi için almas ı  
gerekli tedbirleri saym ış , Genel ve özel kanunlara göre kurul-
muş  bulunan baş l ı ca kooperatiflerin kredi bulma olanaklar ı n ı  
yeterince izaha çal ış mış , tüketim kooperatiflerinin bundan yok-
sun olduğunu belirtmi ş tik. 

Nas ıl ki, Köy Kalk ınma ve Tar ımsal amaçl ı  kooperatiflere 
Köyiş leri Bakanl ığı nca, karşı l ıks ız yard ım yapılmas ı  ayrıca T.C. 
Ziraat Bankas ına borçlu çiftçilerin ve Tar ım, Kredi Kooperatif-
lerine borçlu ortaklar ın borçlar ından 1000.— liraya kadar 
olanlar ın affı , 15 bin liraya kadar borçlar ın ın da On senle faizsiz 
takside bağ lanmas ı  sonucu k ırsal alanda ya şayan vatanda ş -

lara muazzam, bir imkan sa ğ lanmak suretiyle büyük kolayl ık; 

 sağ lanmış sa, Devletin büyük; şehirlerde yaşayan dar ve sabit 
gelirli vatanda ş lar ın hayat pahahl ığı ndan kurtulabilmesi ve 
tüketim Kooperatifçiliğinin geliş tirilmesini temin, içini baz ı  
özendirici tedbirler getirmesi gereklidir. 

Yine yukar ıda değ indiğ imiz gibi Devlet Ankara'da 1925 
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BIR KISIM KOOPERATIFLERIN KREDI SORUNLARI 	13 

senesinde Kurulan Tüketim Kooperatifine büyük bir i ınkân 
sağ lamış  bulunmaktad ı r. 

Bugün için Tüketim Kooperatifçiliğ in geli ş mesi için şu ted-
birlerin al ınmas ı  gerekli görülmektedir. 

1 — Tüke tim Kooperatiflerinin kurulu ş  sermayel ıerine kar 
.şı l ı ks ız yardım yap ı lmas ı , 

2 — Tüketim Kooperatifleri, ve bunlar ın birliklerince ele 
al ı nan projelerle destek yard ımlar ın ın yap ı lmas ı , 

3 — Kooperatifler için en elveri ş li kredi düzeni kurmak 
suretiyle kolay kredi alma olana ğı n ın sağ lanmas ı , 

4 — Kooperatifleroe orta ğı n sermayesine faiz verilmesi 
halinde kurumlar vergisinden istisna edilmesi, 

5 — Ortak dışı  iş lemlerden elde ettiğ i kâr ı  vıergilendirme-
yip öz, kaynağı na katılma imkan ın sağ lanmas ı , 

Hallerinde tüketim kooperatifçili ğ inin gelişeceğ i görü-
şündeyiz. 

Halen faaliyetini idame ettirmeye çal ış an tüketim koope-
ratifleri çok zor ko şullar alt ında idameyi hayat etmektedirler. 
21.3.1977 
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YÖNETMELİKLER 

Köyiş leri Bakanlığı ndan : 

1163 Say ılı  Kooperatifler Kanununun, 83 ve 94. maddelerine göre 
Köyiş leri Bakanlığı nda Kurulan «Tamtma ve Eğ itim Fonu»na 

Yatırı lacak Paraların Tahsili ve Harcanmas ı  Hakkında 
Yönetmelik 

BÖLÜM : I 

KAPSAM 

Madde 1 — 1163 Say ı lı  Kooperatifler Kanununa göre ku-
rulan ve yönetmeli ğ in 2. maddesinde belirtilen Kooperatiflerin, 
ayn ı  Kanunun 94. maddesine göre y ıll ık bilançolarında; hasıl 
olan müsbet gelir—gider fark ın ın %j 1'i ile 83. maddesi gere-
ğ ince tasfiye haline giren Kooperatiflerin tasfye fark ve yedek 
akçelerinin tahsili, sarf usulleri ve esaslar ı  bu yönetmelikte 
gösterilmi ş tir. 

Madde 2 — «TANITMA VE EĞ ITIİM FONU» na yatı rılacak 
paralann tahsil ve harcanmas ındaki amaç ; 1163 Sayıl ı  Koope-
ratifler Kanununa göre kurulmuş  olan Kooperatiflerden, Köy-
iş leri Bakanl ığı na bağ lanmas ı  Cumhurbaş kanlığı nca kabul 
edilip 21/7/1975 tarih ve 15302 Say ı l ı  Resmi Gazetede yay ınla-
nan Başbakanl ık teskeresindeld : 

1. Köy Kalk ınma Kooperatifleri, 
2. Orman Köylerini Kalk ındı rma Kooperatifleri, 
3. Bal ıkç ı l ık Kooperatifleri, 
4. Topraksu Kooperatifleri, 
5. Pancar İstihsal ve Satış ) Kooperatifleri, 
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16 	 YONETMELIK 

6. Çay İ stihsal ve Sat ış  Kooperatifleri, 
7. Elektrik Üretim Kooperatifleri, 
8. Hayvan Üreticileri Tedarik ve Pazarlama Kooperatifleri, 

9. 1757 say ı l ı  Kanuna göre kurulan Toprak ve Tar ım Re, 
formu Kooperatifleri ve bilahare Bakanl ığ a bağ lanacak Koope -
ratiflerden 1. madde gere ğ ince tahsil edilecek paralarla Koo-
peratifçiliğ in tan ı tı lmas ı , Kooperatif yönetici ve ortaklar ın ı n 
eğ itimi, Kooperatifçilik, organizasyonlar ında yol göstermek yö-
netim ve faaliyetlerine yard ımda bulunmak gibi hizmetlerin 
yürütülmesidir. 

TANIMLAR 

Madde 3 — Bu Yönetmelikte 
a — Köyi ş leri Bakanl ığı  : BAKANL İK 
b — Kooperatifler E ğ itim ve Elsanatlan Genel Müdürlü ğ ü: 

GENEL MÜDÜRLÜK 
c — Kooperatifler Bölge ve Il Müdürlükleri ile E ğ itim Mer-

kezi Müdürlükleri : MÜESSESE MÜDÜRLÜKLER İ ' 
d — Yönetmeliğ in amaç bölümünde gösterilen Kooperatif-

ler : KOOPERATİFLER 
e — Tan ı tma, ve Eğ itim Fonu : FON 
f — Fonun yat ı rı ldığı  Bankalar : BANKA 
g — 1163 Sayı lı  Kooperatifler Kanunu : KANUN 

olarak ifade edilmi ş tir. 

TEMEL ILKELER : 

Madde 4 — Fona yat ırı lacak.; paralar ın tahsil ve harcan-
mas ındaki temel ilkeler şunlardı r :‘ 

a. Kooperatifçili ğ in tan ı t ı lmas ı , eğ itimi ve organizasyonla-
rında yol göstermek, ö ğütleriyle yönetim ve faaliyetlerine yar-, 

 dımda bulunmak için Genel Müdürlükçe gerekli harcamalar 
yap ılabileceğ i gibi 2. maddede belirtilen kooperatifler ve bilâ -
hare bağ lanacak kooperatifler ile bunlar ın üst kuruluş larına 
ve kooperatifçilik hizmetlerini yayan ve geli ş tiren kurumlara, 
2. maddede belirtilen hizmetler için nakdi ve ayni )  yardım-
da bulunulabilir. 

b. Fondan Kooperatiflere yap ılacak ayni ve nakdi yard ım-
larda «Kalk ınmada öncelikli yörelerle» da ğ  ve orman köylerin-
deki Kooperatiflere öncelik verilir. 
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c. Merkezde yap ılacak harcamalarda gerekli olan belgeler 
alındıktan sonra hak sahibi ad ına çek tanzim edilir. Ayr ıca 
Taş ra, kuruluş lar ı m ızda aç ılacak Kooperatifçilik Semineri ve 
Kooperatifçilik eğ itimi masraflar ı  için Genel Müdürlükçe görev-
lendirilecek şahıslara sonradan mahsubu yap ılmak üzere avans 
verilece ğ i gibi, taşra teşkilat ımız adına banka havalesi ile Ge-
nel Müdürlüğün tesbit edeceğ i miktar üzerinden avans gönde-
rilir. 

d. Acil hallerde kullan ılmak üzere Genel Müdürlükçe tayin 
olunacak Amiri İta Mutemedlerine 10.000,— TL. ya kadar, 
Taş ra'da 5.000,— TL. ya kadar avans verilir. Her mutemed üs-
tündeki avanstan yapt ığı  ■sarfiyata ait evrak ı  müsbiteyi en geç 
bir ay içinde Fon Saymanl ığı na vermeğe ve hesab ı  kapatmaya 
mecburdur. Avans ını  kapatmayan Mutemede ikinci bir avans 
verilemez. 

ıe. Genel Müdür lüzum gördü ğü takdirde mutemedin zim-
metindeki, avans ın hesab ını  ve mahsubunun belirtilen zaman-
dan önce kapat ı lmas ını  isteyebilir. Sarf evrak ın ın usulüne, uy-
gun olmamas ı  ve avans ın zaman ında kapat ılmaması  
halinde mutemed hakk ında kanuni i ş lem yapı l ır. 

f. Merkezde 150.000,— TL. ya (150.000, TL. dahil) Ta ş ra'da 
25.000,—, TL. ya (25:000,— TL. dahil) kadar olan harcamalar 
teklif alma veya pazarl ık suretiyle yap ı lır. Bu miktarların üze-
rindeki harcamalar, Merkezde Genel Müdürlü ğün teklifi ve 
Bakan ın onamas ı  ile, Taş ra'da Bölge ve İ l Müdürünün teklifi 
ile Genel Müdürün onamas ından sonra emanet ve ihale sure-
tiyle yap ı l ır. 

g. Fondan yap ılacak harcamalarda 1050 sayı l ı  Muhasebe-i 
Umumiye Knunu, 832 Say ı l ı  Sayış tay Kanunu ve 2490 Say ı l ı  
Artt ırma Eksiltme ve ihale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

h. Cidemelerin harcama belgeleri «Devlet Harcama Belgeleri 
Yönetmeliğ i» nde belirtildiğ i tarzda iki nüsha halinde tanzim 
edilir. 

i. Fonda toplanan paralar sermayesinin yar ıs ından 'fazlas ı  
Devlete ait veya Milli Bankalarda muhafaza edilir. Para, Ban-
kadan Genel Müdür veya yetkili k ı lacağı ; kiş i ile Fon Sayma-
/1min müş terek imzalari ile çekilin Paran ın sarfından imza sa-
hipleri Mü ştereken sorumludurlar. 
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BÖLÜM : II 

FONUN TEŞ Kİ Lİ  VE KAYNAKLARI 

Madde 5 — Fon, Kooperatiflerin Kurumlar vergisinden muaf 
olsun veya olmas ın geçen, be ş  yı l menfi farklar ı  bulunsu veya 
b-uIunmas ın bunlar nazar ıitibare al ınmadan. Kanunun 41. mad-
desinde aç ıklandığı  üzene 31 Aral ık tarihli Y ı l Sonu bilançosu-
nun pasif k ı sm ında görülen müsbet fark ın ın % l'i ile tasfiye 
haline giren Kooperatiflerin tasfiye fark ve yedek akçelerinden 
tesekkül eder. 

Ayrıca ; 

a — 6762 Say ı l ı  Türk Ticaret Kanununa göre evvelce Tica-
ret Bakanl ığı na yat ırıl ıp bilahare Bakanliğa devredilen «NES-
RIYAT VE TANITMA FON»u, 

b — Kanunun geçici maddesine göre intibak i ş lemini yap-
t ı rmadığı  için dağı lan kooperatiflerin tasfiye farklar ından Ba-
kanlığ a aktar ı lan, «TEMETTÜ ve YEDEK AKÇELER FON»u, 

c — Kanunun 83. maddesine göre tasfiye haline giren Koo-
peratiflerin tasfiyesinden arta kalan miktar, (Türkiye 
Kooperatifler Birli ğ i) kuruluncaya kadar Bakanl ığı  yatırı lan 
paralar, 

d — Yurt içi ve yurt d ışı ndan yap ılacak her türlü ba ğış  
ve yard ı mlar, 

e — Bankalardaki Fon hesab ı  faizleri ve ç ıkacak ikrami-
yeler Fon'un kaynaklar ını  teşkil eder. 

BÖLÜM : 

Fonun Tahsili Hakk ında Görev ve Yetkiler : 

Madde 6 — Bölge ve İ l Müdürlükleri; çal ış ma alanlar ına 
giren Illerdeki, Bakanl ığ a bağ lı  kooperatiflerin y ıl sonu bilan-
çolarındaki müsbet fark ın % l'ini hangi, bankaya yat ıracak-
ların ı  Mart ayı  sonuna kadar Kooperatiflere bir yaz ı  ile bildirir-
Tasfiye edilen Kooperatiflerden Anasözle şTrıllerine göre Fon'a 

ayrılacak, tasfiye farklar ı  ve yedek akçeler konusunda an ı lan 
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Müdürlükler tasfiye memurlar ı  ile ilişki kurarak Kooperatife 
yazı lı  talimat, verilir. 

Madde 7 — Bölge ve İl Müdürlükleri : 

a — Fon tesbit formunu, (EK ) - 1) 2 nüsha olarak Nisan ay ı  
sonuna kadar Genel Müdürlü ğ e gönderir. 

b — May ıs ayı  sonu itibariyle, Bankalardaki Genel Mü-
dürlük hesabına Kooperatiflerce yat ırılan miktarlar ı  fonlar için 
tanzirn edilecek fon tahsil formu (Ek - 2) 2 nüsha olarak Genel 
Müdürlüğe gönderir, 

c — May ı s ayı  sonuna kadar tahsil edilmeyen fon alacak-
ları  için Bölge ve İl Müdürlükleri Kooperatiflere Haziran ay ı  so-
nuna miihlet vermrA suretiyle tebligatta bulunur. 30 Hazirana 
kadar bildirilecek banka hesap numaras ına yat ırılmas ı  istenilen 
meblağı  yat ırmadıkları  tesbit edilen Kooperatife, Bakanlikça 
yapılacak Devlet yard ımları  tahsilat yap ı lıncaya kadar dur-
durulur. 

Bütün bu ikazlar ve tedbirlere ra ğmen tahsil edilemiyen 
fon alacakları  icra, yolu ile tahsil edilir. Bu konuda Kanuni i ş -
lemleri Bakanl ık adına Bölge y,e İ1 Müdürlükleri yürütmekle 
yetkilidir. 

BÖLÜM : TV 

Sat ın /Alma Komisyonunun Teşkil', ve Görevleri : 

Madde 8 — Fon'dan yap ılan tüm harcamalar, Satmalma 
Komisyonu marifetiyle yapılı r. , 

Bu komisyon; Merkezde Genel Müdürün tayin edece ğ i biri 
Başkan olmak ,üzere en, az üç ki şiden teş ekkül ettirilir. 

