
TOPLANTI : 8 

CUMHURIYET SENATOSU 
TUTANAK DERGISI 

C i l t : 53 

53 ncü Birleşim 

24 . 4 . İ969 Perşembe 

İçindekiler 

$«yfa 
1. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 2 :3 
2. — GELEN KÂĞITLAR 3 :4 
3. _ YOKLAMA 4,4 :5 
4. _ BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 5 
1. — Eskişehir Üyesi Gavsi Uçagök'ün 

vefat ettiğine dair Başbakanlık tezke
resi ve saygı duruşu. (3/778) 5 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
Suad Hayri Ürgüplü, Ferid Melen ve 
Erdoğan Adalı'ya izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi. (3/774, 775, 776) 5 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 5 
1. — Kooperatifler kanunu tasarısının 

Sayfa 
Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/151; Cumhuri- . 
yet Senatosu 1/957) (S. Sayısı : 1246) 5:29, 

29:77,80:81 
6. _ SORULAR VE CEVAPLAR 78 
B) YAZILI SORULAR VE CE

VAPLARI 78 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Ekrem özdenin, Medeni Kanunun 
bâzı maddelerinin tatbikatına dair yazılı 
soru önergesi ve Adalet Bakanı Hasan 
Dinçer'in cevabı. (7/570) 78:79 

7. — DÜZELTİŞLER 79 



C. Senatosu B : 53 24 . 4 . 1969 O : 1 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tabiî Üye Haydar Tunçkanat; Adalet Par
tisi Grupu Başkanı Şeref Kayalar'ın, 51 nci 
Birleşimde yaptığı konuşmada, kürsüde konu
şanlara sataşılmaması gereği üzerinde durarak 
Yüksek Adalet Divanında, bir şahsın müdaha-
leceliği yüzünden müebbet hapse mahkûm ol
duğunu söylediğini beyanla; Yüksek Adalet Di
vanı kararlarından ilgili pasajlar okudu Ve bu 
kişinin Anayasayı ihlâl suçundan mahkûm ol
duğunu ve hakikatlerin tutanaklara geçmesini 
sağlamak için bu konuşmayı yaptığını ifade 
etti. 

İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan; seçim böl
gesi çiftçilerinin bir müddetten beri motorin 
bulamamaktan ve römorklarla benzin varilleri 
taşıyanlara mâni olunmasından şikâyetçi olduk
larını, mevsimin de nazara alınarak bu konu
larda gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Eefet Sez
gin'in; hampetrolün, son zamanlarda, motorin 
yapma vasfında bulunmaması yüzünden İPRAŞ 
Rafinerisinin istihsalinin aksaması sebebiyle 
arızî bir darlık meydana geldiğini, ^ derhal 
24. 000 ton motorin ithal edildiğini halen İp-
raş'm faaliyete geçtiğini bildirdi. 

Bursa Üyesi Saffet Ural; köy yolları ve köy
lerin clektriklendirilmesi işinin geçen yıllara 
nazaran yavaşladığını, köylerden üçte bir kar
şılığı alındığı halde, yapılmadığını; yol ve elek
trik parasını temin için meraların ekime açıldı
ğını ve bu hususta gerekli tedbirlerin alınması 
lüzumunu belirtti. 

Köy İşleri Bakanı Salâhattin Kılıç; Köy yol
ları ve köy elektrifikasyonunda yavaşlama de
ğil hızlanma bulunduğunu söyliyerek rakamlara 
dayanan izahlarda bulundu; meraların sökül
mesi, buna muvafakat etmiyen muhtarlardan 
mühürlerin alındığı yolundaki iddia ile ilk defa 
karşılaştığını, mahal ve isim verildiği takdirde 
meşgul olacağını beyan etti. 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabevli'nin vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okundu, bilgi edinildi. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1962 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı, açık oya 

sunuldu ve tasarının kanunlaşması kabul olun
du. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1963 
malî yılı Kesinhesap, 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap; 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 1964 bütçs 
yılı Kesinhesap; 

İstanbul Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesin
hesap ; 

İstanbul Üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesin
hesap ; 

Ege Üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesinhesap; 
Eg3 Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesinhesap; 
Ankara Üniversitesi 1965 bütçe yılı Kesin

hesap ; 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 bütçe yılı 

Kesinhesap; 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe yılı 

Kesinhesap 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü-

v nün 1965 bütçe yılı eKsinhesap kanun tasarıları 
ile; 

Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtlarının 1959 
ve 1960 yılları bilançolarının onanmasına dair 
kanun teklifi; 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
nün 1964 butça yılı Kesinhesap kanunu tasarısı; 

1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı; 
Yalova Kaplıcaları İdaresinin 1963, 1964 ve 

1965 malî yılları bilançolarının onanmasına; 
7402 sayılı Sıtmanın imhası hakkındaki Ka

nuna ek, Sıtma eradikasyonu merkez ve taşra 
teşkilât ve müesseselerinde çalışan bilûmum 
memur ve hizmetlilerin intibaklarına ve, 

2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifleri 
görüşüldü ve kanunlaşmaları kabul olundu. 

Kabul edilen önerge uyarınca; 24 Nisan 1969 
Perşembe günü saat 10,00 da toplanılmak üzere 
Birleşime saat 20,40 da son verildi, 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Sırrı At al ay Ömer TJcvzal 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

— 2 — 
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Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Etiket koyma usulüne dair ya
zılı ,<?oru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/563) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, dolmuş motorlarının istiap 
hadlerine dair yazılı soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/564) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, ceza ve hukuk dâvalarına dair 
yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/565) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, balıkçılık sanayiinin gelişme
sine dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/566) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'da inşası düşünülen 
metroya dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/567) 

6. — Cumhuhiyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, mer'i mevzuatı belli edecek bir 
çalışmaya dair yazılı soru önergesi, Başbakanlı
ğa gönderilmiştir. (7/566) 

2. — GELEN 

Tasarılar 

1. — 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirinci 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
dört madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Mıiiet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclîsi 1/483; Cumhuriyet Senatosu 1/1003) 
(Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları
na) (Müddet 1 er ay) 

2. — İzmir iktisadi ve Ticari ilimler Aka
demisinin «iktisadi ve Ticari Bilimler Fakül
tesi» adı altında Ege Üniversitesine katılması 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/622; Cum
huriyet Senatosu 1/1004) (Millî Eğitim ve Büt
çe ve Plân komisyonlarına) (Müddet 19 ar gün) 

3. — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde gö
revli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcıları-

I 7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
! Ekrem Özden'in, içinde iptidai madde bulunmı-
| yan ilâçlara dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/569) 

i 8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
j Ekrem Özden'in, Medeni Kanunun bâzı madde-
i lerinin tatbikatına dair yazılı soru önergesi, 
I Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/570) 
I 9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekrem Özden'in, yeniden Denizcilik Bankasına 
! alınanlara dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma 
I Bakanlığına gönderilmiştir. (7/571) 
! 10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
; Ekrem Özden'in, diskoteklere dair yazılı soru 

önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
| (7/572) 
I 11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekrem Özden'in, emekli, dul ve yetimlerin ma
aşlarını alırken çektikleri müşkülâta dair ya-

I zili soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/573) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, emekli işçilerin çekleri
ne dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığı-

| na gönderilmiştir. (7/576) 

KÂĞITLAR 

I na döner sermayeden ödenek ve prim, yardım
cı tıp personeline prim verilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen met
ni (Millet Meclisi 1/603; Cumhuriyet Senatosu 
1/1005) (Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) (Müddet 1 er ay) 

Teklif 
4. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka

nununun 32 ncj maddesinin (b) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
2/830; Cumhuriyet Senatosu 2/265) (Malî ve 
iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 
(Müddet : 21 er gün) 

Raporlar 
5. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka

demileri kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
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Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/533; Cumhuriyet Se
natosu 1/994) (S. Sayısı : 1255) 

6. — Devlet Güzel Sanatlar Akademileri ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Mil
let Meclisi 1/480; Cumhuriyet Senatosu 1/993) 
(S. Sayısı : 1256) 

7 . - 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carla'da 
Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına dair söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan rnetni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — C. H. P. 

Grupu toplantı halinde, şimdi gelecekler, efen
dim. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupunun yarım saa
te kadar gelme ihtimali var mı efendim? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yarım 

BAŞKAN — Sayın Ural'm hareketini pro
testo hareketini yoklama isteme mahiyetinde 
telâkki ettiğim için yoklamayı tekrar yaptırı
yorum. Tekrar yoklama yapılacaktır efendim. 

(Yoklama yapıldı) 

24 . 4 . 1969 O : 1 

komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/600; 
Cumhuriyet Senatosu 1/997) (S. Sayısı : 1257) 

8. — 23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin bi
rinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni' ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/607; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1002) (S. Sayısı : 1258) 

9. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun geçici 2 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/493; Cumhuriyet Senatosu 1/1000) 
(S. Sayısı : 1259) 

saat sürmez, 5 dakikaya kadar gelirler efen
dim. 

BAŞKAN — Peki bekliyelim öyle ise efen
dim. 