Taş rada Müessese Müdürünün tayin edece ğ i üç kiş iden 
teşekkül eder. 

a — Genel, Müdürlükçe görülecek lüzum üzerine bilgi ve 
görgiisiinden. istifade , edilecek elemanlar da komisyona kat ılır. 

b — Komisyon iş  durumuna ve işlerin gecikınesine meydan 
vermeyecek şekilde Başkanın daveti' üzerine toplan ır. 

c — Komisyon kararları  ekseriyetle verilir. 
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BÖLÜM : V 

GIDERLER 

1. Personel Giderleri : 

Madde 9 — Bu ödenekten, Köy Kooperatifçili ğ inin tan ı t ı l-
ması , eğ itimi ve yönetimle ilgili Bakanlığı mızca veya Koopera-
tif Ust,Kurulu ş larrı ca düzenlenen seminer ve kurslara kat ı lacak 
yerli ve yabanc ı  personele yap ılacak giderler şunlard ır ; 

a — Kurslara kat ı lacak kooperatifçilere ve kurslarda ders 
verecek Te şkilat dışı ndan temin edilecek elemanlara Harc ırah 
Kanununa göre yurt içi oturma gündolikleri % 50 artt ırı larak 
ödenecek;  harcırahlar. 

b — Kurslarda, ders, konferans ve tebli ğ  verecek te şkilat 
içi ve teşkilat d ışı ndan temin edilecek elemanlara; Genel Mü-
dürlükçe takdir edilecek ders saat ücretleri. 

c — Yurt dışı na gönderilecek elemanlar ın Bütçe Kanunu-
na göre ödenecek yolluk ille pasaport ve vize ücretleri. 

2. YÖNETIM GIDERLERI : 

Madde 10 — Bu ödenekten, Kooperatifçili ğ in tan ı t ı lmas ı , 
eğ itimi ve organizasyonlar ıfıda yol göstermek, yönetim ve faa-
li3netlerine yard ımda bulunmak gibi hizmetlerle ilgili yönetim 
giderleri şunlard ır. 

ıa — Rartasiye ,alon ve giderleri, : 

Hizmetin gerektirdi ğ i büro ihtiyaçlar ına ilişkin her çe ş it 
tüketim malzemesi alimlara. ile bunlara ba ğ lı  diğer giderler, 

b — Basdı  kağı t ve defter alim ve giderleri : 

Hizmete ili şkin basık kağı t ve defterlerin al ım, yapim, ba-
s ım ve cilt giderleri ile buna ili şkin her türlü giderler, 

c — Demirbaş  Malzeme alim ve giderleri 

Hizmetin çalış manın ve iş in gerektirdiğ i araç, gereç ve büro 
makinaları  gibi taşı nır malların alim, bakim„ yapim ve onarim 
giderleriyle buna ilişkin her türlü giderler, 
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d — Yaym akınları  ve .giderleri : 

Hizmete mahsus yay ınlar ile 2527 Sayılı  Basma yazı  ve Re-
simleri Derleme Kanununda say ılan Basma Yaz ı  ve Resimlerle 
yabanc ı  ülkelerden yurda sokulan ayn ı  nitelikteki Basma Yaz ı  
ve Resimleri satmalma, abone, bast ırma, çoğaltrna ve tercüme 
giderleri ile telif tercüme haklarmm sat ın al ınmasi giderleriyle 
buna ilişkin her türlü giderler. 

e — Yakacak 'alım ve giderleri : 

Isı tmaya gerekli her türlü madde ve yak ıtların sat ınalma 
bedelleri ile buna ili şkin her türlü giderler, 

f — Su giderleri : 

içme ve kullanma su bedelleri ile bunlara ili şkin diğer 
giderler. 

9 — Teınizilk giderleri : 

Hizmete ili şkin her türlü temizlik ve temizlik malzeme 
al ınması  ile bunlara ili şkin giderler, 

h — Aydınlatma giderleri : 

Her türlü ayd ınlatma ve soğutma bedelleri ile ayd ınlatma 
ve ışı kland ı rmaya zorunlu ve yararl ı  her türlü madde, e şya ve 
malzeme ahmlar ı  ile bunlara ili şkin diğer giderler. 

ı  — Beslenme giderleri : 

Besin, besin ürünleri ve beslenme ile ilgili her türlü ikmal 
madde ve vas ıtalarm ıı-t- almmasi, depolanmasi, bakim ve mu-
hafaza ile ilgili her türlü giderler. (Beslenmeden te şkilat içi 
personel yararlanamaz.) 

j — Sağ l ık araç ve gereç giderleri : 

Hizmet içi kurslara kat ılacak Kooperatifçilerin sa ğ l ıkla 
her türlü madde vas ıtalannm ahnmasi ile ilgili her çe ş it 

giderler. 

k — Çalış tırı cı  kuvvet alım ve giderleri : 

Hizmet içi eğ itimlerde atölye ve dershanede çal ış tırıcı  kuv-
vet olarak al ınacak malzeme ve bunlar için sarfedilen elektrik 
bedelleri gideri, 
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1 — Posta — Telgraf — Telefon giderleri : 

Hizmetin gerektirdi ğ i, posta, telgraf ve telefon ücretleri ve 
hat kiralama giderleri ile buna ili şkin her çe ş itgiderler. 

• — Taşı t alım, iş letme ve onarım giderleri : 

Hizmetin gerektirdi ğ i hallerde ta şı t sat ın alınmas ı , kulla-
n ılan taşı tların i ş letmesi için; her nevi akaryak ı t ve yardimci 
maddenin, i ş letmeye gerekli temizlik malzemesinin sat ın al ın-
mas ı , iş letmeye ili şkin vergi, resim ve harçlar ın, araba vapuru; 
köprü geçi ş  ücretleri ve araçlar ın özelliklerinin gerektirdiğ i 
araç ve gereç ve yedek parçalar dahil bütün onar ım giderleri 
ve bunlara ba ğ l ı  her nevi giderleri, 

n 	Kira giderleri : 

Hizmete ili şkin ta şı t kiralanmas ı  ve ta şı n ır, ta şnimaz mal-
ların kira bedellenyle ısözle şmeler gereğ ince ödenecek di-
ğer giderler, 

o — Gümrük hizmetleri, giderleri : 
Hizmete gerekli hammadde, malzeme, makina, araç ve ge-

reçlerin ihaline ili ş kin gümrük, vergi, resim, ve harç giderleri 

— Temsil, a ğı rlama ve tören gklerleri : 

Eğ itim maksad ıyla verilecek yemek, kokteyl merasim ve 
benzeri giderleri. 

✓ — Diğer eğ itim giderleri : 

Moral eğ itimi için her çe ş it malzeme ve hizmetin gerektir-
diğ i diber giderler, 

3. TANITMA VE PROPOGANDA 'GİDERLERİ  : 

Madde 11 — Bu ödenekten, Kooperatiflerin imalat ın ın tan ı -
t ı lmas ı  pazar ve ,sürümlerinin temini suretiyle kalk ınmalarına 
yard ımcı  olmak için memleket içi ve d ışı  pazarlama imkanlari 
haz ırlamak ve bu imkanlar ı  sağ layacak memleket içi ve d ışı  
sergiler açmak ve aç ı lacak sergi ve fuarlara kat ılmak için ya-
p ı lacak her türlü giderler ş unlard ır : 

a — İ ç ve dış  fuar ve sergiler giderleri; iç ve d ış  fuar ve 
gelrgilerin gerektirdi ği her türlü giderleri ile sat ın al ınacak 
malzeme bedelleri, fuar ve sergilere kat ı lacak elemanlar ın 
yurt içi ve yurt d ışı  yollukları , 
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b — İç ve dış  propoganda ve Tan ıtma giderleri; hizm ıetle 
ilgili bas ın, yayın, film; konferans giderleri ile ilgili araç ve , 

 gereç ve malzeme, alım ve bak ım giderleri. 

BÖLÜM : VI 

FON SAYMANININ TAYİN - GÖREV VE 
SORUMLULUKLARI : 

Madde 12 — Fon Sayman ı , Köyiş leri Bakanl ığı  taraf ından 
657 Say ı l ı  Devlet Memurlar ı  Kanununa ve Bakanl ığ in yürür-
lükteki tayin usullerine göre tayin edilir. 

Bakanl ık, bir fon sayman ı  tayinine liizum görmedi ğ i tak-
dirde Genel Müdürlükteki elemanlardan bu görevi yürütebile-
cek bir memuru vekâleten bu göreve tayin edebilir. Fon Say-
man ı  görevini ek görev 'olarak üzerine alan memur, Fon Say-
marl ı n ın görev ve sorumluluğuna ait hükürnlere tabi olur. ' 

Madde - 13 — Fon Sayman ın ın Görev ve Sorumluluklar ı  : 

a) Fon'un Kooperatif bilançolar ından tesbit edilen müsbet 
farklara göre tahakkuku, Fon alacaklar ın ın tahsili, har-
canmas ı  've bankalar hesab ı  ile ilgili iş lemlerin 'muhasebe usul-
lerine göre madde 14.d e 	defterlere 	kayı t ettirilme- 
sinden, 

b) Fon'un illerden gelen 'listelere göre ,  tahakkuk ettirilmesi, 
bankalarda toplanan fonlar ın ay ık ve belirli devrelerde tesbiti, 
takibine ait muhasebe i ş lemleri, tahsil edilmeyenlerin listeleri-
nin ç ıkarılmas ı , y ıllik çal ış ma programlar ın ın hazırlanmasin-
da yard ı mc ı  olunmas ı. onaylanmış  Satın Alma Komisyonu karar-
lar ına göre harcama yap ı lmas ı , yönetmelikte belirtilmeyen ; 
ancak muhasebe kay ı t sistemlerine göre muhasebe defterleri-
nin tutulmas ı , tahsil ve harcama listelerinin ç ıkarılmas ı , de-
netimle görevli kimselere denetim, `yapt ırılmaısı  iş leri Fon Say-
man ı  tarafından yürütülür. 

c) Fon Sayman ı , özellikle tahsil aylar ı  sonlarında Koope-
ratif çe ş itlerine göre tahsil edilen mebla ğ lara ait Fon Tahsilat 
Formunu bankalardan gelen de kont ve ekstralardan, gecikme- 
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leri halinde Bankalardan takip ederek ç ıkarı r. Ertesi ay ın 15'ine 
kadar ilgili Daire Baş kanlığı na verir.' 

Fon tahsil süresi Ocak ay ından ba ş lamak üzere 'Haziran 
ayı  sonuna kadar birinci devre olarak kabul edilir. Her ay 
takip edilir. 

d) Fon Sayman ı , yap ılacak -her :türlü harcamalardan Gelir 
Vergisi ve Damga Resmi Kanunlar ına göre kesilmesi gereken 
vergileri keserek ilgili vergi dairelerine yat ır ır. 

e) Harcama dosyalar ın ı  tutar ve saklar, 

f) Saymanlığ a ait 	kullan ılacak da ğı t ılacak bas ılı  yayin 
ve eğ itim araç ve gereçlerini muhafaza eder. 

g) Mutemede verilmesi icabeden, paralarla avans olarak 
yapı lan ödemelerin kontrolü ve zaman ında kapat ı lmas ınt saklar. 

h) Emrine eleman • verildi ğ i zaman, sorumlulu ğu alt ında 
onlar ı  çal ış t ı ru_r. 

BÖLÜM : VM 

HESAP İŞ LERİ  : 

Madde 14 — Fon Muhasebesi, gelir ve gider hesaplar ı  ile 
mevcutlar ın, borçlu alacakl ı  cari hesaplar ın durumunu belirtir. 
Fon Sayman ı  sorumluluğu alt ında yürütülen birinci s ın ı f tüc-
car ve tüzel ki ş iliklerin uyguladığı  bilanço esas ına uygun bir 
muhasebe sistemidir. 

a — Muhasebe ısisteminin kay ı t ve belgelendirilmesinde, 
dıefterlerin tutulmas ında 213 sayı l ı  Vergi Usul Kanunundaki 
kay ı t nizam ı  ve bilgilerin al ı nmas ı  esas tutulmuş tur. 

b — Fon Sayman ı  aş ağı da adları  yaz ıli defterleri tutturur. 
— Yevmiye Defteri, 
— Muhasebe Defteri, 
— Fon Tahakkuk ve Tahsilat Defteri, 
— Bankalan Cari Hesab ı  Defteri, 
— Demirba ş  Defteri. 
ile muhasebe hizmetlerinin geli şmesi oran ında ihtiyaç 

olan diğer defterler tutulur. 
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Madde 15 — Çal ış ma yı l ı  ve buna uygun hesaplar ın kapan-
mas ı  için ele al ınan hesap devresi her y ı l 1. Temmuz tarihinden 
baş lar, ertesi y ıl ın 30. Haziran tarihinde biter. 

Madde 16 — Fon Sayman ın ın tutturacak ı  defterlerin, har-
cama belgelerinin ve buna ait karar dosyalar ı= muhafazas ı  
Fon Sayman ınca yap ı l ır. 

Madde 17 — Evrak ve dosyalar 10 y ıl müddetle saklan ır. 
Bu müddetten evv ıel görevinden ayrı lan Fon ayman ı , ayrılış  
esnas ında bunlar ı  devir etmekle yükümlüdür. 

BÖLÜM : VIII. 

DENETIM İŞ LERİ  : 

Madde 18 — Fon gelir ve gider hesaplar ın ın yönetmeliğ e 
uygun şekilde tahakkuk, tahsil, harcamalar ın yapı lmas ı , usule 
uygun belgeler al ınmas ı , dosyalanmas ı , defterlere i ş lenmesi, 
diğ er kay ı t iş lemlerinin yap ı lmas ına ait denetimler, Bakanl ı kça 
görevlendirilecek görevli veya müfetti ş lerce yürütülür. 

Denetim, sonu suçlu bulunan memurlar Devlet Memurlar ı  
Kanunu, iş çi Kadrosunda çal ış anlar genel hükümlere göre ce-
zaland ırıl ır ve has ıl olan zararlar ı  öderler. 

a — Bakanl ıkça Fon Sayman ı  yı l ın belirsiz zamanlar ında 
denetlenebilir. Ayr ıca her y ıl hesap d ıevre ısi sonunda, Bakan-
l ıkça y ıllık olağan denetim yap ıl ır. Eksiklikler, Tamamlanacak 
hususlar, cezaland ırı lmas ı  gereken görevliler hakk ında denetim 
raporu Genel Müdürlü ğe verilir. Genel Müdürlük en geç 3 ay 
zarf ında denetim raporundaki hususlar ı  yerine getirir. 

b — Yı llık denetim görmü ş  eksiklikleri giderilmiş  dosya ve 
kay ı t Lar ıarş ive kaldırı l ır. 

BÖLÜM : IX. 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME : 

Madde 19 — Bu yönetmelik Resmi Gazetede yay ınlanan 
tarihten itibaren Yürürlü ğ e ı  girer. 
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Madde 20 — Bu yönetmeliğ i Köyiş leri Bakan ı  yürütür. 

EK : 1 
	

/197... 

KOOPERATİFLERİN 1163 SAYILI YASAYA GÖRE EĞ 1TİM VE TANITMA 

FONUNA YATIRACAKLARI % 1 MIKTARLARI GÖSTERIR FON 

TESPIT FORMU 

IL/ 
Kooperatifin 

çeş idi 
Adresi 

Bilanço Un % 1 Fon 

Aç ıklamalar 

Lira Kr Lira Kr 

TOPLAM 

İMZA - MÜHÜR 

EK : 2 

	 TARIHINDE FORM l'E GÖRE % VLERINI YATIRAN 

KOOPERATİFLER FON TAHSILAT FORMU 

ILI Çeş idi Adresi 
Banka 

Adı  
Hesap 

No: 

Dekont 

Tarihi 

Dekont 

No: 

Havale 

Miktar ı  

Lira Kr 

TOPLAM 

KAYİT VE BELGELERE UYGUNDUR 

IMZA MÜHÜR 
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YÖNETMEL İ K 

Karar Sayıs. : 7/13177 

İ liş ik «Orman Köylüleri Kalk ınma Fonu Yönetmeli ğ inin 
yürürlüğ e konulmas ı  W-J ı  30/7/1974 Tarih ve 7/8650 say ı l ı  Ba-
kanlar Kurulu Karar ıyla yürürlüğe konulan yönetmeliğ in, yü-
rürlükten kald ırılmas ı ; Orman Bakanl ığ inin 10/11/1976 tarih 
ve 09005-2.2.3- 6/7279 sayı l ı  yaz ı s ı  üzerine, 6831 say ıli Kanuna 
1744 sayı l ı  Kanunla eklenen Ek 3 üncü maddenin (H) f ı kras ı-
na göre, Bakanlar Kurulunca 12/12/1976 tarihin& kararla ş t ı -
rılmış tır 

CUMHURBAŞ KANI 
FAHRI S. KORUTCRK 

Başbakan 
S. DEMIREL 

Devlet Bakan ı  
S. OZTİ :JRK 

Adalet Bakanı  
İ . MÜFTÜOĞ LU 

Maliye Bakan ı  
Dç. Dr. Y..ERGENEKON 

Sağ . Sos. Y. Bakan ı  
Dr. K. DEMIR 

Çal ış ma Bakan ı , 
Ş . KAZAN 	• 

Imar ve İskân Bakan ı  
N. OK 

Devlet Bakanı  
Başbakan Yard4mcds ı , 

Prof. Dr. N. ERBAKAN 

Devlet Bakan ı  
H. AKSAY 

Milli Savunma Bakan ı  
F. MELEN 

Milli Eğ itim Bakan ı  
A. N. ERDEM 

Güm. ve Tekel Bakan ı  
O. OZTRAK 

Sanayi ve Tek. Bakan ı  
A. DOĞ RU 

Köyiş leri Bakanı  
V. POYRAZ 

Kültür Bakan ı  
R. DANIŞMAN 

Devlet Bakan ı  
Başbakan Yard ımcı sı  

Prof. Dr. T. FEYZ İ OĞLU 

Devlet Bakanı ( 
M. K. ERKOVAN 

İ çiş leri Bakanı  
O. ASILTÜRK 

Bay ındırl ı k Bakanı  V. 
A. DOĞ RU 

Gıda-Tar. ve  Hay. Bak. V. 
Ş . KAZAN 

En. ve Tabii Kay. Bakan ı  
S. KILIÇ 

Orman Bakan ı  
T. KAPANLI 

Sosyal Güvenlik Bakan ı  
A. M. ABLUM 

Devlet Bakan ı  
Başbakan Yard ımcı sı  V. 

M. K. ERKOVAN 

Devlet Bakan ı  
G. KARACA 

D ış isleri Bakan ı  
İ . S. ÇAĞ LAYANGIL 

Ticaret Bakanı  
H. BAŞ OL 

Ulaş t ı rma Bakan ı  
N. MENTEŞ E 

Turizm ve Tan. Bakana 
L. TOKOĞ LU 

G6ı ç. ve Spor Bakan ı  
A. Ş . EREK 
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28 	 YONETMELIK 

12/12/1977 tarihi ve 7/13177 say ılı  Kararnamenin ekidir. 
' Orman Köylüler! /Kalk ınma Fonu Yönetmeliğ i 

I. BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Deyimler 

Amaç 

Madde 1 — Ormanlar ın korunmas ı , geliş tirilmesi, i ş letil-
mesi ve geni ş letilmesi hedeflerine ula şı lmas ın ı  sağ lamak için, 
ormanlar ın içinde veya biti ş iğ inde ya şayan köy halk ın ın, kal-
k ınmalanna katk ı da bulunmak suretiyle bunlar ın ormanlar 
üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, amaç olarak saptan-
nnş t ı,r 

Dayanak : 

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 6831 Say ı l ı  Orman Kanununa 
1744 say ı l ı  kanun ile eklenen Ek 3. maddenin (H) f ıkras ı  ge-
reğ ince düzenlenmiş tir. 

Kapsam : 

Madde 3 — Bu Yönetmelik; Fon'un gelirlerini, Fon'dan ya-
pı lacak harcamalann kapsam ı  ve çe ş itlerini, yard ımlar ın genel, 
özel şart ve esaslarm ı , vade ve faiz hadlerini, Fon Bütçesi'nin 
haz ırlanmas ı  ve uygulanmas ı  ile al ım ve sat ım iş lerini kapsar. 

Yetki 

Madde 4 — Orman Bakanl ığı  emrinde te ş kil olunan Fona ile 
ilgili ve bu Yönetmelikte belirtilen her türlü i ş  veN i ş lemler, 
bütün hak ve vecibeleri ile ORKOY Genel Müdürlü ğü taraf ı n-
dan yerine getirilir. 

Deyimler : 

Madde 5 — Bu Yönetmelikte geçen deyimler a şağı da aç ık-
lanmış t ır : 

a) Fon: 6831 Say ıl Orman Kanununa 1744 say ıl ı  kanunla 
eklenen Ek 3. madde ile te ş kil olunan. Fon'dur. 

b) Orman içi Köy : Evlerin bulundu ğu yerle ş im alanların-
dan itibaren aral ıksız olarak devam eden arazi toplulu ğu; dört 
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YONETMEL/K 	 29 

yönden ormanlarla çevrili olan il ve ilçe d ışı ndaki yerle ş im 
yerlerine denir.. 

c) Ormana Bitiş ik. Köy : Evlerin bulunduğu yerleş im alan-
larından itibaren aral ıksız olarak devam eden arazi toplulu ğu: 
bir, iki veya üç yönden ormanlara biti ş ik olan il, ilçe dışı ndaki 
yerleş im yerlerine,  denir. 

d) Orman Köyü : «Orman içi» veya «Orman biti ş ik» köy-
leri kaplar. 

e) Orman Köylüsü : Orman köyü nüfusuna kay ı tl ı  olup, 
sürekli olarak bu köylerde oturan halk anlam ına gelir. 

f) Kalk ınma Havzas ı  : Orman köykirinin kalk ındırı lmasi 
amacıyla yap ılan plan ve projelerin kapsadığı  alan olup, ilçe 
bozma göre düzenlenir. 

g) Kooperatif : Orman köylerinde oturan köylülere° ,  kendi 
aralarında 1163 say ı lı  Kooperatifler Kanununa göre kurulmu ş  
veya durumlar ı  bu kanun hükümlerine uydurulmu ş  çok amaçl ı  
Köy Kalk ındırma (Kalk ınma) Kooperatifi anlam ına gelir. 

h) Kooperatif Birli ğ i 	(g) fıkras ı  tanımına giren koope- 
ratiflerin kendi aralar ında 1163 Sayı l ı  Kooperatifler Kanununa 
göre kurduklar ı  birlik anlamma gelir. 

i) ORKÖY : «Orman-Köy İ liş kileri»nin lusalt ı lm ış  ifadesidir. 

j) Kısa Vadeli Kredi : Bir y ıla kadar süreyle verilen kre-
diyi ifade eder. 

k) Orta Vadeli Kredi ! Bir y ıldan beş  yıla kadar (5 yı l 
dahil) süreyle verilen krediyi ifade eder. 

1) Uzun Vadeli Kredi : Be ş  y ıldan on yıla kadar,  (10 yı l 
dahil) ısüneyle verilen krediyi ifade eder. 

m) İ dare : Bu Yönetmelikte geçen «Idare» deyimi; «Orman 
Bakanlığı »n ı , «ORKÖY!, Genel Müdürlü ğı l»nü «ORKÖY Bölge 
Başmüdürlüğ ii»nü, «ORKÖY Başmühendisliğ i»ni ve «ORKÖY 
Proje Mühendisliğ i»ni ifade eder. 

II. BÖLÜM 

Fon Yönetimi 

Kuruluş  : 

Madde 6 — ORKÖY Genel Müdürlüğü aş ağı da yaz ılı  mer-
kez ve taşra kuruluş lar ı  kanal ı  ile Fon'u yönetir. 
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30 	 YONETMELIK 

a) Merkez Kurulu ş u a  Genel Müdür, Özel-  Kalem, Genel 
Müdür Ba şyard ımcı sı , Genel Müdür Yard ımcılari, Müşavirler 
ile Daire Ba şkanl ıkları , Uzmanlar ve Müdürlüklerden te ş ekkül 
eder. 

b) Ta ş ra Kurulu şu : ORKÖY Bölge Ba şmüdürlükleri, OR-
KÖY Ba şmühendislikleri, Etüd—Plan, Proje, Heyet Ba ş kanl ık-
lar ı  ve ORKÖY Proje Mühendisliklerinden te ş ekkül eder. 

Kadroların hazırlanmas ı  : 

Madde 7 — Fon'un kullan ılması , orman köylülerinin Fon-
dan yararland ırılmasma iliş kin hizmetlerin verimli, etkin ve 
süratle görülmesi amacıyla merkez ve ta şra için lüzumlu tek-
nik, uzman ve mali elemanlar ile yard ı mcı  personele ait kad-
rolar her y ı l (657 sayı l ı  kanunu tadil eden 1327 say ı l ı  kanunun 
7. maddesiyle , değ i ş ik 34. maddesi gereğ ince haz ırlamp sap-
tanarak, Ba ş bakanl ı k Devlet Personel Dairesinin görü şü al ın ıp) 
Maliye Bakanl ığı ndan istenir. 

Atamalar : 

Madde 8 — a) ORKÖY Bölge Ba ş müdürleri, ORKÖY Genel 
Müdürlüğ ünün inhas ıyla Orman Bakanl ığı nca, 

b) Fon Bütçesindeh kadrolu olan ORKÖY Ba ş mühendisleri, 
Etüd-Plan, Proje Heyet Ba şkanları , Kısım Müdürleri, ORKÖY 
Proje Mühendisleri ile Uzmanlar ve Teknik Elemanlar ORKÖY 
Genel Müdürlüğünce, Genel Bütçeden kadrolu olanlar ise OR-
KÖY Genel Müdürlüğü'nün inhas ı  ile Orman Bakanl ığı nca, 

e) Fon hesaplar ını  Orman Bakanl ığı  merkezinde yürütecek 
Fon Saymanl ık Müdürü, Orman Bakanl ığı nın teklifi ile Maliye 
Bakanl ığı nca, 

d) Fon Merkez Sayman ı  ile taş radaki Fon Saymanlar ı  ve 
Hesap İş leri Müdürleri, ORKÖY Genel Müdürlüğünce, 

e) ORKÖY Bölge Ba şmüdürlüğünde ORKÖY Ba şmühen-
disliğ inde ve Etüd-Plan, Proje Heyet Ba şkanlığı nda ve ORKÖY 
Proje Mühendisli ğ inde çal ış an diğer personelden Fon Bütçesin-
den kadrolu olanlar ORKÖY BÖLGE Basmüdürl ğünce, Genel 
Bütçeden kadrolu olanlar ise ORKÖY Genel Müdürlü ğünün 
inhas ı  ile Orman Bakanl ığı nca, 

f) ORKÖY Bölge Başmüdürlükleri ile bağ lı  kuruluş larında-
ki tayini Bölge Ba ş müdürlüklerine ait personelin diğer Başmü-
dürlük bölgelerindeki görevlere naklen tayinleri ORKÖY Genel 
Müdürlüğünce yap ıl ır. 
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YÖNETMEL İK 	 31 

FON YONETİMİ NDEN SORUMLU PERSONEL 

İta amirleri : 

Madde 9 - a) Merkezde Fon'un birinci derecede ita amiri 
Orman. Bakan ı  ve ikinci derecede ita amiri ise Orman—Köy 
Ili ş kileri Genel Müdürüdür. 

b) Tasrada Fon'un ikinci derecede ita amiri ise ORKÖY 
Ba ş mühendi sidir. 

c) İ ta Amirleri: birinci derecede imza atmaya yetkili olup 
mevzuat dahilinde Fon'un amaca uygun olarak kullan ılmas ını  
ve Fon menfaatlerinin korunmas ını  sağlayarak, Fon'u yönetirler. 

d) İ ta amirleri idari ve teknik i ş lerde tek ba şı na, mali iş -
lerde ise bu Yönetmelikte hüküm, bulunmayan hallerde 1050 
Sap ı l ı  Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine göre sorum-
ludur. 

e) İ ta amirleri, her türlü haberle şme ve sözleşmeleri yap-
maya yetkilidirler. 

f) İ ta amirleri yokluklar ında, bu i ş leri varsa yard ımcı larına, 
yoksa vekâlet verecekleri bir orman mühendisine yapt ırırlar. 

g) Her ita amiri, yetkisini kulland ığı  iş lerden sorumludur. 

h) İ ta amirliğ i, saymanl ık ve tahakkuk memurluğundan 
ikisi ayni kimsede toplanamaz. 

Fon Saymanl ık Müdürü ve Saymanlar : 

Madde 10 — Fon hesap i ş leri; ORKÖY Genel Müdürlüğün-
de Fon Saymanl ık Müdürün°,  bağ l ı , Merkez Fon Sayman ı  ve 
ta ş rada ORKÖY Ba şmühendisliğ i Fon Sayman ı  taraf ından 
yürütülür. 

Saymanlar mali konularda mali evraka imza at-
maya yetkili olup, Fon'la ilgili sat ın alma komisyonlar ında 
yürütülür. 

Her ita amirli ğ inde bir Fon, Saymanl ık]. bulunur. 

Saymanlar ın sorumluluklar ın ın tayininde, bu Yönetmelikte 
hüküm olmayan hallerde 1050 Say ı l ı  Muhasebei Umumiye Ka-
nunu hükümleri uygulan ı r. 

Fon Saymanları n ın izinli olmaları  halinde vekilleri, kendi-. 

 lerinin yazı l ı  teklifi ve ita amirlerinin onay ı  ile görevlen-

dirilirler. 
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32 	 YONETMEL İK 

Tahakkuk memurlar ı  : 

Madde 11 — a) Fon harcamalar ı  ile ilgili her ita amirliğ in-
de bir tahakkuk memuru bulunur. 

b) Tahakkuk memuru mevzuata uyarak, Fon'un gelir ve 
giderlerini tahakkuk ettirmekten sorumlu bir memurdur. 

c) Tahakkuk memurlar ının sorumluluklar ın ın tayininde bu 
yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1050 Sayıl ı  Muhase-
b'i Umumiye Kanunu hükümleri uygulan ı r 

Veznedarlar : 

Madde 12 — a) Her Saymanl ıkta bir veznedar bulunur. 
b) Veznedarlar, kefalet kanununa tabi olup saymanlara 

karşı  sorumludurlar. 
c) Veznedarlar Fon Saymanlar ı  tarafından ibra edilirler. 
d) Veznedarlar, tahsil ve tediyeyi, fi ş lerdeki imzalar ta-

mamland ıktan sonra yaparlar. 
e) Veznedarlar hatal ı  yap ılan tahsil ve tediyelerden so-

rumludurlar. 
f) Veznedarlar fi şsiz ve kay ıda dayanmayan tahsilat ve 

tediyeyi hiçbir surette yapam ıyacaklan gibi elden para alamaz 
ve ödeme yapamazlar. 