C. H. P. Grupu gelmiştir. Çoğunluğumuz 
vardır, müzakereye başlıyoruz. 

SAFFET URAL (Bursa) — Gayriciddî bir 
Başkansınız, protesto ediyor ve terk ediyorum. 

BAŞKAN — Yapılan yoklama neticesinde 
salonda 92 kişi olduğu tesbit edilmiştir. Bu su
retle müzakere nisabımız vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

»••<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin), Sadık Artukmac (Yozgat) 

BAŞKAN — 53 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

3. — YOKLAMA 
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SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Mua
mele tâyinini rica ediyorum, protestoda bulu

nan zata. 
BAŞKAN Ayrıca yapılacaktır efendim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Eskişehir Üyesi Gavsi Uçagök'ün vefat 
ettiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve saygı du
ruşu. (3/778) 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Bir Başbakanlık tezkeresi var, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Gav

si Uçagök'ün 29 Mart 1969 Cumartesi günü ge
ce 21,00 sıralarında evinde geçirdiği bir kalb 
krizi sonucu vefat etmiş olduğu, içişleri Bakan
lığının 12 . 4 . 1969 tarihli ve 3/23302-3275 
sayılı tezkeresiyle bildirilmiştir. Teessürle arz 
ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Merhum arkadaşımız Eskişehir 
Ssnatörü Sayın Gavsi Uçagök'ün ruhları için 
2 dakikalık sükûta davet ediyorum. 

(2 dakikalık saygı duruşu yapıldı) 
BAŞKAN — Ruhu şadolsun, nur içinde yat

sın efendim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Suad 
Ilayri Ürgüplü, Ferid Melen ve Erdoğan Ada-
lı'ya izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı teskeresi. (3/774, 775, 776) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı tezkeresi 
var okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 

izinleri Başkanlık Divanının 21 Nisan 1969 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. Keyfiyet 
yüce tasviplerine arz olunur. 

ibrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grupu Su
at Hayri Ürgüplü hastalığına binaen 8 .4 .1969 
tarihinden itibaren iki. 

BAŞKAN — Kontenjan üyesi Sayın Suat 
Hayri Ürgüplü'nün 8 . 4 . 1969 tarihinden itiba
ren başlamak üzere iki ay izin verilmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferid Me
len mazeretine binaen 18 . 4 . 1969 tarihinden 
itibaren 13 gün. 

BAŞKAN — Van Üyesi Sayın Ferid Melen'e 
18 . 4 . 1969 tarihinden itibaren 13 gün izin 
verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Erdo
ğan Adalı, mazeretine binaen 15 . 4 . 1969 ta
rihinden itibaren 20 gün. 

BAŞKAN — İstanbul Üyesi Sayın Erdo
ğan Adalı'ya 15 . 4 . 1969 tarihinden itibaren 20 
gün izin verilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. -— Kooperatifler kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mecli
si 1/151; Cumhuriyet Senatosu 1/957) (S. Sa
yısı : 1246) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

(1) 1246 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin bilinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ilişik (1246) Sıra Sayılı ka
nun tasarısının görüşme müddeti 24 . 4 . 1969 
Perşembe günü bitmekte olduğundan, iş bu ta
sarının daha önce alınmış bulunan öncelik ka
rarlarına takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Rize 

Osman Mecdi Agun 

— 5 — 
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BAŞKAN — Kooperatifler kanun tasarısı
nın bundan önce diğer tasarılar için alınmış 
öncelik kararlarına da takdimen görüşülmesi 
hususu takrirle istenmektedir. Kooperatifler 
kanun tasarısının her işe takdimen görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü ü/erinde söz istiyen sayın 
üyeler - lütfen isimlerini yazdırsınlar. Daha önce 
isimlerini kaydettirmiş arkadaşlarla beraber 
şimdi söz istiyen arkadaşlarımızın isimlerini sı
rası ile okuyorum. Sayın Sırrı Atalay, Sayın 
Yılmaz Mete, Sayın Dikeçligil, Sayın Mirkelâm-
oğlu, Sayın Tuna, Sayın Öztürk. Yalnız Sayın 
Mirkelâmoğlu C. H. P. Grupu adına konuşa
caklar. Sayın Tuna siz Grup adına mı konuşa
caksınız? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şahsım adına. 

BAŞKAN — Şahsınız adına. Kooperatif
ler kanun tasarısının müzakeresine başlıyo
ruz, Sayın Mirkelâmoğlu C. H. P. Grupu adı
na. 

NAFİZ ERG3NELİ (Edirne) — Komisyon 
raporu okunmadan müzakereye başlamak doğru 
olur mu acaba.. 

BAŞKAN — Efendim, haklısınız Tüzüğü
müze göre raporun okunup okunmaması hu
susunu oylamam lâzımdı, affedersiniz bir zü
hul olmuştur. Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunması
nı kabul edenler... Etmiyenler... Okunması 
kabul edilmemiştir. Müzakerelere başlıyoruz, 
buyurun Sayın Mirkelâmoğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECİP MİRKE
LÂMOĞLU (izmir) — Sayın Başkan, saym 
senatörler, Kooperatifler kanun tasarısı üze
rinde C. H. P. Grupunun görüşlerini ve fikir
lerini Yüce Senatoya sunmak üzere huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum, Yüce Senatoyu say
gılarla selâmlıyarak düşüncelerimizi arz edi
yorum. 

Kooperatifçiliğin geliştirilmesi Devletin boy
nuna Anayasa tarafından yüklenilmiş bir borç
tur. Bu tasarı böyle bir borcun ifası yolunda 
atılmış, fakat mütereddit ve güçsüz bir adım 
halindedir. Eksik ve aksak yönleri üzerindeki 
görüşlerimizi mahfuz bulundurarak, inönü Hü
kümeti tarafından hazırlanarak bugünkü Hükü

met tarafından kabul olunmuş, Millet Meclisin
de görüşülerek yüce huzurunuza gelmiş bulu
nan tasarıyı genel olarak iyi karşılamaktayız. 

Tasarının bizce görünen en belirli kusuru 
kooperatifçilik ülküsünün yürek sıcaklığını, 
ona gönülden inanmışlığın dört başı mamur 
manzaralını ve muhtevasını taşımıyan kurulu
dur. Ancak, yine de kabul ediyoruz ki, Türk 
kocperatifriliğinde yeni, ileri ve önemli bir adım 
teşkil etmektedir. Biz 0. H. P. Grupu olarak 
Türk halkının kaderini karartan ve ona yaşadı
ğı hayatı zehreden bozuk düzeni değiştirecek 
vasıtalar ve yollar içinde bu tasarının sınırını, 
şümulünü ve muhtevasını aşan ölçüde ve aza
mette bir kooperatifçilik hareketine ve ülküsü
ne inanmış bulunmaktayız. Devlet sektörü ve 
ezel sektörün yanında bir üçüncü sektör olarak 
kooperatifler sektörü gelip yerini almadıkça sos
yal adalet ilkesine ve Anayasa hedeflerine uy
gun bir kalkınma olabileceğine de inanmıyoruz. 

Muhterem senatörler, bugün Türkiye'de 
düzen, yoksulun, güçsüzün, eğitimsizin zara
rına, onun ezilmesi ve sömürülmesi yönünde 
imlemekledir. Bunu görmemek için artık Tür
kiye'de yalamamak bile kâfi bir sebep teşkil 
etmemektedir. Dünyadaki ekonomik 'kuruluşla
rın hakkımızdaki görüşlerini duyup okuyup yü
reği burtkulrnıyarı Türk var mıdır? Nüfusumu
zun % 70 i tarım nüfusudur. Millî istihsalin 
% 4J) m tarım kesimi vermektedir. Buna rağ-
rr.sn millî gelirin dağılışında en az. payı da bu 
tmm nüfusu almaktadır. Bu en az pay da bu 
kesim içinde dengesiz, ölçüsüz ve adaletsiz bir 
şekilde dağılmaktadır. Tarım kesiminin dışın
daki faaliyet sahalarında da durum buna ben-
zemektedir. Kazançlar belli ellerde, tepelerde 
ve zümrelerde toplanmakta, vatan topraklarının 
ve millî imkânların sağladığı saadet sadece bir 
avuç insanı mesut etmektedir. Milyonlarca in
san iktisadi kölelik şartları içinde sayıları an
cak yüz binleri bulabilen mutlu insan için ça
lışmaktadır. Ve ancak perişan bir hayatın ya
şantısını sürükliyecek kadar beslenmekte, haya
tı ateşten bir gömlek gibi sırtına geçirmiş bu
lunmaktadır. Devlet müesseselerinin verdiği 
mübalâğasız rakamlar bu durumu bütün açıklı
ğı ve acılığı ile anlatmaktadır. Meselâ 1987 de 
dağıtılan 20 milyar lira kredinin tarım kesimi
ne düşen payı ancak 4,5 milyardır. Esnaf ve 
küçük sanatkârların aldığı ise sadece 540 mil-
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yomdur. 1966 yılında tefeciler piyasaya 7 mil
yar lira kredi dağıtmışlardır. Bunun 3,5 mil
yarını resmî kaynaklardan, bankalardan temin 
etmişlerdir. Yani varlıklarına dayanarak ya da 
işlerini uydurarak bankalardan % 8 - 10 gibi 
nisbet faizleriyle aldıkları milyarları % 100, 
200 faizlerle üreticiye ve küçük esnafa ve sa
natkâra dağıtmışlardır. Bir tütün üreticisinin 
14 aylık kazancı 100 liralarla hesabedilirken bir 
tütün ihracat firmasının üç dört aylık kazancı 
milyonları bulmaktadır. 