Mutemetler : 

Madde 13 — a) Mutemet, Fon hizmetlerinin gerektirdi ğ i 
tahsilat 'Ve tediyat ı  sayman ad ına yapmakla yükümlü, say-
mana karşı  sorumlu, kefalete tabi memurdur. 

b) Mutemetin ibras ı  Fon Sayman ı  tarafından yap ı l ır ve ita 
amirincel onaylan ır. 

c) Mutemetlerin görev ve sorumluluklar ıyla diğer husus-
lar Orman Bakanlığı nca düzenlenecek bir talimatla tesbit edilir. 

Ayniyat v ı2i Ambar Memurlar ı  : 
Madde 14 — A — Ayniyat ve Ambar Memurlar ı  : 
ia) Kefalet Kanununa tabi olup ita amirine ve Fon Say-

manına karşı  sorumludurlar. 
b) Fon Sayman ı  ile ita amirinin denetimi alt ındad ırlar. 
c) Ayrı lış larında, ibraları  Fon Sayman ı  tarafindan yapilir. 
d) Te şkilkta ait bilumum malzeme ile demirba şları  tesel-

lüm ederek zimmetlerine al ırlar. Zimmetlerinde bulunan 
malzeme ve dernirba ş lan amirlerinin yazılı  emriyle ilgiliye 
usulüne' uygun olarak teslim, ederler. 
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e) Ambarda bulunan ayniyat ı  korurnamak, kay ı tları  tuta-
mamak ve saklamamak, bunlar için gerekli tedbirleri alma-
mak, gerekli tedbirler için de ita amirli ğ ine yazı  ile bil-
dirmemekten ısorumludurlar. 

f), Ambar ve ayniyat memurlar ı , demirbaş  ve malze-
menin zayi olmas ı  veya hasara uğ raması  halinde sorumlusunu 
ara ş t ır ır, bulur, ita amirli ğ ine yaz ı  ile bildirir. Bedelinin tah-
Esin gereken malzeme ve demirba ş ların kay ı tl ı  değeri piyasa 
değ erinden, aşağı  ise piyasa fiyat ı  üzerinden aksi halde kay ıtl ı  
bedel üzerinden tahsil olunnr. 

g) Ambar ve ayniyat memurlar ı , yıl sonunda ita amirinin 
tayin edece ğ i bir komisyon önünde, ambar say ım ı  yap ıp bunu 
tutanakla saptariar. 

B — ita amiri ve Fon Sayman ı  dilediğ i an ayniyat ı  ve am- 
bar mevcudunu ısayarlar veya sayd ı rabilirler. 

C — Bu Yönetmelikte hüküm, olmayan hallerde 1050 Sa-
y ıl ı  Muhasebei Umumiye Kanunu ile Ayniyat Talimatnamesi 
hükümleri uygulan ı r. 

D — Devlet mal ı  kafi surette şahsi iş lerde kullan ılamaz. 
Kay ıba uğradığı  veya k ırı ldiğ i bahanesiyle mülk edinilemez. 

Fon Saymanl ık Müdürünün görev ve yetkileri : 

Madde 15 	Fon Saymanl ık Müdürü :1 

a) Fon i ş leri ile görevlendirilen, memurlar ın amiri ve de-
neticesi olup bu Yönetmeli ğe göre verilen görevleri genel bilân-
çoyu, muzaaf ve muhasebe plan ına göre düzenlemek, Fon'un 
bütün mali iş lemlerini ve hesaplar ın ı  yapmak, muhasebe ba-
kımından kendisine ba ğ l ı  merkez ve ta ş radaki Fon Saymanla-
=in nakit mutemetleri ve ayniyat memurlar ının hesap ve i ş -
lernlerinin düzgün, yürütülmesini sa ğ lamak, 

b) Fon Saymanl ık Müdürlüğüne' ait bütün evrak ve def-
terleri korumak veya korunmas ı n ı  sağ lamak, 

c) Genel bilânçoyu kesin hesapla birlikte kanuni süresi 
içinde Sayış tay'a ve Maliye Bakanl ığı na vermek, 

d) Taş ra kuruluşlar ında, çal ış an Hesap İş leri Müdürleri, Fon 
Saymanları , Muteınetleri ile muhasebe i ş  ve iş lemlerini yerin-
de denetleMek, 

e) Fon Bütçesini haz ırlamak; birimlere gerekli ödeneklerin 
gönderilmesi, ek ödenek ve aktarmalarla ilgili i ş  ve iş lemleri 

yürütmek ile görevlidir. 
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Madde 16 — ORKÖY Ba şmühendisliğ i Fon Saymanl ıkları -
n ın kasa ve banka hesablar ında bulundurulacak para limiti 
ORKÖY Genel Müdürlü ğ ünce saptan ır. 

ORKÖY Bölge Ba şmüdürlerinin görev ,ve yetkileri : 

Madde 17 — ORKÖY Bölge Ba şmüdürleri : 

o) ORKÖY Genel Müdürlüğüne bağ l ı  olup çalış ma alan ı  
içerisindeki birimlerin amiri ve deneticisidir. 

b) Bölgesi içerisindeki teknik, idari ve mali her türlü 
işlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve geneli emirlere göre yti-
rütülmesini sa ğ lamakla görevli olup teknik idari ve mali ko-
nularda ORKÖY Genel Müdürlüğü ile yaz ış maya yetkilidir. 

c) Etüd—Plân, Proje Heyet'ine çal ış ma alan ı  içerisindeki 
orman köylerinin plân ve projelerini yapt ırmak, İl Koordinas-
yon Kurulundan geçirilmlsini sağ lamak, birinci derecede onay-
lamak ve ORKÖY Genel Müdürlüğüne göndermek, 

d) Her türlü in ş aat ve tesislere ait projeleri ve ke ş if evra-
kın ı  yapt ırtmak, onaylamak ve ORKÖY Genel' Müdürlü ğüne 
göndermek 

e) Başmüheindislikler tarafından haz ırlanan bütçeleri kont-
rol etmek ve birle ş tirerek ORKÖY Genel Müdürlü ğüne gönder-
mek, 

f) Ödenek ve kadro tekliflerini yapmak, ORKÖY Ba şmü-
hendisliklerinin i ş  programlar ın ı  haz ırlatmak ve ORKÖY Ge-
nel Müdürlüğüne göndermek, 

g) Baş mühendisliklere ait hesap iş lerinin düzenli ve bütçe 
dahilinde yürütülmesini, bu i ş lere ait ayl ık mizan ve cetvellerin, 
bilânçoların düzenlenmesini sağ lamak, kontrol etmek ve za-
man ında ORKÖY Genel Müdürlüğüne göndermek, 

h) İş  durumûna göre Bölge Ba şmüdürlük m ınt ıkas ı  dahi-
lindeki rnemurlardan herhangi birinin di ğ er bir i ş  yerinde üç 
ayı  geçmemek üzere geçici görevle çal ış tı rmak, 

i) Her türlü yard ım iş lerinin yürütülmesini, yard ımların 
gayesine sarf edilmesini ve idare ,  alacaklarının zaman ında tah-
silinin sağ lanmasm ı  izlemek, 

j) Kooperatifçili ğ in yaygınlaş tı rı lmas ı  ve geli ş tirilmesi ile 
ilgili her türlü çal ış mayı  yapt ırmak, 

k) Mıntı kas ı  dahilinde bulunan her türlü makina ve mo-
torlu ta şı tların bak ım ve verimli çal ış malarıni temin etmek ve 

ettirmek, 
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1) Ba ş müdürlük merkezine tayin edilmi ş  olan teknik ve 
diğer elemanlar aras ında mevcut, mevzuat ve urnumi emirler 
içerisinde vazife taksimi yapmak. 

ile görevlidirler. 

ORKÖY bölge ba şmüdür yardırrıcılarırim görev ve yetkileri: 

Madde 18 — ORKÖY Bölge Ba şmüdür Yard ımc ıları  : 

a) Bölge Başmüdürünün bulunmad ığı  zamanlarda Bölge 
Başmüdürlerine tan ınan görev ve yetkileri kullanmak', 

b) Bölge Baş müdürünün; verece ğ i direktifleri yerine getir-
mek, 

ile görevlidirler 

ORKÖY başmühendlslerin görev ve yetkileri : 

Madde 19 — ORKÖY Ba şmühendisleri : 

a) ORKÖY Bölge Başmüdürlüğüne bağ l ı  olup çal ış ma min-
tı kas ı  içerisindeki birimlerin amiri, 	deneticisi ve fon ile ilgili 
mali iş lerde ita amiridir. 

b) Mı nt ıkas ı  dahilindeki teknik, idari ve mali her türlü 
iş leri kanun, tüzük, yönetmelik,• genel emirler ve Bölge Ba şmü-
dürlüğünden alacaklar ı  talimat dairesinde yürütmekle görevli 
olup teknik ve mali konularda Bölge Ba şmüdürlüğü ile yazış -
maya yetkilidir. 

c) Kalk ınma planlar ının önerdiğ i konulardaki projelerin 
yap ı lmas ını  ve uygulanmas ın ı  sağlamak, uygulama sonuçla-
rı nı  ilgili defterlerine, kay ı t etmek veya ettirmek, 

d) Her türlü in ş aat ve tesislere ait projeleri ve, ke ş if ev-
rakın ı  yapmak veya yapt ı rmak, sözleşme ve şartnameleri usu-
lüne uygun olarak düzenlemek, 

e) Baş mühendisliğ ini ilgilendiren bütün iş ler için Orman 
Bakanlığı  adına dava açt ırmak, icra ve takip i ş lerinin düzenle 
yürütülmesini sağ lamak, 

f) iş  durumuna göre bütçe, ödenek, ve kadro tekliflerini, i ş  
programın ı  haz ırlamak ve onaylatmak üzere Bölge Ba ş mü-
dürlüğüne göndermek, 

g) Art ı rmak eksiltnıe, pazarl ık usulleri ile yapı lacak al ım 
ve sat ım iş leriyle, birim fiyat ve gündelik usulleri ile yapt ın-
lacak i ş lerin mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine göre 
yapılmasını  sağ lamak, 
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h) Baş mühendisli ğe ait hesap i ş lerinin düzenli, ve bütçe 
dahilinde yürütülmesini, bu iş lere ait ayl ık mizan ve cetvelle- 

bilanço düzenlenmesini ve zaman ında Bölge Ba ş müdürlü-
ğüne gönderilmesini sa ğ lamak, 

i) İş  durumuna göre Ba şmühendislik m ıntıkas ı  dahilindeki 
memuriardan herhangibirini di ğer bir i ş  yerinde bir ay ı  geç-
memek üzere geçici görevle çal ış t ırmak ve bu süreden fazla 
görevlendirilecekleri Bölge Ba şmüdürlüğünün yaz ı l ı  tasvibini 
almak suretiyle yerinde b ı rakmak, (Her ne sebeple olursa ol-
sun çal ış t ırma süresi üç ay ı  geçemez) 

j)Kredileme s ı ras ında kooperatiflerin durumunu incelemek 
v e incele tm ek, 
' k) Her türlü yard ım iş lerini yürütmek, yard ımlar ın gaye-
sine sarf ı n ı  sağ lamak ve  idare alacaklar ın ı  zaman ın-
kla tahsil etmek veya tahsil ettirmek, 

1) Mınt ıkas ı  dahilinde bulunan her türlü makine ve motor-
lu taşı tların bak ıml ı  ve verimli çal ış malarini sağ lamak, 

ile görevlidirler. 

ORKÖY basmühendis yardımcı larının görev ve yetkileri : 

Madde 20 — ORKÖY Ba şmühendis ı  Yard ı mc ılar ı  : 

a) ORKÖY Ba şmühendisinin bulunmad ığı  zamanlarda Ba ş -
mühendislere tan ınan görev ve yetkileri kullanmak, 

b) Ba şmühendisin verece ğ i direktifleri yerine getirmek, 
ile görevlidir. 

ORKÖY proje mühendislerinin görev ve yetkileri : 

Madde 21 — ORKÖY proje mühendisleri : 

a) ORKÖY Ba ş mühendisliğ ine bağ lı  olup Mühendi ısliğ in-
deki mlmurlan yönetmek ve denetlemek, ayr ıca Fon ile ilgili 
harcamalarda tahakkuk memurlu ğunu yapmak, 

b) Çal ış ma alan ı  içerisindeki teknik, idari ve mali her 
türlü i ş leri kanun, tüzük, yönetmelik, talimat ve genel emirler 
ile ORKÖY Ba şmühendisliğ inden alaca ğı  emirler çerçevesinde 
yürütmek bu i ş ler için ORKÖY Ba şmühendisliğ i ile yaz ış maları  
yapmak, 

c) Plan ve projelerin y ıll ık uygulamaların ı  izlemek 
defterine kay ıt etmek, 

d) Her çe ş it tesisat ve in şaat iş lerini ve bunlara ait kl ş if, 
plan ve raporlar ın ı  yapmak veya yapt ırmak, 
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e) ORKÖY Proje Mühendisliğ ine ait her çe ş it defter ve 
cetvelleri tutmak, tutturmak, i şçi, ta şaron ve müteahhitlere 
ait istihkak rapotlan ve puantajlar ı  ile diğer tahakkuk evra-
k ın ı  düzenlemek, 

f) Görülen iş ler ve verilen direktifler hakk ında her ay so-
nunda düzenliyeee ğ i çal ış ma raporunu ve cetvelleri, ORKÖY 
Başmühendisliğ ine göndermek, 

g) ORKÖY Proje Mühendisliğ i bölgesindeki bina ve tesisle-
rin, demirba ş  eşya ve malzemenin, araç Ve, gereçlerin bak ım 
ve korunmas ın ı  sağ lamak veya sa ğ latmak, 

h) Her türlü borçland ı rm ıa iş  ve iş lemleri için gerekli ev-
rak ı  tam ıamlatt ır ıp ORKÖY Ba şmühendisliğ ine göndermek, 

i) Ferdi ve kooperatiflere ait kademeli kredilendirmede ge-
rekli denetimi yapmak ve yapt ırmak ve raporunu ORKÖY 
Ba ş mühendisliğ ine göndermek, 

j) ilçe Koordinasyon Kurulu arac ı lığı  ile diğer kamu ku 
ruluş larmca orman köylerine götürülmesi gereken hizmetlerin 
koordinasyonunu sağ lamak, 

k) Fon'dan yap ı lacak yard ımların gaye ısine harcanmas ın ı  
ve geri dönüş ümlerini sağ lamak ve ORKÖY Ba şmühendisliğ ine 
bildirmek, 

ile görevlidirler. 

ORKÖY aşmühendisligi fon saymanlarm ın görev ve yet-
kileri : 

Madde 22 — Fon Sayman ı  : 

a) Fon Saymanı  servisinin amiri ve) denetcisi olup bu Yö-
netmeliğe göre verilen görevleri yapmak, tediyat tahsilat, ay-
fiyat ve bu i ş lere ait evrak ve defterleri, cetvelleri ve mizanla-
rı  ve bilançoyu usulüne göre düzenlemek ve Say ış tay'a hesap 
vermek, ORKÖY Ba ş mühendisliğ inin bütün mali i ş lem ve he-
sapların ı  yapmak; saymanl ık _bak ım ından kendisine bağ li nakit 
ve ayniyat mutemetlerinin hesap ve i ş lemlerinin düzgün yü-
rümesini sağ lamakla yükümlüdür. 

b) Fon' Saymanl ığı ndaki her çe ş it kredi ve yard ımlara ait 
evrak ı  korumak veya korunmas ın ı  sağ lamaktan sorumludur. 

e) Fon Sayman ı  veya bu i ş le görevli memur, vergi tahak-
kuk ve gecikmesinden, pul ve müsbifi evrak noksanl ığı ndan, 

hesap hatalar ından doğan kusurlu olaylardan, takip edilme- 
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mekten dolay ı  zaman a şı m ına uğ rayan  idare alacak-
larından tek başı na sorumludur. 

d) Bütçe d ışı  ödemelerden ve ait oldu ğu bölümler dışı nda 
başka bölümlerden yap ılan ödemelerden, kadro d ışı  ödemelerr 
den, ve yukar ıda gösterilen hususlar d ışı nda kalan diğer mali 
iş lerden, ORKÖY Ba şmühendisi ile Fon Sayman ı , mevzuata 
aykı r ı  olarak tahakkuk ettirihni ş  giderlerin  ödenmemesinden 
tahakkuk memuru ile Fon, Sayman ı  müş tereken sorumludurlar. 

ORKÖY Başmühendisleri, Fon Saymanlar ın ı  ödenek d ışı  
harcamalara zorlayamazlar. 

Mevzuat ve genel emirlere ayk ı rı  olduğ u gerekçesi ile say-
manl ı kça ödenmesinden çekinilen ödemeler için verece ğ i yaz ı l ı  
emirlerden ORKÖY Ba ş mühendisi re'sen sorumludur. 

Devir - teslim i şlemleri 

Madde 23 — Görevden ayr ı lış ta : 

a) ORKÖY Bölge Ba şmüdürü, ORKÖY Ba şmühendisi, Fon 
Saymanlar ı  ve Proje Mühendisleri, gizli ve özel evrak ile tnü-
hürleri aynen ve amip durumunda olanlar genel i ş  durumu 
hakkmdaki bilgileri yaz ı lı  olarak, 

b) ORKÖY Ba şmühendisi ile ORKÖY, Proje Mühendisi, 
kalkınma plan ve projelerini kay ı tları  ile kar şı laş t ırarak, 

c) Ayniyat i ş leri ile görevlendirilen memur, sabit k ı ymet-
lerle demirba ş  ları  kayı tları  ile karşı laş t ırarak, 

d) Genel evrak ve ar ş iv memuru, arş ivdeki dosya evrak 
ve defterleri sayarak, 

e) Fon Sayman ı  veya bu i ş le görevlendirilen memur gö-
revi devrettiğ i tarihe kadar olan sarf evrak ı  ile idare alacak-
lar ına ait evrak ve belgeleri, çek ve makbuzlar ı  ç ıkaraca ğı  
ınizanlanyla birlikte, 

f) Ambar memuru, ambar mevcutlann ı  sayarak, ambar 
ve muhasebe kayı tları  ile kontrol etmek suretiyle, ORKÖY 
Proje Mühendisliğ i kâtip— mutemetleri, demirba ş  defterinde 
kayı tl ı  sabit k ıymetlerle demirba ş ları , bulunduklar ı  yerler iti-

bariyle sayarak ve tahsilatlan ile avans art ıkların ı , mutemetlik 
defteri, tahsilat makbuzu, istihkak raporu ve bordrolar ıyla in-
celeyip uybunluğunu sağ l ıyarak, 

devredenler. 

Devir cetvelleri dört nüsha olarak düzenlenir. ORKÖY Ba ş -
mühendisiyle Fon Sayman ı  veya bu ,yetkilere sahip olan memur 
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tarafından onaylanır: Onays ız devir cetvelleri geçerli say ılmaz. 
Bu cetvellerden biri ORKÖY Proje Mühendisli ğ i dosyas ında, 
biri ORKÖY Ba şmühendisliğ i dosyas ında, diğer nüshalar ıda 
devir eden ve devir alanda kal ır. 

III. BÖLÜM 

Fon Bütçesi. 

Madde 24 — a) Fon ,Bütçesi ORKÖY Genel Müdürlü ğünün 
teklifi ve Bakanl ığı n ın onayı  ile uygulanmaya konur. 

b) Fon'un hesap dönemi, mali yı ldır, 
c) ORKÖY Başmühendisleri; haz ırlayacaklar ı  bütçeleri, 

gerekçeleriyle birlikte bir ,Kas ım'a kadar Bölge Ba şmüdürlü-
ğüne gönderirler. 

Bölge Ba ş müdürleri; ORKÖY Ba şmühendislikler bütçelerini 
kontrol ve birle ş tirerek bir Aral ık'ta ORKÖY Genel Müdürlü-
ğünde bulunacak şekilde gönderirler. 

ORKÖY Genel Müdürlü ğü Fon Bütçesini düzenler, Bakan-
lığı n, onayından sonra Bölge Ba şmüdürlüklerine ,gönderir. 

ORKÖY Bölge Ba şmüdürlükleri de buna dayanarak ORKÖY 
Ba şmühendisliklerinin bütçelerini gönderir. 

ORKÖY Ba şmühendisliklerince haz ırlanan i ş  planları  OR-
KÖY Bölge Ba ş müdürlüklerince ORKÖY Genel Müdürlü ğüne 
gönderilir. 

d) ORKÖY Başmühenclislikleri, kendilerine tahsis edilen 
ödenek dahilinde ve i ş  plan ı  gereğ ince çal ışı rlar. Bütçe d ışı  ve 
ödeneksiz harcama yapamazlar. Tertiplenen i ş  plan ına göre 
ödenek yetmediğ inde. önceden aktarma veya ödenek talebin-
de bulunulur. 

e) Ana hesap bölümleri aras ında yap ılacak aktarma-
lar Orman Bakanl ığı nca; ana hesap maddeleri 	aras ında ya- 
p ılacak aktarmalar ise ORKÖY Genel Müdürlü ğünce yap ılır. 

f) Fon harcamalar ında uygulanacak muhasebe usulü,' «Mu-
zaaf Usul» dür. Bu hususda ORKÖY Genel Müdürlü ğünce bir 
muhasebe plan ı  ve, aç ıklama haz ı rlan ı r. 

g) Taş rada, ORKÖY ,Baş mühendisliklerinde Fon hesaplar ı  
Fon Sayman ı  tarafından; ORKÖY Proje Mühenclislilderinde, 
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mutemet taraf ından yürütülür. (Bunlara, bölgenin büyüklü-
ğüne ve iş  durumuna göre gerekli personel verilir.) 

h) Bankadan al ınacak paralara ait ,çek, 	tahsil, ödeme ve 
mahsup fi ş  ve makbuzlar ın ın çift imzal ı  olmas ı  şartt ır. Fiş  ve 
makbuzlar birinci derecede ORKÖY Ba ş mühendisi, ikinci de-
recede Fon Sayman ı  veya bu yetkiye sahip memur taraf ından 
imAalan ı r. 

i) ORKÖY Ba şmühendislikleri hesap i ş lerine ait ayl ık mi-
zan ve ek cetveller, ORKÖY Ba şmühendisi ile Fon Saymanı  ta-
rafından imzalanarak üç nüsha halinde düzenlenir. İki nüs-
has ı  tetkik edilmek üzere takip eden ay sonuna kadar Bölge 
Başmüdürlüğüne gönderilir. Tetkik edilen mizan ve, ek cetvel-
lerden bir nüshas ı  ORKÖY Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

ORKÖY Basmühendisliklerinde kalmas ı  gereken gelir ve 
gider belgeleri, cetvel, bilanço ve di ğer belgeler ar ş ivler-
de , düzenli olarak saklamr. 

j) ORKÖY Ba ş mühendislikleri geçmi ş  yıla ait kesin hesap-
ları , bilançoları  ve ek cetvelleri ıti mali yıl sonundan baş l ıyarak 
en geç iki ay içerisinde dört nüsha olarak haz ı rlayıp birer 
nüshalar ın ı  tetkik edilmek üzere ORKÖY Genel Müdürlü ğüne 
ve ORKÖY Bölge Ba şmüdürlüğüne gönderirler. Bir nüshas ın ı  
da Sayış tay'a göndermekle zorurı ludurlar. 

Fon Saymanl ık Müdürlüğünce genel bilanço ve kesin hesap 
çıkart ı larak ertesi y ıl ın Temmuz ayı  içerisinde Sayiş tay'a, 
ayr ıca bir nüshas ı  da Maliye Bakanl ığı na ,gönderilir. 

k) Çek, makbuz, tahsil, ödeme, mahsup fi ş leri gibi evrak ın 
cilt ve . sayfa nüm:aralar ı  ,sayı l ıp buna ait bir deftere kay ı t edilir. 
ORKÖY Başmühendisliğ inde bunlardan ba şka gerekli görülen 
defterler de tutulur. 

IV. BÖLÜM 

Fon'un Gelirleri 

Madde 25 — 6831 say ı l ı  Orman Kanununa eklenen EK 3. 
maddede belirtildi ğ i gibi Fon'un gelirleri : 

a) 6831 say ı l ı  Orman Kanununun, 31, 32, 33 ve 35. maddeleri 
gereğ ince verilenlerle, d ış  memleketlere ihraç edilenler ve 
Devlet Orman İş letmelerince, Devlet Kereste Fabrikalar ına sa-
tılan tomruklar hariç olmak üzere, Devlet Orman I ş letmeleri 
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ve Kereste Fabrikalarmdan tomruk, yar ı  mamul kereste ve 
ikinci! ürün alanlardan, sat ış  bedeli üzerinden % 3 oran ında 
tahsil olunacak hisseden (bu hisse; sat ış  bedelinin müsteriden 
fiilen tahsil edildiğ i ay ı  takip eden ay içinde  satışı  yapan 
Devlet Orman İş letmeleri ve kereste fabrikalar ı  tarafffidan 
Fon hesabına yat ırıhr.) 

b) Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermayesinden kurul-
mu ş  olan Fon'daki paradan (sözü geçen Fon'daki bu para 
29/6/1973 tarih ve 1744 say ı l ı  Kanunun yürürlü ğe girdiğ i ta-
rihten itibaren en geç üç ay içerisinde bu Fon'a devredilir.) 

c) 6831 say ı l ı  Orman Kanununun 17 ve 115. 1, maddeleri 
uyar ınca verilecek izin; ve irtifak haklar ına dayan ı larak Dev- 

let, İ l, Belediye veya köy tüzel ki ş ilikleri ile özel hukuk tü-
zel ki ş iliklerince yap ılacak kâr gayesi bulunmayan, kamu 
tesisleri d ışı ndaki her türlü tesisin proje toplam bedelinden 
orman sahas ına isabet eden k ı;sm ının, % 3 ü oran ında alinacak 
hisseden (bu hisse, izin ve irtifak hakk ıiı m tesisini müteakip, 
ilgililer taraf ından en geç bir ay içerisinde Fon hesab ına ya-
tır ı l ır. Yat ı nlmadiğ i takdirde, verilmi ş  olan izin veya irtifak 
hakk ı  tesisi iş lemi hükümsüzdür.) 

d) Her yı l binde birinden az olmamak üzere genel bütçeden 
yap ılacak yard ımdan (bu yard ım en geç mali y ıl sonuna kadar 
Fon hesabına aktar ı l ı r.) 

e) Devlet Orman İş letmeleri ve Kereste Fabrikalar ı  senelik 
safi kârlanndan al ınacak % 10 hisseden (bu, hisse, Devlet Or-
man İş letmeleri ve Kereste Fabrikalar ının yı llık genel bilanço-
sunun ç ıkarı lmas ın ı  takip eden iki ay içerisinde ve iki e ş it 
taksitte Fon; lıesabma, yatırılır.) 

f) Faiz, ikramiye, her çe ş it bağış , v.s. gelirlerden, te ş ekkül 
eder. 

Bu gelirlerin, tahsili için düzenlenen ka ğı tlar; damga ver-
gisinden ve tahsil i ş lemleri harçtan muaft ır. 

V. BÖLÜM 

Fon'dan yap ılacak harcamaların kapsam ve çe ş itleri : 

Madde 26 — Fon'dan yap ılacak harcamalar, orman köylü-
lerinin ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar ına çözüm geti-

rerek kalk ınmalanna katk ıda bulunmak ve dolayı s ıyla so ısyo-- 
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ekonomik tedbirlerle ormanlar ın korunmas ın ı  sağ lamak ama-
cıyla düzenlenen plan ve projelerde önerilen çe ş itli Ekonomik 
hizmetler ile alt yap ı  (yol, haberle şme, elektrik, içme ve sula-
ma suyu ile drenaj( tesisleri) ve kooperatiflerin yayg ınlaş t ırı l-
mas ı  ve geli ş tirilmesiyle ilgili her türlü faaliyetleret katk ı da 
bulunmak üzere : 

a) Orman köylülerinin yararlanaca ğı ; kalk ınma havza 
lar ında Orman Bakanl ığı n ın da kat ılmasi ile hazirlanan genel 
planlar ile ORKÖY Genel Müdürlü ğünce haz ırlanacak özel 
plan ve projelerde 'önerilen alp yap ı  hizmetleriyle ekonomik 
kalk ınma hizmet konular ında yap ılacak yat ırımlara ilişkin 
harcamalar ı , 

b) Plan ve projesi yap ılmış  alanlarda veya bu alanlar d ışı n-
da kurulmu ş  (ilgili maddelerinde belirtilen şartlar ı  ta şı yan) 
kooperatiflerin veya kooperatif birliklerinin Orman Bakanl ığı '-
nca veya ORKÖY Genel Müdürlüğünce onaylanacak projelerine 
dayal ı  olarak' yapacaklar ı  hizmet faaliyetleri 	için yap ı lacak 
yard ımlara ait harcamalar ı , 

c) Orman köylülerinin kooperatifle ş melerini te şvik vcr koo-
peratif birliklerinin kurulu ş larına katkıda bulunmak için yap ı -
lacak harcamalar ı , 

d) Öncelikle köy imar plan ı  yap ı lmış  toplulaş t ı nlmas ı  veya 
merkezi köy olmas ı  kararla ş t ınlmış  orman köylerinden, muh-
taç köylülere, merkezi yerde yapacaklar ı  konutlar ve tar ı msal 
tesisler ( İş letme binalar ı , ah ır, samanl ık, kümes; vs.) için 
verilecek kredileri, 

e) Kamu kurulu ş ları  hizmetlerinde orman köy ve köylüler 
adına kat ılma paylann ı , 

f) 6831 say ıl ı  Kanunun Ek 3. maddesinin (f) f ıkras ı  ge-
reğince yap ılacak iadelere ait harcamalar ı , 

g) Fon'un yönetimine ili şkin harcamalar ı , 
kopOar. 

— Madde 27 — 26. maddeye göre■ yap ılacak yard ımlar : 
— Karşı l ıks ız yard ımlar 
— Ayni ve nakdi kredi yard ımları  (faiz11 veya faizsiz) 
olarak yap ılı r. 