1860 yılında 163 320 aded olan esnaf ve kü
çük tüccar protestosu 1967 yılında yarım milya
ra yaklaşmıştır. Üreticinin eline geçen parada 
bil- artma olmamasına karşılık: 1965 ten bu ya
na hayat % 35 - 40 nisbetinde pahaklanmıştır. 
Üretici mahsulünü daha tarlada ya da ağaçta 
iken alivre denilen usullerle yarı fiyatına sat
makta ve avans adı altında aldığı üç beş kuruş
la emeğini ve geleceğini ipotek altına koymak
tadır. 

Köylünün büyük kısmı topraksızdır. Ya da 
yeter derecede toprağı yoktur. Tarımda ve sa
nayide istihsal yetersiz mevcut kredilerin hem 
miktarı yetersiz hem bölgeler, zümreler, şahıslar 
arasındaki dağılışı adaletsiz ve dengesizdir. 
Üretici üretimini ulaştırma, pazarlama ve de
ğer fiyatı ile satma imkânlarından yoksun bu
lunmaktadır. Bu örnekleri sınırsız şekilde ço
ğaltmak mümkündür. Fakat kaba çizgilerle 
memleketimizin sosyal ve iktisadi görünüşü ve 
hali budur, işte biz kooperatifçiliği müessese 
olarak bu sefalet tablosunu geniş ölçüde değişti
recek bir vasıta halinde görmekteyiz. Koopera
tifler kurulacakları ve gelişecekleri faaliyet sa
halarında ortaklarını tefeciden aracıdan kurta
racak ihtiyacı ola.ii krediyi üretim aracını, tü
ketim mallarını ona, en müsait koşullar altında 
Bağlıyacak ihracat kooperatifleri dış piyasalara 
aracısız ürün satacak ithalât kooperatifleri ih
tiyaç mallarını komisyoncusuz, ucuz elde edip 
ortağına dağıtacaktır. Kooperatifleşme bir 
yandan ürünü artıracak diğer yandan değerlen
direcek, gelirin dengeli bir biçimde dağılmasını 
sağlıyacak ve refahı yaygın bir hale getirecek. 
Halen bizim tarımımız en ilkel usuller ve şart
lar içinde tıkanmış kalmış bulunmaktadır. Biz 
bir dönümden 250 kilo buğday aldığımız zaman 
davul çalıp oynarken kooperatifleşmiş ülkeler

de 1 000 kilo ve daha fazla elde etmek bugün 
olağan sayılmaktadır. 

Muhterem senatörler, fizikî olarak mücerret 
miktar olarak ürün artırmak da yeterli değil
dir. Bu artan ürünün gelirleri yine belirli el
lerde toplanacağı halka yayılmıyacağı için mil
lî istihsal ve gelir rakamlarını şişirmek gibi al
datıcı. bir faydası yanında gelir farkı uçurum
ları yarattığı için ayrıca bir ekonomik ve sos
yal problem olmaktadır. Asıl önemli ve gerek
li olan fiziki istihsalin artması kadar gelirlerin 
halik arasında dengeli ve adaletli ölçüler için
de yayılmasını sağlamış bulunmaktadır. Bu se
beple toprak reformu yapılmadan yürütülecek 
bir kooperatifçiliğin istenilen ve beklenilen sos
yal faydayı sağlıyamıyacağı inancı içindeyiz. 
işte bu nedenlerle elimizde bulunan kanun tasa
rısının toprak reformu ile düzeltilmiş bir taba
na, oturmadan tarıma fazla fayda sağlıyacağına 
inanmıyoruz. 

Muhterem senatörler, kooperatifçiliğin ger
çek anlamda doğması, gelişmesi ve yararlı ol
ması için şu 4 sorunun çözümlenmiş olması lâ
zımdır. 

1. Mevzuat sorunUj 
2. Sermaye ve kredi sorunu, 
3. Merkezî teşkilâtlanma sorunu, 
4. Eğitim sorunu. 

Simidi bu 4 ana temel karşısında elimizdeki 
taıarıyı muhterem huzurunuzda eleştirmek isti
yorum. 

1. Mevzuat sorunu : Kooperatiflere ait 
mevzuat bugüne kadar Türk Ticaret Kanununa 
konulmuş olan hükümlerden İbaret idi. Şu an
da da halen böyledir. Bir de 1935 te çıkarıl
mış tarım kredi ve tarım satış kooperatiflerine 
mütedair kanunlar bulunmaktadır. Bu tasarı 
başka bir kanunun bünyesine sığınan yetersiz: 
ve dar hükümleri kendi müstakil yapısını alarak 
ddha geniş vuzuhlu ve derli toplu bir hale ge
tirmiştir. Bu bakımdan kooperatif mevzuatı 
sahasında ileri bir adım teşkil etmektedir. Ama 
yine de tam bir vahdeti sağlıyabilmiş değildir. 
Çünkü tarım satış ve tarım kredi kooperatifleri
ne vücut veren 1935 tarihli 2834 ve 2836 sayı
lı kanunlar yine mer'i kalmaktadırlar. Bu ka
nunlar ise eskimişlerdir. G-ünün ve gerçek koo
peratifçilik anlayışının şartlarına uymıyan bir 
yapıları vardır. Bu kanunlara göre kurulmuş 
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olan tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri 
idare vesayetinin ve baskısının altında insiyatif-
ten mahrum, partizanların oyuncağı olarak or
taklarının menfaatlerine gereği kadar hizmet 
edemez haldedirler. Ortaklarına yeterli yararı 
sağlryamadıkları için ortaklarının güvenine de 
mazhar olamamaktadırlar. Ortak zamanında 
ihtiyacı kadar krediyi alamayınca tefeciye ya 
da tüccara başvurarak oradan para tedarik et
mekte ve henüz istihsal etmediği ürününü ona 
satmak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle za
manı gelince kooperatife taahhüdünü yerine ge
tirememektedir. Ortağından ürün toplıyamı-
yan kooperatif ise zarar etmekte, bu zararını 
kapatmak için ya da Hükümetin gayri iktisadi 
sırf siyasi amaçlı maksatları için ortak dışı 
muamelelerde bulunmaktadır. Aslında bu türlü 
işlemler gerçek kooperatifçilikle asla bağdaşmı-
yan ve onu mahveden usullerdir ve bugün mez
kûr kanunlara göre kurulmuş olan kredi ve sa-
tr> kooperatifleri yukarda arz olunan hastalık
larla malûldür. Madem ki elimizdeki tasarı 
bu kooperatifleri de kendi bünyesine almamış
tır o halde vakit geçirmeden kuruluş kanunları 
bu kooperatiflerin kuruluş kanunları değiştiri
lerek zamanın ve kooperatifçilik anlayışının ge
tirdiği prensiplere uygun yeni kanunlar hazır
lanmalıdır. işte bu nedenlerle Kooperatifler ka
nunu tasarısı kooperatif mevzuatının bütün me
selelerini halletmiyen yarım ve noksan muhte
valı bir durumdadır. 

2. Bu tasarı sermaye ve kredi konusunda 
da hemen hiçbir tedbir ve temin getirmiyen bir 
noksanlık içindedir. Kooperatif kuruluşlarının 
kredi ihtiyaçları sağlam, güven verici devamlı
lık ve istikrar arz eden usullere bağlanmadıkça, 
kooperatifçilik konusunda alınacak bütün ted
birler ve yapılacak bütün tedvinler kâğıt üze
rinde kalmaya mahkûm bulunacaktır ve bu ko
nuda gerekli ve yeterli tedbirler alınmadıkça 
bu kanunu, bu tetkik etmekte bulunduğumuz 
kanunu bekliyen akibet de maalesef bir emrivaki 
olacaktır. Tasarı kredi temini konusunda kredi 
müesseselerinin kooperatif taleplerini öncelikle 
yerine getirir, öncelikle yerine getirir demekte
dir. Ancak, bu öncelik meselesi pratikte asla 
işliyememek gibi bir kaderin mahkûmu olarak 
derpiş edilmiştir. Bu durumu izah için Türkiye'
deki mevcut kredi düzenini kısa bir tahlil ihti
yacı olduğu kanısındayız. 

Türkiye'de mevcut kredi hacminin yarıdan 
fazlası 1968 de meselâ % 58 i ticaret kesimine 
ayrılmıştır. Ticarette de özellikle dış ticaret ala
nına tahsis olunmuştu. Geriye kalan % 40 ci
varında kredi diğer bütün sektörlerin ihtiyaçla
rını karşılıyacaktır. Sektörlerin ve bu sektörler
deki ihtiyaç sahibi kişilerin talepleri karşılanır
ken aranılan ihtiyaç unsuru değil, varlık unsu
rudur. Yani Türkiye'de bugün mevcut kredi dü
zeni ihtiyaç sahibine değil, varlık sahibine prim 
veren, ön veren bir düzendir. Kredi müesseseleri 
gayrimenkul teminatı arıyarak kredi verdiğin© 
göre, malsız mülksüz, varlıksız, arkasız güçsüz 
üreticinin kurduğu kooperatif nasıl kredi ala
caktır. Üreticinin % 70 nisbetinin ya hiç top
rağı yoktur ya da toprağı ihtiyacı olan krediye 
teminat olamıyacak kadar azdır. 

Hal böyle olunca, taşınmaz mal teminat ari
yan banka o üreticiye ve kurduğu kooperatife 
nasıl ve ne kadar kredi verebilecektir? Toprak 
reformu yapılıp mülkiyet yaygınlaştırılımadan 
işliyen düzen içinde kooperatiflerin kredi ihti
yacının karşılanması hemen de muhal gibi bir 
şeydir. 

Konunun diğer bir yönü de, kredi konusunun 
diğer bir yönü de şudur muhterem senatörler. 
Diyelim ki kredi müesseseleri bu öncelik masa
lına uyarak kooperatife kredi açmayı kabul et
tiler. Peki para nereden temin olunacaktır? 
Mevcut krediler bugünkü düzen içinde dağıtıl
mıştır. Meselâ tütün ihracatçısının kredisini ke
sip ya da kısıp tütün ihracat kooperatifinin kre
di ihtiyacı, tüccarın önüne geçebilecek midir? 
Maliye Bakanının ağzından biz özel teşebbüsçü-
yüz. Bütün faaliyet-ve hareketlerimizde özel te
şebbüs ihtiyaçlarına öncelik veririz diyen bir 
iktidarın zihniyeti buna müsaade edecek midir? 
Mevcut kredi düzeninde ki paylaşmaya dokun-
mıyacak ise bu öncelik kooperatiflere öncelikle 
tahsis olunacak milyarlarca lirayı idare nere
den bulacaktır? Görüyorsunuz ki sayın senatör
ler bu tasarı kooperatiflerin kredi ihtiyacına 
hiçbir çözüm getirmemekte, kredi taleplerinde 
kooperatiflere öncelik tanınacaktır diyerek boş 
bir ümidin peşinden kooperatifçiliğimizi sürük
lemek yolunda ve iddiasında bulunmaktadır. 
Kooperatife kredi sağlamanın en güvenilir ve 
tutarlı yolu bize göre müstakil bir ünite olarak 
bir Kooperatifler Finansman Bankası kurmak ve 
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bir yan tedbir olarak da, tarım kredi koopera
tiflerine mevduat kabulü imkânını acele ver
mektedir. 

3. Merkezî teşkilâtlanma sorunu : Bize bu 
tasarının en olumlu ve tutarlı yönü kooperatifçi
liğin en önemli sorunlarından biri olan merkezî 
teşkilâtlanmayı sağlamış bulunmasıdır. îthamlı 
ve vuzuhsuz hükümlerine rağmen, tasarı bu 
yönde önemli esasları getirmiş bulunmaktadır. 
Gerçekten kooperatifler, birlikler ve federasyon
lar şeklinde yukarıya doğru teşkilatlanmadıkça 
ne eğitim ve denetim sorununu çözebilirler ne de 
büyük ticari teşebbüsler ve şirketler karşısında 
varlıklarını devam ettirme imkânını bulabilir
ler. Tasarı kooperatiflerin merkezî teşkilâtlanma 
ihtiyacını halletmiş görünmektedir. 

Eğitim sorunu : Eğitim kooperatifçiliğin 
anasorunlarmdan biridir. Halkımızla aydınımız 
kooperatif konusunda eğitilme ve yetiştirilme 
ihtivamı içindedir. Kooperatifin mâımsı, maksa
dı, faydası yönetimi bilinmezse gelişmesi müm
kün değildir. Her ne kadar tasarıda üst teşkilât 
kurularak ve icabında eğitime de sarf olunacağı 
ifade olunan bir fon tesis edilerek, eğitim soru
nu halledilmek istenmiş ise de muhtelif koope
ratifçilik okulları kurmadan ve araştırma ensti
tüleri açmadan eğitim problemini halledebilece
ğimize inanmamaktayız. Ve tasarıyı bu bakım
dan da noksan bulmaktayız. 

Muhterem senatörler, vesayet altındaki koo
peratifçiliğin gelişemiyeceğmi memleketimizde
ki tatbikat göstermiştir. Buna rağmen tasarı 
vesayet ve müdahale hükümleri taşımaktadır. 
Kamu tüzel kişileri kooperatiflere ortak edile
rek idarenin parmağı daima bu müesseselerin 
içinde bulundurulmak istenmiştir. Ayrıca, Ti
caret Bakanlığına ana söyleşmeyi tasvibetmiyebi-
lecek, genel kurulu toplıyabilecek, kooperatife 
uyulması zorunlu olan telkinler yakabilecek, bu 
hususin normal hale getirebilecek birtakım im
kânlar bahşedilmiştir. Biz bu imkânları ve yet
kileri normal ve gerekli bir murakabenin dı
şında görmekteyiz. 

Tasarının bir diğer aksak yönü de Türk va
tandaşı olmıyanlarm kooperatife ortak olmala
rına imkân veren maddeleridir. Yabancıların 
rehberliklerinden ve pazarlama hünerlerinden 
istifade etmek gibi masum örtülerin altına giz-
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lenilen bu hususu kabul etmemize imkân yok
tur. Köyde mülk edinilmesi ve şehirde küçük 
sanat dallarında çalışmaları Cumhuriyet kanun
ları ile yasaklanmış olan yabancıların bu yasak 
sahalarda çalışacak kooperatiflere ortak olabil
melerini anlamakta güçlük çekdiğimizi ifade et
meliyiz. Tasarıyı kooperatifçilik maksadından 
uzaklaştıran bir kusur da gelir - gider farkı 
bölüşmesi adı altında kooperatifi ortaklarına 
kâr dağıtma yoluna gitmesidir. Halbuki, koope
ratifler kâr amacı ile çalışan kuruluşlar değildir. 

Kişilerin meslek, sanat ve geçimlerine ait ih
tiyaçlarını daha elverişli şartlarla ve ortak ça
ba ile sağlıyabilmek için kurdukları hizmet ku
ruluşlarıdır. Ve onları ticari şirketlerden ayıran 
nitelikleri de kâr amacı gütmemeleri ve bu hiz
met müesseseleri olma nitelikleridir. Bu nedenle 
ortaklarına gelir - gider farkı adı altında 
kâr dağıtmasını da kabul edemiyoruz. Muhtelif 
vergi muafiyetlerine mazhar kooperatiflerin bu 
açık kapısından içeriye sermaye sızarak onu şir
ketleşmeye doğru iteceğinden korkmaktayız. 

Muhterem senatörler, grupumuzun koopera
tifçilik anlayışı üzerinde birkaç genel söz söyle
yip konuyu bağlamak istiyoruz. Kooperatif bi
zim genel hayatımızın tabiatında esasen mevcu-
dolan bir düzendir, köy hayatında toprağın eki
me hazırlanışında, hayvan otlatmada, harman
lamada, toprağı sulamada, ev yapmada ve köyün 
bütün diğer hizmetlerinde bu ortaklaşma ve yar
dımlaşma ruhu esasen vardır. Kooperatif bu or
taklaşma ve yardımlaşma ruhunun yüksek ve 
bilinçli bir seviyede organizasyonundan doğmuş
tur. Dünyada pek yaygın bir tatbik sahası var
dır. Bilhassa az gelişmiş ülkelerin sosyal adalet 
ve muvazene içinde kalkınmasında pek büyük 
bir manivela rolü oynamaktadır. Türkiye'mizde 
bugün az gelişmiş bir cemiyet yapısının bütün 
ıstıraplarını yaşamaktadır. Ekonomik hayatımı
zın meseleleri sosyal hayatımızda derin huzur
suzluklar halinde yansımalar yapmaktadır. Eko
nomik bünyede yapısal değişmeler ve düzeltme
ler yapılmadıkça, polis tedbirleri, kanun tedbir
leri ya da parlak nutuklarla bu huzursuzluğu 
gidermek mümkün değildir. İnsanlığın tabiatına 
ve haysiyetine olduğu kadar, mildî inanış ve an
layışımıza da aykırı düşen ve bir sosyal felâket 
ve âfet olan komünizm bu huzursuzluk vasatın
da daha fazla yayılma ve yaygınlaşma şansı ve 
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cüreti bulabilmektedir. Sosyal rahatsızlıkları
mızı temelden kurutmadıkça yani ekonomik 
bünyemizde g'erekli ve zorunlu değiştirmeleri ve 
düzeltmeleri yapmadıkça, yani bugün soyguncu
ya, vurguncuya, tefeciye, aracıya prim veren dü
zeni değiştirmedikçe, düzeltmedikçe sosyal bün
yemize sıhhat ve rahat kazandırmamız imkânını 
bulacağımızı zannetmiyoruz. 