Karşı lıksız yardımlara ait harcamalar : 

Madde 28 — a) Orman köylerinde ya şayan halk ın fayda-
lanmas ı  söz konusu olan, köyün ekonomik kalklumasma kat- 
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k ı s ı  bulunan, kamu hizmeti, niteliğ ini ta şı yan proj eli hizmet 
ve yat ı rımlar için ORKÖY Genel Müdürlüğünün belirleyece ğ i 
esaslara uyulmak kayd ıyla kontrollu ve kademli olarak köy 
tüzel ki ş iliğ ine, 

b) Plan ve proje alan ı  içinde veya d ışı nda kurulmuş  olup 
55. maddedeki şartları  yerine getiren kooperaif veya kooperatif 
birliklerine giri ş tikleri projeli faaliyetlerde kullan ılmak üzere, 
Orman Bakanl ığı nca veya ORKÖY Genel Müürlü ğünce onayla-
nan proje tutarlann ın en çok % 10 u kadar, 

c) Kooperatif birliklerinin kurulu ş larına katk ıda bulun-
mak amac ıyla, kooperatif birli ğ ine ortak olacak kooperatifin 
pe ş in ödemesi gereken taahhüt etti ğ i ortakl ık paylar tutar ın ın 
1/4 ü kadar. 
yard ım yap ılabilir. 

Madde 29 — Plan ve proje alanlar ındaki irman köylülerinin 
yararlanacak' diğer kamu kuruluşların ın yıll ık programlarina 
al ınan alt yapı  ve diğer kalk ınma hizmetleri için köylülerin 
kanuni kat ılma paylan, muhtaç köylüler için bu Fon'dan kar-
şı lanabilir. 

Madde 30 — Kalk ınma;  alanları  için düzenlenen plan ve 
projelerle yap ı lmas ı  programlaş tınlrmş  ve gerçekle şmesi zo-
runlu olan; alt yap ı  hizmetleri, harcamalar ı  bu Fon'dan karşı -
lanmak üzere idarece yapt ırıhr veya kamu kurulu şlarına yap-
t ı nlabil ir. 

Madde 31 — Dağı n ık yerle ş imi önlemek, mahalle ve obala-
r ın toplulaş t ırılmas ını  sağ lamak üzere alt yapi hizmetleri, ön-
celikle bu mahalle ve obalarm merkez ünitesi olabilecek yer-
lere götürülür. 

Köy toplulaş t ırı lmas ında, köylerin ormana zarar vermiye-
cağ i yerler seçilir. 

Madde 32 — Fon'dan yap ılacak harcamalardan, kredi ni-
teliğ ini taşı mayan ve geri al ınarak Fon hesab ına kat ı lması  söz 

konusu olmayan nitelikteki ve yukarı da 28, 29, 30 ve 31. mad-

delerde belirtilmiş  olan harcamalar, 6831 sayıl ı  Orman Kanunu-
nun Ek 3. maddesinin (A) f ıkras ının (d) bendi gere-

ğ ince o y ıl yanal bütçeden verilecek yard ım miktarın ın %; 85 i 

kadar yap ılabilir. 
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Ayni ve nakdi kredi yard ımlarına ait harcamalar, : 

Madde 33 — Orman köylülerinin kalk ınmalar ına katk ı da 
bulunmak, odunun yak ı t maddesi olarak kullan ı lmas ın ı  azalt-
mak ve israf ın ı  önlemek, ayn ı  zamanda ormanlar ın korunma-
sın ı  sağ lamak amac ıyla; 

a) Dam örtüsü olarak ah ş ap -toprak malzeme kullan ı -
lan orman bölgelerinde bu malzem e  yerine geçmek üzere ça-
t ıları  uygun görülenlere kiremit ve saç gibi çe ş itli dam ör-
tülüğü  

b) Yüksek rand ımanl ı  ı s ı tma ve pi ş irme araçlar ı  ve ekip-
man, 

c) Odun yerine kullan ılacak yak ıt maddeleri (linyit kö-
mürü, likit gaz v.s.) ve araçlar ı , 

d) Ormanc ı l ıkta i ş  veriminin artt ırılmas ı  için gerekli ke-
sim aletleri ve; ekipman ı , 

idarece sat ın. al ın ıp, muhtaç köylülere maliyet bedeli üze- 
rinden ayn ı  olarak verilir. 

Madde 34 — Ormanların korunmas ı  yönünden orman ı  köy-
lülerinin ekonomik gücünü art ırmak ve kalk ınmalarına kat-
k ıda bulunmakla ilgili olarak : 

a) Fenni ,arıcılık iş letmeleri, 
b) Evcil, küçük ve büyük, ba ş  hayvanc ılık iş letmeleri ile 

ahır hayvanc ılığı n' te şvik ve geli ş tirmek üzere yem bitkileri 
yeti ş tirilmesi, 

c) Tarım ve hayvanc ı lığı n geli ş tirilmesi, orman, hayvan 
ve tarım ürünlerinin sat ın al ınmas ı , depolanmas ı  ve pazarlan-
ması , bu ürünlere dayal ı  sanayinin ve her türlü el ve ev sa-
natlarının desteklenmesi ile diğer hizmet konular ına ait pro-
jelerde yer alan her türlü faaliyetler için muhtaç köylülere, 
kooperatiflere ve kooperatif birliklerine ayn ı  ve nakdi kredi 
yardımlar ı  yap ı lır. 

Madde 35 — Orman Köylülerinin kooperatifle şmelerini te ş -
vik ve proje uygulamalar ına yard ımcı  olmak amac ıyla koope-
ratif orta ğı  köylülerin , taahhüt ettikleri ortakl ık payı  
tutarm ın en çok yar ı s ı  kadarı  (5.000 TL. ,sina, kadar olan or-
takl ık paylar ı  söz konusu olup bu miktar ın üstündeki ortakl ık 
payma sahip olanlara da bu yard ım 2.500 TL. s ın ı  geçemez.) 
için; kendilerine kredi yard ım ı  yapılır. 

Madde 36 — Orman köylülerine yap ılacak ayn ı  ve nakdi 

kredi yard ımlarından 
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a) 33. maddede belirtilen hizmet' ve faaliyetlere ait ko-
nularda köylü katk ı s ı  ,aranmaz. 

b) 34. maddede yer alan p ıojeli faaliyetlerle ilgili konular-
da katk ı : proje tutar ının, kooperatif orta ğı  olanlarda en az % 
10 u, kooperatif orta ğı  olmayanlarda ise en az % 20' si oran ın-
dadır. (Bu faaliyetlerde projeler tutar ı  100.000 TL ni geçemez.) 

Madde ,37 — Orman Köylülerinin ve bu köylülerin kur-
duklar ı  kooperatifler ile kooperatif birliklerinin uygulayacak-
ları  projeli faaliyetler için verilecek kredilerden : 

a) 50.000 dahil TL na kadar olanlar faizsiz, 
b) 50.001 TL - 250.000 TL. aras ında olanlar % 1, 
c )250.001 TL. - 1.000.000 TL. aras ında olanlar % 2, 
d) 1.000.001 TL. n ın üstünde olanlar % 3 faizlidir. 

Fon harcamalar ının bağ lı  olmadığı  Kanunlar : 

Madde 38 — Fon harcamalar ı , ,1050 sayılı  Muhasebei Umumi-
ye ile 2490 say ı lı  Artt ırma, Eksiltme ve Ihale Kanununa ba ğ lı  

Fon yönetim giderleri : 

Madde 39 — Fon'dan; Fon'un kullan ı lmas ında, özellikle Fon 
yönetimi ve Fondan finanse edilen plan ve projelerin uygu-
lanmas ında aş ağı daki fikralarda belirtilen; 

a) Personel giderlerine, 
b) Yolluklara, 
o) Hizmet al ımlarına, 
d) Tüketim mallar ı  ve malzernelerine, 
e) Demirba ş  ahmlarma, 
f) Makina, teçhizat ve ta şı t alımlanna,i  
g) Taşı nmaz mal al ımları  ve yap ımlarına, 
h) Sair yönetim giderlerine, 

ait harcamalar yap ı l ır. 
Madde 40 — 39. ımadrede belirtilen Fon yönetim giderleri-

ne ait yı ll ık harcamalar 0 y ıla ait Fon gelirlerinin % 20 sini 
geçemez. 

VI. BÖLÜM 

Kredi iş lerinde .Uyulacak Usul ve Esaslar 

Ödeme plânı> : 
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Madde 41 - Verilecek krediler içini ödemesiz devrenin 
hemen bitiminden sonra projenin konusuna göre, ilk y ı llarda 
daha az, sonraki y ıllarda fazla olmak kayd ıyle ORKÖY Bas-
mühendisliğ ince bir ödeme plan ı  düzenlenir. Ancak ödemesi/ 
devre vade içindedir: 

Vade : 
Madde 42 — Ayni ve nakdi olarak orman köylülerine, koo-

peratif va kooperatif birliklerine yap ı lacak her türlü kredi yar-
d ı mları , plan ve projelerinde belirtilen süreler gözönüne al ına-
rak k ı sa, orta ve uzun vadelidir. 

oidenıesiiz devre : 
Madde 43 — Orman, köylülerine, kooperatif ve birliklerine 

yap ılacak faizli ve faizsiz kredi yard ımlarından, plan ve pro-
jesinde belirtilen ödem;esiz devre için taksit al ınmaz. 

Tahsila t : 
Madde ,44 - Borç senetlerini ödeme plan ına göre belli edi-

len tarihlerde ödemeyen ş ahıs, kooperatif ve birliklerin botçla-
rı  muacceliyet kesbeder. 

Madde 45 — Borçlu, herhangi bir mücbir sebeple taksit 
borcunu zaman ında ödeyemiyece ğ ini isbatlar ve bu husus ida-
rece kabul olunursa, borç taksidi bir defaya mahsus olmak 
üzere ve en çok bir y ı l süreyle ertelenebilir. 

Madde 46 - Fon'un alaca ğı ndan dolay ı  hacze konu olan 
ta şı n ır' ve ta şı nmaz mallar ı  sat ın almaya, kullanma-
ya, satmaya ve Fon'a gelir kaydetmeye idare yetkilidir. 

Madde 47 — Idarece Fon'dan sat ın al ın ıp da eskiyerek kul-
lanılamayacak hale gelen her türlü mal ve malzeme, araç ve 
gereçler, idatece sat ış  usullerino göre sat ı lır. Bunlar ın be-
delleri ile ambar ve kasa fazlal ıkları  Fon hesab ına gelir kay-
dedilir. 

VII. BÖLÜM 

Köylülere Yap ı lacak Yardurtlar 

Ş artlar : 

Madde 48 — Orman köylerinde oturan halk ın bu Fon'dan 
ararlanabilmesi için; 
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a) 33. maddede belirtilen hizmetler için oturdu ğu köyü 
kapsayan isektörel projenin yap ı lm ış  ORKÖY Genel Müdürlü-
ğ ünce onaylanm ış , 

34. maddede belirtilen hizmetler için de oturdu ğu köyü 
kapsayan plan veya projenin yap ılmış  ıİ l Koordinasyon Kuru-
lundan veya Devlet Planlama Te şkilat ının onamasmdan geç-
miş  olmas ı , 

b) Kendisinin yaz ıyla istekte bulunmas ı , 

c) Yardima esas te şkil edecek konunun, plan ve projelerde 
önerilmi ş  olmas ı , 

d) Aile reisi olmas ı , o köyün nüfusuna kay ıtl ı  ve o köyde 
en az bir y ıldan beri oturmu ş  olmas ı , 

e) Yap ılacak yard ı m ı  bildirilen ş artlara göre ödemeyi yük-
lenmiş  olmas ı , 

f) Muhtaç olmas ı  (Aile  gelirinin milli planlarda öngörülen 
en az y ı llık brüt aile gelirinin alt ında olmas ı ), 

g) Konu ile ilgili eğ itim görmü ş  veya o konu ile çal ış makta 
olmas ı , 

h) Özellikle merkezi köylerde, bilgi-görgü ınubadelesi ve 
eğ itim kolayl ıkları  nedenleriyle küçük sanayi, eI ve ev sanatlar ı  
konularında kredi alacaklar ıın, kapal ı  ve sağ l ık şartlar ına uy-, 

 gun iş  yerlerinin bulunmas ı  veya bu gibi i ş  yerlerini yapt ı r-
may ı  kabullenmi ş  olmaları , 
şartt ı r. 

Başvurma : 

Madde 49 — Her türlü kredi istemleri; aile reisi taraf ın-
dan idareye yap ı l ı r. 

Madde 50 — Yard ım istemleri ORKÖY Ba şmühendisliğ in-
ce incelenir. İ stemlerin şartlara uygunluğu saptandıktan sonra 
kredilendirmeye esas te şkil edecek proje ve belgeler ORKÖY 
Ba şmühendisliğ ince veya ORKÖY Proje Mühendisli ğ ince ha-
zırlan ır. 

Kredi yard ımlar ından 25.000,— TL. !s ına kadar olanları  
doğ rudan doğ ruya 25.000,— 50.000,— TL. aras ında olanları  
ORKÖY Bölge Ba şmüdürlüğünden, 50.000,— TL. darı  yukarı  
olanları  da ORKÖY Genel, Müdürlü ğünden izin almak sure-
tiyle kademeli ve kontrollu olarak ORKÖY Ba ş mühendisliğ i 

tarafından verilir. 
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Öncelik : 

Madde 51 — Orman köylülerine yap ılacak yard ımlar ön-
celikle; 

a) Deprem, yang ın, sel, toprak kaymas ı  gibi afetlerde za-
rara uğ ramış  olanlara, 

b) Öncelikle orman içi köylerden ba ş lamak üzere orman-
c ı l ık çal ış malar ın ın en yoğun ve milli gelirden alinan payin 
en dü şük, halk, orman iliş kilerinin en bozuk olduğuk öylere, 

c) Mahalle ve obalar ın ve köylerin toplula ş t ırılmas ın ı  te ş -
vik için, toplula ş tırı lmas ı  kararla ş t ırılmi ş  köylerde oturanlara 
(plan ve projesi yap ı lmam ış sa, hemen yapt ırılarak,) 

d) Plan ve projesi yap ı lmış , kalk ınma havzalar ında ku-
rulmuş  kooperatiflere, yap ı l ır. 

Borclandırma : 

Madde 52 — Borçland ırma, aile reisi üzerine yap ı lır. Koca 
yoksa, kad ın aile reisidir. 

Madde 53 — Idarece kendilerine ayn ı  ve nakdi kredi yar-
anın yapılacaklar, en az iki müteber kefilin imzalayaca ğı  borç 
senedi veya müş terek ve müteselsil borçlanacaklar ın düzenli-
yecekleri borç senedi al ınmak suretiyle veya banka teminat ı  
veya ipotek kar şı lığı nda borolandır ılir. 

Madde 54 — Borçland ır ı lacak ki ş iden, ayn ı  ve nakdi olarak 
yapılan yard ı m ın önerilen konularda kullan ılacağı na, verilen 
mal ve malzemenin' başkas ına hiçbir surette devredilmiyece ğ i-
ne, sat ılm ı yacağı na ve idarece bildirilecek di ğer şartlara uyula-
cağı na dair bir tahhütname, pe ş in olarak al ını r. 

Idarece belirtilen ş artlara uygun hareket etmeyenler-
den, verilen ayn ı  yardım ı  bedelleri ve nakdi yard ım tutarlar' 
kanuni banka faizi, ile birlikte geri ,ahrar ve bu ki ş iler bir 
daha bu haklardan yararlanam;azlar. 

VIII. BÖLÜM 

Kooperatif ve Birliklerine Yap ı lacak Yardımlar 

Şartlar : 

Madde 55 — Kooperatif ve birliklerinin bu Fon'dan yarar-
lanabilmesi için; 
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a) Kooperatifçilik amaç ve ilkelerine uygun ve bu anlam 
içerisinde ortakl ıkla ilgili ve ortaklar ın ıs ıosyo—ekonomik ihti-
yaçlar ın ın, giderilmesine yararl ı  hizmet götürücü, ortaklarka 
istihdam olana ğı  yarat ıcı  veya üretimi art ırıci veya değerlen-
dinci nitelikte, kalk ınma plânlanyla tutarl ı  bir projeyi uy-
gulamaya koymas ı , 

b) Kanun ve Anasözle şmede belirtilen tüm yükümlülükle-
rini yerine getirmi ş , yasal muhasebe defterlerini usulüne uy-
gun olarak tutmu ş  olmas ı , 

c) En son genel kurul toplant ı s ın ı  yapm ış , faaliyet göste-
receği merkez ve alan ın genel kur,ulca veya Anasözle ş -
me ile saptanm ış  olması , 

d) Uygulayaca ğı  projeyi en son genel kurul ile , Orman 
Bakanlığı  veya. ORKÖY Genel Müdürlü ğünün onayından 
geçirmiş ' olması , 

e) Kooperatifin merkez edindi ğ i köydeki hanelerin % 51 
inip kooperatifte temsil edilmesi ş artt ır. (Kooperatif birliklerine 
yapılacak yard ımlarda, birliğ in uygulayacağı  projeye ka-
t ılan kooperatiflerden de ayn ı  şartlar aran ır.) 

Ancak, ORKÖY kredisiyle kurulan aile i ş letmelerinin ürün-
lerini değerlendirmek ve proje konular ı  ile ilgili ihtiyaçlarını  
temin etmek amac ıyla kendi aralar ında kuracaklar ı  koope-
ratiflerde hiçbir oran aranmaz. Bu kooperatiflere ayn ı  konuda 
faaliyet( gösteren ve fakat ORKÖY kredisi almayan orman 
köylüsü aile i ş letmeleri de ortak olabilir. 

Başvurma : 

Madde 56 - Yard ım istemi, kooperatif veya birliğ i temsile 
yetkili şahı slarca imzalanm ış  bir yazı  ile idareye yap ı l ır. 

İnceleme iş lerVı, : 

Madde 57 Yardım istemleri, o yerin ORKÖY Proje Baş -
mühendisliğ ince standart form ve talimatlara uygun olarak 
incelettirilir ve değerlendirilir. istemIerin yerine getirilmesi 
hususunda; istemin; çe ş idine ve içinde bulUtıduklan duruma 
bağ lı  olarak; ön inceleme, de ğerlendirme, proje haz ırlama ve 
inceleme, onay, uygulama, destekleme, mühendislik ve 
denetleme hizmetleri Orman Bakanl ığı nca saptanan esaslara 
uygun olduğu takdirde, kredileme i ş lemine geçilir. 
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Kreclileme oran ı  : 

Madde 58 — a) Kooperatif veya birliklerinin kredi yard ım ı  
ile kar şı lanacak finansman ihtiyac ı , proje tutanndan; öz 
kaynağı  ve ayn ı  proje içerisindeki di ğer Kamu Kurulu ş larınca 
sağ lanan veya sağ lanaca ğı  belgelendirilen hibe  ve kredi yar-
dımları  düş ülerek saptan ır. (35. madde gere ğ ince yap ı lacak 
yard ı mlar düşülmez), 

b) Proje tutar ı , proje sabit yat ırım tutar ı  ile iş letme ser-
mayesinden olu ş ur. 

e) Proje tutar ın ın en fazla % 65 i kredi ile, geri kalan ııı  
en az % 25 i kooparatiflence kar şı lanan 

d) Kooperatif veya birliklerine ;  yap ılacak kredili yard ım-
larda kooperatiflerin sorumluluk s ın ırı  da gözönünde bulun-
duru]ur. (Kooperatif birliklerine yap ılacak yard ımlarda; koo-
peratif birli ğ inin ve birlikçe uygulanacak projeye kat ılan koo-
peratiflerin durumu dikkate al ın ı r.) 

Öncelik : 

Madde 59 — Kredilendirme ve kar şı l ıks ız yardımlar öncelikle: 
a) Pla'n ve projeleri yap ı lmış  pilot köy ve  toplulaş tırılması  

kararla ş t ınlmış  orman köylerinde kurulan kooperatif ve bir-
liklere, 

b) Kalkınma havzalar ında pl'an ve projesi yap ılmış  orman 
köylerinde kurulan kooperatif ve birliklere, 

c) Bu alanlar dışı nda olup da, sosyo—ekonomik potansi-
yele uygun projeyi uygulayabilece ğ i ön etüdler sonunda anla-
şı lan kooperatif ve birliklere yap ı lı r. 

Borclanclırma : 

Madde 60 — Yardımlar; kooperatif veya kooperatif birli-
ğ inin finansman plân ına ve projeli faaliyetin gerçeklesme ora-
nına göre durum)  raporlar ına dayan ılarak, taksitler halinde, 
a ş ağı daki şartlara ba ğ l ı  olarak kulland ı rı l ır. 

a) Projeli faaliyetlerle ilgili ;  yard ım ın yap ı lmas ında proje 
tutarın ın % 10 unun gerçekle ş tirilmi ş  bulunmas ı  (konusu ge-
reğ i, arsa, bina ve tesislerin yer aldığı  projeli faaliyetlerde koo-
peratiflerde tapulu arazi veya zilliyetli ğ ine sahip olduklar ı  arazi 
veya 6831 sayı lı  Orman Kanununun' 63. maddesi, ayn ı  Kanunun 
1. maddesinin (i) f ıkras ı , 3573,  ve 6777' sayı l ı  kanunlarla tanınan 
haklardan yararlanarak faaliyet .gösterdikleri yetkili kurulu ş -
larca belgelendirilen arazi aran ı r.), 
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b) Her kademe tahsisden önce, kooperatif veya kooperatif 
birliklerinin 55. maddedeki şartları  yerine getirmi ş  olması , 

e) Projeyi uygulamaya devam etti ğ inin standart form, ve 
talimatlara göre saptanm ış  olmas ı , 
ş artt ı r. 

Madde 61 — Kooperatif veya kooperatif birliklerine yap ı . 
lacak yardımlar 

Yönetim Kurulu ve gerektiğ i kadar ortaklann mü şterek 
müteselsil borçluluk ve müteselsil kefaleti veya projesi uygu-
lanan taşı nır ve ta şmmazj mal ve tesisin 1. derecede ipote ğ i 
veya kooperatif tüzel ki ş iliğ ine ait taşı nmaz mal ipote ğ i veya 
banka teminat mektubu veya belirtilen kar şı lıklardan birisi-
nin yeterli görülmemesi halinde ikinci ve üçüncü bir kar şı l ık 
al ınarak borçland ırma suretiyle yap ıl ır. 

Madde 62 — Kooperatif veya kooperatif birliklerinden; 
verilen, yardımları , önerilen konularda kullan ı lacağı na dair 
şartları  idarece saptanacak bir «taahhütname» al ını r. 

Saptanan şartlara uygun hareket etmeyenlerden verilen 
yard ımlar Kanuni banka faizi ile birlikte geri al ınır ve bunlar 
bir daha bu( haklardan yararland ırılamazIar. 

IX. BÖLÜM 

Alım Satım ve inşaat İş leri 

Madde 63 — Fondan yapılacak her türlü al ım ve sat ım 

iş leri, birim fiyat, emanet, art ırma, eksiltme; pazarl ık veya 
gündelikle yapt ırlır. 

Madde( 64 — 67. madde uyar ınca yap ılan iş lerden tahmini 
tutar ı  100.000, TL. na  kadar (100.000 TL. dahil) olan i ş ler doğ -

rudan doğ ruya, tutar ı  100.000 TL. dan 200.000 TL. aras ında olan 
işler (200.000 TL. dahil) ORKÖY Bölge Ba şmüdürlüğünden, 
tutar ı! 200:000 TL. 1.000.000 TL; aras ında olan i ş ler (1.000:000 
TL. dahil) ORKÖY Genel Müdürlüğünden ve tutar ı  1.000.000 
TL. dan yukarı  olan iş ler Orman Bakanl ığı ndan izin alınarak 

ORKÖY Başmühendisliğ ince yapt ırı lır. 
Madde 65 — Bina ve her türlü tesis yap ımı  ile onarımında 

tahmini tutarı  10.000 TL. ;sına kadar olanlar amiri itaca onayl ı  
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bir ihtiyaç belgesine dayan ılarak, tutan 10.000 TL. dan 50.000 
TL. sma kadar (50.000 TL. dahil) olanlar ke ş if evrak ına daya-
n ı larak doğ rudan doğ ruya, tutan 50.000 TL. dan 200.000 TL. 
sma kadar (200.000 TL. dahil) olanlar( ORKÖY Bölge Ba ş mü-
dürlüğünden, 200.000 TL. dalı , 500.000 TL, s ına kadar (500:000 
TL. dahil) alanlar ORKÖY Genel Müdürlü ğünden, 500.000 TL. 
dan yukarı  olanlar Orman Bakanl ığı ndan izin, al ınarak ke ş if 
evrak ına göre eksiltme, pazarl ı k veya emane4 ısuretiyle OR-
KÖY Ba şmühendisli ğ ince yapt ırılır. 

Karşı l ı ks ız yard ımlarla yap ılacak hertürlü tesisler tutar, be-
deli aranmaks ızın Orköy Genel Müdürlüğünden izin al ınarak 
keşif evrak ına göre eksiltme, pazarl ık veya emanet suretiyle 
ORKÖY Ba şmühendisliğ ince yapt ırı lı r veya ilgili kamu kurulu-
şuna yapt ınlabilir. 

Her türlü inşaat ve tesis iş lerinde proje, ke ş if kontrol ve 
müşavirlik hizmetleri ORKÖY Genel Müdürlü ğünden izin 
al ınmak suretiyle ORKÖY Başmühendisliğ ince eksiltme veya 
pazarl ıklar  yapt ır ı labilir. 

Madde 66 — Nitelikleri ve çal ış ma koş ulları  itibariyle bir 
bütünlük gösteren i şler bölünemez. 

Madde 67 — Birim fiyat ve gündelikle yapt ı rılacak i ş lerde, 
birim fiyatı  veya gündelik tutarlan, ORKÖY Ba şmühendisi ile 
bu iş lerle ilgili ORKÖY Proje Mühendisi taraf ından birlikte bir 
tutanak ile ;saptan ır ve ilgililere duyurulur; bir nüshas ı  da 
dosyas ında saklamr. Birim fiyat ile çal ış an işçilerin istihkak ı , 
ORKÖY Proje Mühendisi veya ORKÖY Ba şmühendisliğ ince 
görevlendirilecek bir eleman taraf ından istihkak raporuna; 
gündelikle, çal ış mada ise i ş çilerin istihkak ı  puantaj cetveline 
dayamlarak tahakkuk memurlu ğunca düzenlenecek istihkak 
bordrolanna, göre ödenir., Birim fiyat ı  ve gündelik tutanaklan-
ruh bir örneğ i bordroya eklenir. 

Madde 68 — Fon'dan yapılacak hertürlü ,sat ın almalar, her 
kalemin tahmini tutan 100.000,— TL. na  kadar olanlar (100.000,-
TL. dahil) doğ rudan doğruya, tutan 100.000,— Tij. dan 
200.000,— TL. aras ında olanlar (200.000,— TL. dahil) Orköy 
Bölge Ba şmüdürlüğünden, 200.000,— TL. dan 1.000.000,— TL. na  
kadar olanlar (1.000.000,— TL. dahil) ORKÖY Genel Müdürlü- 
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kanlığı ndan izin) al ınarak ORKÖY Başmühendisliğ ince eksilt-
me veya pazarlık suretiyle yapılır. 

165. maddedei sayılan ve keş if yetkili niercilerce onanm ış  
olan işlere ait sat ın almalar bu madde hükmüne ba ğ l ı  değ ildir. 

Madde 69 — Nitelik itibariyle bir bütün te şkil eden sat ın 
alrnalaW bölünemez. 

Madde 70 — Tutarı  5.000,— TL. na  kadar pazarl ıkla yap ı - 
lacak sat ın almalar bir karar veya teklif almaks ızın Al ım—
Sat ım Komisyonunca düzenlenerek bir soru ş turma zapt ına 
müsteniden merkezde Genel Müdürlük, ta ş rada ORKÖY Ba ş -
mühendisliğ i tarafından; yap ı l ır. 

Madde 71 — Tutarı  5.000,— TL. dan yukarı  pazarl ıkla ya-
p ılacak sat ın almalar ise, Al ım—Sat ım Komisyonlarinca çe ş itli 
firmalardan yap ılan fiyat soru ş turmalar ı  ve al ınan teklif mek-
tuplann ın tetkiki ile mal ın niteliğ i ve fiyat ı  bakimindan en 
uygunu bir tutanakla tespit ve belgelendirmek suretiyle bir 
karara bağ lanarak yap ı l ır. 

Madde 72 — izin al ınmasın ı  gerektiren;  pazarl ıkli satin 
almalarla, pazarl ıkla yapt ırı lacak işler; i ş in cinsi, niteliğ i, tu-
tan, fiyat ı  ve tercih sebepleri, sat ın almanın kimden yapilaca ğ i, 
i ş in kime yapt ınlaca ğı  hususları , izin vermeye yetkili mer-
ellere bildirilir. Bunlar ın onaylanmas ı , izin vermeye yet-
kili mercilere aittir. 

Madde 73 — Eksiltme, artt ırma ve,  pazarl ıkla yapı lacak 
al ım—sat ım ve yapt ırılacak iş lerin niteliğ i, tutan, fiyati vs. 
şartlar ı  içeren şartla şma ve sözle şmeler ORKÖY Genel Mü-
dürlüğünce saptanacak esaslara göre düzenlenir. 

Madde 74 — Fon hizmetleri için artt ırma, eksiltme ve pa-
zarl ıkla yapı lacak her türlü al ım—sat ım ve inşaat işleri; 

Taş rada: ORKÖY Ba şmühendisi veya yard ımcıs ı  başkanl ı -
ğı nda bir teknik eleman ile Fon Sayman ından oluşacak bir 
komisyon taraf ından, 

Merkezde :Ğ  Bir Genel Müdür Yard ımcı sının veya Daire 
Baş kan ın ın ba ş kanlığı nda; ilgili Müdür ile Merkez Fon Say-
man ından olu ş acak komisyon taraf ından, 

Emaneten yapt ırılacak in şaatlarda ORKÖY Ba şmühendisi-
nin görevlendirece ğ i bir teknik eleman ın baş kanl ığı nda, bir 
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teknik eleman ve Fon. Say ınanlığı  Muhasebe Memurundan 
oluş acak emanet komisyonu taraf ından, 
yap ı lır. 