îşte kooperatifçilik ekonomik hayatımızın 
temelindeki bozuklukları düzeltecek vasıtalar
dan biri olarak gözümüzde değer kazanmakta
dır. Kooperatifçilik yurdumuzda gelişirse ve 
güçlenirse artık köylümüz doğmamış kuzusu
nu, sağılmamış sütünü, toplanmamış pamuğu
nu, olmamış elmasını, dolmamış fındığını teş
kilâtlanmamış kredi piyasasına kaptırmıyacak-
tır. 

Çok çok 15 - 20 bin lira değerinde olan bir 
traktörü 80 - 100 bin liraya almıyacaktır. 500 
lira senet imzası bulmak için 250 lira rüşvet 
vermiyecektir. Aracının, tefecinin, mandracı-
nın, soğuk depocunun, alivrecinin pençesinden 
kurtulacaktır. 

Tarımda toprak reformuna dayandırılmış iş
letmenin mülkiyetine ve bütünlüğüne dokun
madan uygulanacak bir kooperatifleşmenin tarı
mımızın birçok sorununu birden çözeceğine ina
nıyoruz. 

Saym senatörler, kooperatifçiliği bütün eko
nomik hayatın tek hâkim müessesesi olarak gö
ren ideolojik bir görüşe asla sahip değiliz. Onu 
devlet sektörü, özel sektör gibi bir halk sek
törü olarak görüyor ve bu sektörün yanyana, 
ahenk ve muvazene içinde yaşıyacağı ve her sek
törün kendi meşru ve namuskâr payını alabile
ceği bir karma ekonomi düzeni istiyoruz, bekli
yoruz. 

Sayın senatörler, tasarının Türk kooperatif
çiliğine getireceği yenilikleri, yararları belirtip 
aksak ve eksik taraflarını da ifade ettikten son
ra bu eksiklikler ve aksaklıkların Yüce Senato 
tarafından düzeltileceğine inanarak çıkacak şek
liyle tasarının milletimize ve halkımıza yararlı 
olmasını diliyor, yüce huzurunuzu saygılarla se
lâmlıyoruz. (G. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemde bulunan 1246 sıra sayılı Koopera-

ratifler kanunu tasarısı müzakeresi sırasında 

şahsı adına söz alacak sayın üyelerin görüşme
lerinin (10) ar dakika ile kısıtlanmasını arz ve 
teklif ederim. 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul 
edilmiştir. 

Sayın Atalay, buyurun. 
Yalnız bir hususu tesbit etmek isterim. Reis-

vekillerinin Anayasamızın 84 ncü maddesinin 3 
ncü fıkrası gereğince Heyeti Umumiye müzake
relerine katılıp katılamıyacağı hususu Divanı
mızda münakaşalıdır. Bendeniz Reisvekili olarak 
katılamıyacağı fikrindeyim. Sayın Atalay da 
katılacağı fikrindedir. Bu husus Heyeti Umumi-
yenin hakemliğine sunulmuştur, gündemimizde
dir. Bu mesele halledilinceye kadar kendilerine 
söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — 10 dakika içinde 

kooperatifler tasarısı üzerinde görüşlerimi ifa
de etmeye çalışacağım. 

En azından 25 yıldan beri beklenen koope
ratifçiliği düzenliyecek bir yasanın hasretini çe
ken Türk Devleti çeşitli merhalelerden geçtik
ten, çeşitli kuruluşlardan tetkik edildikten son
ra birçok kusurları olmasına rağmen bugün ta
san huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Ben o kanıdayım ki, Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonunun yaptığı değişiklikler esasa 
müessir bir hüviyet taşımadığından Cumhuriyet 
Senatosunca yapılacak bir değişiklik Millet Mec
lisinin çalışmalarının ne zamana değin devam 
edeceğinin ve bu devamın içerisinde Cumhuriyet 
Senatosunda değiştirilen metnin ve değişiklik 
kısımlarının görüşülüp görüşülmiyeceği de meç
hul bulunduğu cihetle ve yine en azından 25 
yıldan beri beklenilen bir yasanın yürürlüğe 
girmemesi endişesiyle duyduğum bu kaygı neti
cesinde Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyo
nunun çok da etkili olmıyan 19 ncu maddede bir 
değişiklikle Millet Meclisi metnine nazaran 
daha sakıncalı hir hüküm getirmesi ve fakat 
Köy İşleri Bakanlığının köy kooperatifleri yö
nünden görev alması da faydalı yönlerini teş
kil eden bu değişikliklerden sarfınazar edilerek 
Millet Melisi metninin kabulü ile bu yasa tasa-
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nsmın biran önce yasa haline gelmesini ümide-
diyor ve bunun için de bir teklifte bulunuyor 
ve bir önerge de veriyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, kooperatifçilik bil
hassa az gelişmiş ülkelerde kalkınmanın ve 
gelişmenin en emin ve muhkem mesnetlerinden 
birini teşkil eder. Kooperatifçilik bilhassa ta
rımda geri kalmış ülkelerin mâruzu bulunduzu 
ıstırapları çeken ülkelerde kalkınmanın ve bo
zuk düzenin kötü taraflarının düzeltilmesinin 
en âdil ve mazbut sistemlerinden biridir. Koo
peratifçilik yönünden düşünen insanlar bu dü
zen için Devlet ilgisinin olmamasını istiyen gö
rüşleri paylaşırlar, Devlet ilgisinin müdahaleci 
görüşünü paylaşırlar, Devlet müdahalesinin ol
mamasını ve fakat teşvik edici unsur içerisinde 
geliştirmeyi isterler. 

Gelişmiş memleketlerde kooperatifçilik Dev
let müdahalesinin karşısmdadır ve hiçbir şekil
de Devlet müdahalesini kabul etmez, kendi ken
dine gelişme içindedir. Aslolan kooperatifçilik, 
özgür olan kooperatifçilik halkın kendi iradesini 
kattığı ve kendi menfaatini temin ettiği, müref
feh hayatı sağladığı kooperatifçiliktir, Devlet 
müdahalesinden uzak olan bir kooperatifçilik. 
Ama yurdumuz şartlarına göre böyle bir koope
ratifçilik seviyesine gelmediğimizi de kabul et
mek lâzım. 

O halde Devletin teşviki gereklidir. Fakat 
Devletin teşvik unsurunu Devlet müdahalesiyle 
karşılaştırmamak ve teşvik adı altında da fazla 
müdahaleye gitmemek gerekir. Tasarı maalesef 
Devlet teşviki yanında fazlaca müdahale koku
sunu veren hükümleri de taşımaktadır. Biraz 
önce C. H. P. Grupu adına Sayın Mirkelâmoğlu'-
nun da ifade ettiği gibi kusurlu taraflar mevcut, 
hatalı taraflar mevcut, ilerde bunları düzeltmek 
mümkün. Fakat mühim olanı Türk Ticaret Ka
nununun 5 -10 maddesi içerisinde yıllardan beri, 
ki çok eskidir Ticaret Kanununun değişmesine 
rağmen kooperatifçilikle ilgili olan maddeler 
eski kanundan aktarılmış maddelerdir, bekleni
len statü yani kooperatiflerin yasası, kooperatif
lerin nizamını getiren bu tasarının biran önce 
çıkmasında büyük faydalar vardır, bütün bu sa
kıncalarına rağşmen. Fakat hemen ilâve etmek 
lâzımdır ki, Ticaret Bakanından bu vesile ile şu 
hususları kürsüde kesinlikle müjde olarak iste
mek ve öğrenmek hakkımızdır. 

Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu mutlak 
surette değiştirilmelidir. Tarım Kredi Koopera
tifleri Kanunu mutlaka değiştirilmelidir. Bu iki 
kanun Türk tarımını bugünkü çıkmazın içeri
sinde daha uzun yıllar götürebilir. Türk tarımı 
nüfusun % 72 sini içerisinde barındırmasına rağ
men-Türkiye'yi beslemiyen ve gelir dağılımı
nın en az olduğu ve gelir dağılımının en ada
letsiz olduğu sektör içerisinde tarım kooperatif
lerinin ' bünyesi içerisinde de büyük farklılıklar 
mevcuttur. Bir yandan tarım kredileri tarım sa
tış kooperatifleri aracılığı ile milyara varan 
bir statü içerisinde bâzı kooperatiflere ve bâzı 
bölge kooperatiflerine verilirken tarım kredi 
kooperatifleri kurulan bölgelerde ise, bilhassa 
geri kalmış bölgelerde tarım satış kooperatifleri 
kurulmamakta böylelikle Türkiye'de kredi dağı
lımı büyük bir adaletsizlik arz etmektedir. Tür
kiye'de 0 - 300 lira arasındaki kredi geri kalmış 
bölgeler halkına reva görülmekte, büyük kredi
ler ise bilhassa gelişmiş bölgeler halkına dağıtıl
maktadır. Böylelikle Türkiye'deki büyük kredi 
dağılışı ve gelir dağılımındaki adaletsizliği ön-
liyebilmek için tarım satış kooperatifleri ve ta
rım kredi kooperatifleri kanunlarının mutlak 
surette değiştirilmesi ve kredi düzeninin âdil ve 
mazbut bir hale getirilmesi iktiza eder, 

Türkiye'de bir tek vilâyetin tarım kredi da
ğılımı ile 22 vilâyetin tarım kredi dağılımının 
yanyana mukayesesini yaptığınız zaman bir tek 
vilâyetin meselâ Ankara vilâyetinin tarım kre
dileri toplamının - ticari ve saravie ç-iden ya
hut Halk Bankası kredileri değildir - Ankara vi
lâyetinin tarım kredileri yekûnunun 22 Doğu -
Anadolu vilâyetinin tüm tarım kredi dağılımın
dan daha çok olduğunu görmek, gerçekten Tür
kiye'de nasıl bir düzenin mevcudolduğunu açık
ça ifade etmeye yeterli bulunmaktadır. Bu yön
den kooperatifler için sadece bu anastatüsü kâfi 
değildir. Tarım Satış ve Tarım Kredi Koopera
tifleri kanunlarının değişikliğinin burada müj
desini vermek istediğimiz gibi mutlak surette 
kredi, bilhassa tarım kredilerinin âdil bir gelir 
dağılımı ölçüsü içerisinde ve bölgeler arasındaki 
sektörler arasındaki farklılığı göz önünde tutu
larak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Sayın Mirkelâmoğlu'nun da işaret ettiği gibi 
kooperatifçiliğin sadece bu anastatüsünü getir
mekle vazifeler yerine gelmiş ve Türkiye koo-
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peratifçiliği kalkınmış sayılmamalıdır ve sayıl
ması mümkün değildir. Önemli olan husus, Tür
kiye'de kooperatifçiliğin niçin gelişmediğinin 
üzerine eğilmektir. Birçok memleketler gelişme
lerini tarım yoliyle ve sanayi ille beraber, tarım 
yoliyle gerçekleştirirken bunun için aracı olarak 
kooperatifleri kullanmaktadırlar. 

Bizde kooperatiflerin gelişmemesinin önemli 
faktörlerinden birisi de kooperatif eğitiminden 
habersiz olmamız veyahut bunun çok cılız ol-
masmdandı. Kooperatifçilik Türkiye'de sadece 
bâzı okullarda ders olarak okutulmaktadır. İlk
okula dayalı çeşitli çok amaçlı; ister ihtisaslaş
mış kooperatifler olsun, bunlar için muhasebe
sinden idaresine kadar, işletmesine kadar ele
man yetiştiren hiçbir müessesemiz yoktur. Dev
let bu ödevini yerine getirmemektedir. Orta 
okul veyahut yüksek okul seviyesinde veyahut 
bunlara dayalı kooperatifçilik elemanları yetiş
tiren müesseselerimiz mevcut değildir. Millet 
Meclisine bâzı senatör ve milletvekili arkadaş
larımızla verdiğimiz ortaokula dayalı koopera
tifçilik elemanı yetiştiren veyahut bir tarım 
üniversitesi içerisinde yüksek kooperatifçilik 
okulları açılmasını öngören kanun tekliflerimiz, 
yıllardan beri Millet Meclisinde bekletilmekte 
ve bir türlü iltifat ve itibar görmemektedir. 
Gönür arzu ederdi ki, milletvekilleri ve sena
törler tarafından verilen bu teklifler sadece 
bekletilmesin, Ticaret Bakanlığı ile Tarım Ba
kanlığı bunlara sahip çıkabilsin ve bu kanun 
tasarısiyle beraber Meclislerimize tarım eleman
ları yetiştirecek müessese ve eğitim merkezleri
nin kurulmasını öngören kanun tasarıları Hükü
metten gelmiş olsaydı. Henüz Hükümetten böy
le bir çalışmanın içinde bulunmadığını bilmek
teyiz. Şayet çalışmaları varsa, böyle tasarılar 
mevcut ise Hükümeti ancak tebrik etmek gere
kir. 

Geçici Komisyonun yaptığı değişikliklerin 
Köy İşleri Bakanlığının bâzı görevler alması yo
lundaki gerçekten isabetli olan değişikliğini yine 
bizim Millet Meclisine takdim ettiğimiz koope
ratifçiliğin gelişmesini sağlamak ve yurt ölçü
sünde bir kalkınmayı temin edebilmek için Köy 
İşleri Bakanlığında, Ticaret Bakanlığı bünye
sinde, Tarım Bakanlığı bünyesinde, İmar İskân 
Bakanlığı bünyesinde ve Ziraat Bankası bünye
sinde dağınık şekilde bulunan kooperatif işlerini 
bir yerde toplamak, bunu ya Başbakanlığa bağlı 

kooperatifçilik müsteşarlığı veyahut Ticaret 
Bakanlığı bünyesine bağlı bir müsteşarlık veya
hut umum müdürlük bünyesi içerisinde birleş
tiren ki, bizim teklif ettiğimiz Ticaret Bakanlığı 
bünyesi içerisinde kooperatifçilik umum müdür
lüğü kurulmasıdır, böyle bir kanun teklifini ver
miş bulunuyoruz. Bu teşkilât kanunu değişikliği 
içerisinde Köy İşleri Bakanlığının müessiriyeti 
ve İmar İskân Bakanlığının muesseriyeti temin 
edileceği cihetle, geçici komisyonun öngördüğü 
Köy İşleri Bakanlığının muesseriyeti hususları 
da şayet Ticaret Bakanı böyle bir teşkilâtın lü
zumunu.... 

BAŞKAN — Sayın Atalay müddetiniz dol
maktadır. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bitiriyorum. 
Lüzumunu kabul eder ve böyle bir teklifimizi 
destekliyeceğini va'deder veyahut Hükümet 
böyle bir tasarıyı getirecek olursa zannedersem 
Geçici Komisyon da bu değişiklik lüzumunda ıs
rar etmez. Böylelikle en az 25 yıldan beri ya
ni ilk Türk Kooperatifçilik Kongresinden bu ya
na yıllardan beri hasreti çekien kooperatifçilik 
tasarısına biran önce kavuşmuş bulunuruz. Zan
nedersem Sayın Bakan, Geçici Komisyonda bu 
yoldaki bizim görücümüzü paylanmakta bizi hak
lı görürler ve Cumhuriyet Senatosu bugün 25 yıl 
lık hasreti giderir. Bilhassa Türk köylüsünün 
mustarip Türk halkının tarımda çalışan % 72, 
çaresizlik içerisindeki geniş halk kütlesinin bil
hassa köylük yerde çalışan ve büyük şehirlerin 
etrafını gecekondularla çevrelemek içerisindeki 
iç göçün icbar ettiği nüfusun kalkınmasını te
min eden statü hasırlanmış olur. Ama asıl hü
kümler; satış kooperatifleri, asıl hüküm, tarım 
kredi kooperatifleri, asıl hüküm, kredi düzeni 
yönündeki değişiklikleri ve teşkilâtın kurulma
sıdır. Sayın Bakan ve geçici komisyonun değerli 
sözcüsünden bu hususta bizi tatmin edici beya
natları üırıidetmekie sözlerime son veriyorum. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mete?.. Yok. Sayın Di-
kecligil buyuran. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim. bu kanun zamanında gelmiş bir kanundur. 
Eğer bu kanım biraz daha gecikmiş olsaydı 
- haddizatında her bakanlık kooperatif kur
maya kalkışmış - bizim Türkiye'miz deki koope
ratifçilik biraz dejenere olacaktı. Sırrı Atalay 
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arkadaşımızın dediği gibi bu kanunun biran ön
ce çıkıp yürürlüğe girmesi aksaklığı varsa son
radan bu aksaklıklarının giderilmesi yerinde ola
caktır. 

Türkiye'mizin kalkınmasında kooperatifçili
ğin büyük rolü var, olacak. Bu birkaç gün içe
risinde bendeniz seçmenlerimle temas ettim ve 
görüştüm. Efkârı umumiye kooperatifçilik için 
hazırdır. Fakat teşvik bekliyor, irşat bekliyor, 
organize edilmesini bekliyor. Türkiye'mizde bu 
olmamıştır. Kooperatifler kurulmuştur ama ken
di haline bırakılmıştır. Gayesine müteveccih 
bir istikamete sevk edilmemiştir. Meselâ bun
lardan tarım kredi kooperatifleri vardır. Tarım 
kredi kooperatifleri halka, köylüye ancak cüzi 
bir para vermekle yetinmiş ve onları organize 
edememiştir, etmek de belki de istememiştir. 
Onları az kredilerle halkı kalkındırmaya doğru 
gitmek istemiştir, ama bu olmamıştır verdiği 
krediler gayet kifayetsizdir. 