Madde 75 — Izin al ınmas ını  gerektiren artt ırma ve eksilt-
me  ile yapılacak sat ın almalar ve her çeşit tesis işleri için 
verilen fiyat uygun görüldü ğü takdirde geçici ihaleyi yap ı lır. 
İş in cinsi, niteliğ i, tutar ı , fiyat ı  ve satın alman ın: kimden ya-
pılacağı , iş in kime yapt ırılacağı  hususlari izin vermeye yetkili 
mercilere bildirir. Bunlar ın onaylanmas ı , izin vermeye yetkili 
mercilere ait olup; en geç 15 gün içinde onaylan ır veya red-
dedilir. Onaylama ve red husus ıt derhal ilgililere bildirilir. Ge-
çici ihale kararlar ı , özel defterine tutarak halinde ,  geçirilir. 
Komisyon başkanı  ve üyeleri ile üzerinde ihaLe yap ılan kimse 
tarafından ignzalamr. 

Kararlar; oybirli ğ i veya çoğunlukla verilir. 

Madde 76 — Ihalenin onaylama emrinin ORKÖY Ba şmü-
hendisliğ ine veya komisyon başkanlığı na geli ş im kadar, ihale 
bedelin.° en az % 10 oran ında zam';  veya indirim teklifleri, ka-
rara bağ lanan flyatın % 15 inip teminat olarak yat ır ı l-
mas ı  şart ıyla kabul edilir. 

Madde 77 — Zam veya indirime ili ş kin baş vurmalar, ihaleyi 
yapan komisyon başkanlığı na yap ıl ır., Bu takdirde geçici olarak 
üzerine ihale edilen istekliye de durum duyurulur. Zam veya 
indirim yapmay ı  kabul ettiğ i takdirde, ihale  bedeline göre te-
minat ım % 15 e iblağ  etmek ş art ıyla istekliler aras ında bir 
oturuma mahsus olmak üzere, bir kar şı laş tırma günü saptan ır 
ve kendilerine bildirilir. Kar şı laş tı rman ın günü ihale hakk ın-
daki onay mercii karar ın ın komisyona gıeeliş inden sonraya 
rastlamak, zam veya indirim' teklifleririin yap ı ldığı  tarihten 
itibaren en geç 15 gün içinde olmak kay ıt ve şartı yla ihalenin 
yap ılaca ğı  yerin özJellik ve ş artlar ına göre komisyon ba şkanl ı-
ğı nca saptan ır. 

Karşı la ş t ırma gününde ş artname hükümlerine göre aç ı k 
artt ırma veya eksiltme yap ı l ır. En uygun fiyat teklif edene 
kesin olarak ihale edilir. Bundan sonra yap ı lacak zam' veya 
indirim teklifleri kabul olunmaz:: 

Kesin ihale sonucu ilgili makamlara bildirilir. 
Yetkili makamlar, ihaleyi reddetmi ş  ise karşı la ş tırma ya-

p ılmaz, istektilerin teminatlar ı  geri verilir ve ihale usulüne göre 
tekrarlan ı r. 
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Madde 78 — i şe yaramayan ve kullainimaz hale gelmi ş  
bulunan. demirba ş  eşya, makina, malzeme,: araç ve gereç için 
herbir kalemin tutar ı  5.000,— TL. na  kadar (5.000,-- TL. dahil) 
olanlarm doğrudan doğ ruya, 5.000,— TL den yukar ı  olanların 
ORKÖY Genel Müdürlüğünden izin ,al ınmak ş art ıyla imhas ı  
veya aç ık artt ırma suretiyle  sat ılmas ı  ve kayı tlarinin silinmesi 
74. madde de söz konusu edilen; Komisyonlarca yap ıl ır. Bu 
Komisyonların kararlar ı  kesindir. 

Madde 79 — Aç ık artı rma, eksiltme ve ı  ilânl ı  pazarlı k yoluyla 
yapı lacak al ım, sat ım ve her çe ş it iş lerin tahmin edilen bedel-
leri, miktarlar ı  ve şartları  ile ihalenin yap ılacağı  gün., saat ve 
yeri ihale gününden en az 10 gün önceden ba ş lıyarak, tutar ı  
100.000,— TL. dan fazla iş lerde mahalli gazete veya mahalli 
belediye vas ıtalar' ve Afikara veya Istanbul'da ç ıkan bir ga-
zete ile, tutar ı  100.000,— TL. dan aşağı  ise yalnız Belediye va-
s ı talar' veya mahalli gazete ile en az iki defa ilan ,olunur. 

Madde 80 — ihalelere girmek istiyenlerin, ilânda, belirtilmi ş  
olan baş langıç saatinden önce, a şağı daki oranlara göre geçici 
teminat ı  yatırmış  bulunmaları  lazımdir. ihalenin ke şif veya 
tahmini tutar ı ; 

a) 50.000,-- TL. na  kadarl olan i ş ler için % 7.5, 
b) 50.001,— TL. dan 250.000,— TL. na  kadar olan iş lerin 

50:000,— TL için % 7,5 üst taraf ı  için de 7c; 5, 
c) 250.001,— TL. dan 1.000.000,— TL. na  kadar olan i ş lerin 

250.000,— TL. için (b) frkras ın,a, göre, üst taraf ı  için, de % 4, 
d) 1.000.000,— TL. dan fazla i ş lerin 1.000.000 TL.; na kadar 

olan ı  için (c) f ıkras ına göre, üst taraf ı  için de % 3, 
oran ında geçici teminat alm ır. 
e) Kesin teminat, geçici teminat tutar ınm iki katı  olarak 

hesap 
f) Alınan geçici teminat, ihalenin bildirilmesinden sonra 

10 gün için de kafi teminata çevrilir. 
g) 50:000,— TL. s ın ı  geçen bütün, in şaat, tesisat ve tamirat 

iş lerinde yüklenici, 50.000,— TL. için hesap olunan geçici temi-
nat ın iki katan, ihalenin bildirilmesinden sonra on gün içinde 
yat ırmaya zorunludur: 

Ust taraf ı , yüklenicinin istihkaktfla karşı  verilecek paralar- 
dan % 10 al ınmak suretiyle kati teminat miktar ına ç ıkarı l ı r. 
Para olarak al ınan teminatlar, banka mektubu veya eS ,- 
ham ve tahvilât ile usulüne göre de ğ iş tirilebilir. 
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h) Keş if ve sözleşmenin dışı nda kalıp yap ı lmas ı  ihaleden 
sonra kararla ş tırılmış  veya işde zorunlu bir art ış  olmas ı  halin-
de; İdare. istedi ğ i takdirde bu artan i ş i yeniden ihaleye ç ıkar-
makta veyahut ayn ı  şartlarla, ayni yükleniciye pazarl ıkla 
yaptınnakta ıserbesttir. Bu ş ekildeki i ş ler için} kesin teminat, 
artan iş  oran ında art ırı lır. 

i) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek de ğ erler, 
ipotek iş leminden ba şka, Devletçe geçici veya kesin teminat 
olarak kabul edilen de ğerlerdir. Barika teminat mektuplar ı , 
Devlet ihalelerinde kabul edilen s ın ı rlar 

j) 50.000 TL. n ı  geçen al ım ve sat ım i ş lerinde ise yüklenici, 
yukardaki a, b, c; d; f ıkralanna göre hesap edilecek geçici te-
minat ın iki katm ı , ihalenin bildirilmesinden sonra 10 gün 
içinde bir defada yat ı rmaya mecburdur. 

k) Ihalenin bildirilmesinden sonra 10 -gün içinde teslim 
,veya tesellümü yap ı larak bedeli ödenen i ş lerde, geçici teminat ın 
kesin teminata ç ıkarı lmas ı  gerekmez. 

Madde 81, — İhalede verilen bedel haddi lây ık uygun gö-
rülmedi ğ i takdirde ihalenin uzat ı lmas ı  veya istekli ç ıkmadığı  
hallerde pazarl ığ a b ırak ı lmas ı  hususları  iş in yapiIacağ i yerin 
özelliklerine ve i ş in zorunluğuna göre komisyonca bir kararla 
saptan ır. 

Madde 82 — 10.000 TL. na  kadar olan pazarl ık veya eksilt-
me ileyapılacak i ş lerde teklif edilen fiyata' bak ı lmaks ı z ın, ye-
tenek ve güvenlik bak ım ından tercih hakk ı , karar ı  veren OR-
KÖY Başm,ühendisliğ indeki komisyona aittir. Bu miktar ın faz-
las ı  için tercihte, ORKÖY Genel Müdürlü ğünün, izni al ı nmas ı  
şarttk. 

Bu komisyon 10.000 TL. na  kadar olan i ş lerde tercih sebep-
lerini ihale karar ında belirtmekle yükümlüdür. 10.000 TL. dan 
yukarı  iş lerde de tercih izni al ın ırken tercih sebeplerinin bil-
dirilmesi zorunludur. 

Madde 83 — Sat ın almalardd ı  tercih izni, miktara bak ı l-
maks ızı n ORKÖY Genel Müdürlüğ ünden al ın ı r. 

Madde 84 — Tercih iş lerinde, en az teklif edilen fiyat ile 
tercihi istenilen fiyat aras ındaki fark ın en çok," % 15 nisbe-
tinde olmas ı  gerekir. Bundan çok olan farklarda tercih yap ı lmaz. 

içinde al ınabilir. 

pe
cy

a



YÖNETMELIK 	 57 

Makina, teknik alet ve malzeme sat ın al ınmas ındaki ter-
cihte, teknik bir heyetten al ınacak görüşe göre % 15 kayd ına 
LI ğ  ı  kalmmaz. 

Madde 85 — Bir y ı ll ık kira sözle ş meleri; 100.000 TL. na  ka-
dar (100.000 TL. dahil); olanlar do ğ rudan doğ ruya ORKÖY 
Başmühendisliğ ince, 100.000 TL. dalı  200.000 TL. na  kadar 
. (2(20.000 TL dahil) olanlar ORKÖY Bölge Ba şmüdürlüğünce, 
200.000 TL. dan 500.000 TL. na  kadar olanlar (500.000 TL: dahil) 
ORKÖY Genel Müdürlü ğünoe, 500.000 TL. dan yukarı  olanlar 
Orman Bakanl ığı nın, onayı  ile  yapı lir. 

Madde 86 — Amiri itaca onayl ı  bir ihtiyaç belgesine dayan-
mak kayd ı  ile 5.000 TL. na  kadar olan nakil vas ı tas ı  ve de-
mirbaş  onarımları  teklif ve karar almaks ızın soruş turma zap-
t ına müsteniden, 5.000 TL. dan yukarı  olanlar teklif almak 
suretiyle al ım—sat ım komisyonunca yapt ırılr. 

Madde 87 — B ıı  Yönletmelikte belirtilen eksiltme veya pa-
zarl ı kla yap ılacak al ım ve ;s,at ı mların usulleri, Orman( Ba-
kanlığı nca düzenlenecek bir talimatla belirtilir. 

X. BÖLÜM 

Çeşitli Hükürnler 

Madde 88 — 30/7/1974 tarih ve 7/8650 sayı l ı  Bakanlar ,Ku-
rulu Karar ı  ile kabul edilen, ve 12 Ağustos 1974 tarih ve 1974 

say ıl ı  Resmi Gazete'de yay ınlanarak yürürlüğe konulan «OR-
MAN KÖYLÜLER İ  KALKINMA FON'U YÖNETMELİĞİ » yü-

rürlükten kaldir ılmış t ır. 

XI. BÖLÜM 

Yürütme ve Yürürlük Hükümleri 

Yürütme : 

Madde 89 — Bu Yönetmeliğ i Orman Bakan ı  yürütür. 

Yürürlük : 

Madde 90 — Bu Yönetm ıelik yayımı  tarihinde yürürlüğe girer. 
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Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankas ı  ve Tarhan Kredi 
Kooperatiflerine Olan Berçlarnun 10 Y ılda 10 Eş it Taksitle 

Faizsiz Ödenmesine ilişkin Kanım 

Kanun No : 2085 	 Kabul Tarihi : 15/3/1977 

MADDE 1. — T.C. Ziraat Bankas ı  ve Tanm Kredi Koope-
ratiflerince, 3202 sayı l ı  Kanunun 8 inci maddesinin a, b, c f ık-
raları  ve 6118 sayılı  Kanuna göre aç ılan kredilerden, 31/12/1975 
tarihine' kadar her ne sebep ve suretle olursa olsun vadesi 
geçmiş  veya kanuni, takibe intik•al etmi ş  ana borçları  15 bin li-
raya kadar olanlar, 31/12/1975 tarihine kadar i ş lenmiş  faiz ve 
masraflann ın ilâvesi suretiyle faizsiz olarak 10 y ıl vade ve 
10 e ş it taksite bağ lanı r. 

Taksitlerin vadeleri, ilki bu Kanunun yay ı m ı  tarihinden 
itibaren bir y ıl içerisinde olmak üzere beher taksit miktar ı  250 
liradan az olmamak kayd ıyla T.C. Ziraat Bankas ı  ve Trım 
KrediKooperatiflerince tespit olunur. 

MADDE 2. — Taksitlendirme muamelesi borcun mevcut 
ayni veya şahsi teminat ın ın ısukutunu icap ettirmedi ği gibi 
borçlunun kefillerine de kefaletten çekilme hakk ın ı  vermez. 

Taksitlendirilen alacakların taklitleri, vadelerinde tamamen 
tahsil olunur. Borç taksitlerinden herhangi birini vadesinde 
ödemeyenlerin kalan borçlar ı  muacceliyet kazan ır. 

Bu alacaklar ın bakiyeleri sözleşmelerinde yaz ı lı  oranlar 
üzerinden hesaplanacak faizlerle birlikte T. C. Ziraat Bankas ı  
ve Tar ım Kredi Kooperatiflerince genel hükümlerle 3202, 1581 
ve .6183 sayı lı  Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olunur. 
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Ana borç toplam ı  1000 Türk Liras ına kadar olan küçük 
çiftçi borçlar ın ın tamamı  affedilir. Bunun tutar ı  Hazinece T. C. 
Ziraat Bankas ına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ödenir. 

MADDE 3. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde uygulanacak 
taksitlendirme i ş leminin ba ş langıc ı  1976 yı l ı  ürün toplama ve 
pazarlama zaman ı  gözetilerek, T. C. Ziraat Bankas ınca ve 
Tanm Kredi Kooperatiflerince saptan ı r. 

MADDE 4. 	Bu Kanuna göre taksitlendirme i ş lemi baş la- 
mas ından sonra : 

a) Ad ı  geçen borçlardan dolay ı  borçlu haklarında ba ş lat ı -
lan her türlü kanuni i ş lem durdurulur. 

b) Küçük çiftçilerin bu borçlar ından dolay ı  haczedilmiş  
tar ımsal faaliyetlerinde kullan ılan üretim araç—gereçleri 
borçlu çiftçiye geri verilir. 

c) Küçük çiftçilerin 1 inci madde gere ğ ince ertelenmi ş  
borçlar ı  nedeniyle kredileri kesilmez. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerine göre yap ı lan faizsiz 
taksitlendirme sonucunda T. C. Ziraat Bankas ı n ın uğ rayaca ğı  
faiz kayb ı , taksitlendirilecek miktar y ılda yüzde sekiz onda 
bir (% 8,1), Tar ım Kredi Kooperatiflerinin ise yüzde on buçuk 
(% 10,5) faiz oran ı  uygulanmak suretiyle Hazinece kar şı lan ı r. 

MADDE 6. — Bu Kanun yay ım ı  tarihinde yürürlü ğ e girer. 

MADDE 7. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. pe
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T.C.Z I RAAT BANKASI 

HER YERDE HER ZAMAN 
l ıtmetb ılzde bulunmaktan k ı vanç <1;44ar 
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