Yine Küçük Esnaf Kefalet Kooperatifleri 
var, onlar da yine küçük esnafa cüzi para ver
mekle yetinmiştir. Fakat küçük esnafları bir 
araya getirip onları kooperatif haline getirmek 
için bir çaba, bir gayret sarf etmemiştir ve et
memektedir ve bilhassa Halk Bankasına bağlı 
olan bu kooperatiflerde Halk Bankasının öncü
lük yapması gerekli ve zaruridir. 

Arkadaşlar, bundan önceki önsözümde dedim 
ki; halkımız buna hazırdır. Bundan, yani bir
kaç gün önce sanayi bölgesinde, sanayicileri
mizle, yani halkla konuştum, bilhassa sobacılar 
esnafı bana dediler ki; bizim şu gördüğünüz es
naflarımız bir fabrikadır, ama biz biraraya ge
lip çalışamıyoruz. Kooperatif olmak mecburi
yetindeyiz. Kooperatif olarak çalıştığımız tak
dirde hakikaten küçük bir fabrika kendiliğin
den meydana gelmiş olur. Bir de, biz öncü bek
liyoruz dediler. Lâzım geleni biz söyledik, ama 
bizim söylememiz kâfi değildir, ilgili Bakanlı
ğın, bilhassa elemanlarını göndererek onları teş
kilâtlandırılması, tenvir etmesi, irşadettirmesi, 
yetiştirmesi ve bu hususta ikna etmesi gerekir 
ve gereklidir. Bu hususta halkımız hazır. Bir 
kasabamızda halıcılık kooperatifi* kurulmuş, 
halıcılık kooperatifi kurulduktan sonra halkın 
halısı para etmeye başlamış, dış memleketlere 
karşı bile sevkiyat durumuna geçebilmiştir, ge
çilmiştir. Bunlar hepsi memnuniyet verici. O 
halde bu kanun çıktıktan sonra eğer kanun ola

rak kalır, sadece bu kanun maddeleri olduğu 
yerde halka indirilmezse, halk teşvik ve irşade-
dilmezse, halk öncüleri yetiştirmediği takdirde 
bu kanunun revaç bulacağına ben kaani değilim 
ve gelişmez de. Onun için Sayın Bakan ve Ba
kanlık elinde bulunan eîeman'arı ile, Bankası 
ile ve yetiştireceği kimselerle halkımızı teşvik 
etmek ve bu istikamete sevk etmek... Arkadaş
larımız öyle köylerimiz var ki; bir köyde haddin
den fazla traktör var, 50 tane, 40 tane, 60 tane 
traktör olduğunu görüyoruz. Halbuki köylü 
kooperatifçiliğe sevk edilmiş olsa üç tane trak
tör, iki tane traktör bu köylünün arazisini mü-
kemmelen işler. O halde hem millî servet heba 
oluyor, dolayısiyle aynı zamanda işgücü de he
der oluyor. Kooperatiften maksat halkımızın 
işgücünü, sermaye gücünü bir araya getirmek
tir. Türk Milletinin yasası, töresi, gelenekleri 
birlikte çalışmaya müsaittir. Ama bu birlikte 
çalışır hale getirmek, birbirlerine itimat telkin 
etmek yine baştakilerin, Hükümet edenlerin ön
cülüğü ile olur, bunun dışında muvaffak olması
na imkân ve ihtimal yoktur. 

Yine halkımız anlamış, bunu idrak ediyor, 
bâzı yerlerde meyvacılık yani elmacılık koopera
tifleri falan kurulmuş. O kooperatifler elmala
rını sevk edebiliyor, bölümlere, kısımlara ayı
rabiliyor, makina?arı ile beraber standard bir 
şekle sokuyor. Diğer halk bunu görüyor, böyle 
olmadığı takdirde elmalarımızın muhafazası, 
şevki mümkün değildir diyor. Şu halde yine bu 
hususta halkı kooperatife doğru gitmesi için 
Hükümetin öncülüğü lâzımdır. Tenvir lâzım, 
işrat lâzım. 

Sırrı Atalay arkadaşımız güzel bir noktaya 
temas etmiştir. Artık Maarif her sahada okul 
açmak mecburiyetinde değildir ve açmamalıdır, 
kuvvetlerini dağıtmamalıdır. Ortaokula, liseye 
dayalı kısımlar, bölümler açmalıdır. Bu bölüm
lerde istihsal şubelerine göre kooperatifçi genç
ler yetiştirebilir ve bu sahada onlar da vazife 
alabilir. Tarım Bakanlığının kooperatifçilik oku
lu açması, nihayet Ticaret Bakanlığının koope
ratifçilik okulu açması yerinde değildir, mevcut 
okulları bu istikametlere doğru sevk etmek, bu 
istikamete doğru dallandırmak yerinde olacak
tır. Bu elemanlar yetiştirilmediği takdirde ol-
maa. 

Ayrıca mevcudolan yerlerde kurslar açma
lıdır. Bu kurslarla halk yani sanatkârlar irşat 
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edilmeli, tenvir edilmeli, mütehassıs heyetler ko
operatifçiliğin faydasını halka indirmeli, halka 
duyurmak ve halk tarafından benimser bir hale 
getirilmelidir. Bu olmadığı takdirde olmaz. Sa
yın Bakanın elinde imkânlar var. Küçük esnafa, 
orta smıfa doğru eğilmiş, eğilmekte olan Halk 
Bankası süratle bu işte öncülük yapması lâzım
dır. Nihayet küçük esnafın kalkınması ancak, 
ancak kooperatifler kurma yoliyle mümkün ola
bilecektir yoksa bunun dışında küçük esnafımı
zın cüzi verilen paralarla kalkınmasına imkân 
ve ihtimal yok ve olmıyacaktır da. Bu bakım
dan bilhassa Kooperatifler Kanunu çıktıktan 
sonra kanun böyle değil, ondan sonra halka in
dirilip, halkın irşadı, tenviri başta gelecek un
surlardandır. Bütün kolları ile Bakanlığın bu 
şekilde harekete geçmesi, kooperatifi dağıtma 
değil, bir elde toplaması ve dolayısiyle hazır 
olan halkımızı kooperatifçiliğe teşvik etmesi, 
Türkiye'mizin, memleketimizin kalkınmasında 
önemli rol oynıyacaktır. Yalnız bir arkadaşı
mız, Bakan buna cevap verecektir, kooperatif
çilik ancak toprak reformu olduğu takdirde ola
bilir, yok olmadığı takdirde bu kooperatifçilik 
kanununun tatbiki mümkün değildir diye bir söz 
ortaya attı, Bu bence yerinde bir fikir değil
dir. Türkiye'mizin her tarafında dağıtılacak top
rak yoktur. Yalnız Türk halkı çiftçilerden de 
ibaret değildir, esnaftan da ibarettir. Nitekim 
birçok yerlerde kooperatifler halk tarafından 
bir araya gelip kuruluyor ve revaç da bulabili
yor. Onun için kooperatifçiliği iyi de bir nok
taya dayamak, sabit nokta etrafında dönmek de
ğil, dışarıya doğru taşmak da yerinde olacaktır. 
'Meselâ balıkçılık kooperatifleri, küçük kasaba
larda pekâlâ olabilir. Ondan sonra meyvanm 
geliştiği yerde meyvacılık kooperatifleri pekâlâ 
olabilir. Küçük köylerde halıcılık kooperatifle
ri pekâlâ olabilir ve oluyor, zirai kooperatifler 
de kurulabilir ve bunlar teşvik edilebilir. Onun 
için bu kanun çıktıktan sonra gerek tarım kredi 
kooperatifleri, gerekse küçük esnaf kefalet ko
operatiflerinin de bu kanuna göre org;anize edil
mesi maksadına doğru yöneltilebilmesi yerinde 
olabilecektir. Esnaf Kefalet Kooperatifleri de
diğim gibi sadece halka cüzi para vermekle kal
mış, yetinmiş, küçük sanat erbabını bir araya 
getirip kooperatif kurma yönünde, istikametin
de bir çalışmanın içerisine girememiştir, girme
mektedir ; girmesi elzemdir, zaruridir, ancak kü-
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çük esnafımız böyle kalkınır, bunu halk duyu
yor. Biraz önce ifade ettiğim gibi Sobacılar Der
neği bana diyor ki; öbürleri ile beraber biz şim
di halihazırda küçük bir fabrika olabiliriz, fab
rikayız diyor. Yalnız kooperatif kurmamız şart
tır diyor. Hükümet, diğerlerinin teşvikini, ön
derliğini bekliyor, bu kanun memleketimize ha
yırlı olsun saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 
A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhte

rem arkadaşlar, az gelişmiş ülkelerin kalkınma
sında en müessir hizmet gören vasıtalardan bir 
tanesi de kooperatifciliîrtir. Bu hizmet dalının 
yurdumuzda gelişmesinin gecikmesi dolayısiyle 
maalesef bâzı ideolojik görüş taraftarları bu ak
saklığı çok ağır bir şekilde istismar etmişler
dir. 

Meselâ tefecilik edebiyatı, vurgunculuk ede
biyatı ve bunlar üzerine gösterilen misaller, ne
tice itibariyle de düzenin değiştirilmesinin za
ruri olduğu beyanları bu sahadaki gelişmeleri
mizin kifayetli olmamasından doğmuş diyebili
rim, 

Şimdi muhterem arkadaşlar, asırlardan beri 
devir aldığımız şu cemiyet içerisinde pek çok 
sahalarda, bu meyanda iktisadi sahada birtakım 
aksaklıkların olduğu vakıadır, Bütün işlerimiz 
tam bir düzen içerisinde gidiyor diyemeyiz. Ak
sak noktalar vardır. Fakat biz şu görüşün sa
hibiyiz M, bu aksaklıkların demokratik nizamın, 
hür nizamın bulduğu vasıtalarla giderilmesi 
mümkündür, işte bu düzen değişikliğinin ge
rekçesi olarak gösterilen aracıların, vurguncu
ların, tefecilerin haksız kazançları ileri sürülen 
bu iddiaların, şu kooperatifçilik kanunu tam bir 
şekilde üzerine düşen fonksiyonu ifa ederse, de
ğişmesi ve şu beyanlara artık imkân vermiyecek 
hale gelmemiz mümkünüdr. Bu itibarla, iktisadi 
sahada ehemmiyeti olduğu kadar, hakikaten po
litik sahada da, rejim sahasında da büyük ehem
miyeti olan bu kanunun biran evvel çıkmasını 
canüyürekten istemekte ve bunun çıkması 
için de arkadaşlarımın daha olumlu gayret gös
termelerini rica etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, bütün gelmiş geçmiş 
Hükümetlerde kooperatifçiliğin teşvik edileceği
ne dair kayıtlar vardır. Anayasamız bunu em
retmektedir. Velhasıl, az gelişmiş bir ülke ol
duğumuz için kooperatifçiliğe ümit bağlamış 
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bulunuyoruz. Fakat, bunun hayırlı neticeler 
vermesi için atılması lâzımgelen başka adımlar 
da olduğunu ifade etmeye mecburuz. Bugün 
mevzuat düzeltilmektedir. Ticaret Kanununa 
konmuş olan hakikaten pek kısa hükümleri ih
tiva eden ve anonim şirkete atıflar yapmak su
retiyle tatbikatı bir hayli güçleşen kooperatif
ler mevzuatı bugün müstakil bir kanun halin
de hazırlanmıştır ve huuzrunuzdadır. Bu kanun 
için, çok çaba sarf edilmiştir. Yani, muayyen 
bir yerde toplanılmış ve hemen kanun hazırlan
mış değildir. Defalarca toplanan kooperatifler 
hakkındaki şuralarda hazırlığı yapılmış, bakan
lıklar çeşitli dünya mevzuatını tetkik etmek su
retiyle kendi bünyemize uyabileceği kanaatiyle 
bu tasarıyı hazırlamışlardır. Hakikaten çok ile
ri adımlar atılmıştır, ümit vericidir. Bu mevzu
atın yanında ben de şahsan nazara alınması iâ-
zımgelen bâzı hususların olduğunu ifade etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımın 
da ifade ettiği veçhile bizim köylümüz, halkı
mız, bilhassa fakir zümre kooperatifin faydasını 
kavramıştır. Bu kavrayışı biraz daha telkin ile, 
tesir ile, tedris ile tam bir insanı harekete ge
çirecek kuvvet haline getirmenin zarureti var
dır. Bugün faydası seziliyor, bunun bir aksiyon 
haline gelmesi için bu sahada biraz daha çaba 
sarf etmenin lâzınîgeldiği kanaatindeyim. 

Halkımızı harekete sevk etmede engel olan 
âmillerin başında emniyet unsuru gelmektedir. 
Maalesef, bu sahada kurduğumuz bâzı teşekkül
ler iyi idare edilemediğinden, ehil ellere düşme
diğinden zamanla kapanmış, zamanla suiistimal 
olmuş, bundan olayı cemiyetimizde bir ürkün
tü vardır. Bunu yıkmak için, esaslı gayret sarf 
etmeye mecburuz. Vatandaş verdiği paranın, 
koyduğu hissenin kaybolmıyacağına, nema geti
receğine, kendi işine tam yararlı bir halde koo
peratifin çalışacağına inandırılması lâzımdır. 
Benim şahsan, halkla temas ettiğim zaman gör
düğüm büyük noksanlıklardan bir tanesi bu iti
mat unsuru olmaktadır. 

Sonra vatandaş hissediyor, kooperatif kur
mak için çaba sarf ediyor, kooperatif kuruyor; 
fakat, bu sahada çalışacak ve az bir masrafla ça
lışacak ehliyetli eleman bulmakta büyük sıkıntı 
çekmektedir. Kendi hesapları için bir muhase
beci tutmaya ufak mütevazi bir köy koopera

tifinin durumu müsait değildir. Ama, çeşitli koo
peratifin de çalışmak suretiyle az bir masrafla 
bunların işlerini nizama koyacak elemanların bu
lunması mümkündür. Binaenaleyh, Hükümetimi
zin bu sahada yani, köylülerimize yardımcı ola
cak elemanları yetiştirmek için çaba sarf etmesi 
zaruridir. 

Bir hususa daha temas etmek istiyorum. Bu 
kabil iktisadi teşekküllerin muvaffak olabil
mesi için mutlak bir surette krediye, sermayeye 
ihtiyacı vardır. Bütün bu kanunlar ve nizam
lar çıkar, fakat bu fakir halk tabakasının, bu 
fakir müstahsılların kuracağı kooperatifleri 

. hiç olmazsa ilk zaman için kredi ile destekle
me imkânını bulmazsak bunların inkişafını sağ
lamak mümkün olmaz. İnşallah zamanla, bir 
arkadaşımın dediği gibi, hür kooperatifleri kur
maya merhale bitse de kuracağız. Fakat, bugün 
için Devletin bu kredi hususunda hassas olması, 
yardımcı olması zarureti aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlar, bir mşvzua daha te
mas etmeden geçemiyeceğim. Bugün memleket
te her tarafta kalkınma aynı zamanda başla
mış değildir. Bâzı iktisadi durumu daha mü
sait vilâyetler bu sahalarda daha ileri adımlar 
atmışlar. Bugün kredileri tanzim eden bir hin-, 
kanın hesaplarını tetkik ettiğimiz zaman üzün
tü ile ifade edelim ki, gelişmiş, varlıklı bölge
leri sermaye ve yardımın daha fazla aktığını 
fakat, fakir olan, az gelişmiş bölgelere Dev
let yardımının daha az kaldığını üzüntü ile 
müşahede «diyoruz. Bir arkadaşımın dediği gibi, 
«Bir vilâyete verilen kredi, 22 vilâyeti karşı
lıyor». Doğrudur arkadaşlar. Bu ne bugünkü. 
iktidarın suçudur, ne bundan evvelki iktidar
ların suçudur. Hayat zorlamıştır, iktisadi hayat 
zorlamıştır, buna göre bu tevzi ve taksim ol
muştur. Ama, meri Anayasaya ve elimizdeki 
plânlara göre, topyekûn Devletin dengeli kal
kınmasını ve bütün bölgelerin dengeli kalkın
masını esas aldığımıza göre, oldukça gelişmiş, 
hattâ iyi gelişmiş bölgelerden onu k^ndi ser
mayesi ile iş görür halde bırakıp, ilk harekete 
geçmek üzere fakir bölgelere doğru el uzatıl
malının çok faydalı olacağı kanaa+indeyim. 
Buna, her tarafa aynı şekiltfe kredi verivoruz, 
Hv müsavat vardır, muvazene vardır şeklinde
ki cevabı da elimize aldığımız rakamlar tek-
"^etmektedir. Rica ediyoruz, bu bugünkü Hü-
"•"'iiîietin hatası değildir, bu iktisadi hayatın 
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çekişidir, iktisadi hayatın tazyikidir. Fakat 
.aalite bütün bölgelerde dengeli kalkınnıaya 
müsait Devlet elinin müsavi ve muvazi gitme
diğidir. Bunun tashihinde büyük fayda vardır, 
bunu ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna müdde iniz doldu, 
lütfen bağlayınız efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem, arkadaşlar, benim kanaatimce, ka
nun ileri bir adımdır. İnşallah, muvaffak ola
caktır. Çünkü, halkımızda kooperatifçiliğe kar. 
nı alâka uyanmıştır. Bunu aksiyon haline ge 
tirmek biraz daha caba istemektedir. Fakat, 
bugünkü gayret bu neticeyi doğurmaya kâfi
dir, elverişlidir. Diğer arz ettiğimiz hususlar 
•:1a nazara alındığı takdirde iktisadi sahaca 
kalkınmamızı temin ettiği gibi, inşallah reji'"'1. 
abasında da istismarcıların istismar edem:z 

bale gelmeleri de mümkündür. 
Bu kanunun aziz milletimize hayırlı olma 

"im temenni eder, cümlenizi hürmetle selâm-
k+rım. 

BAŞKAN —• Sayın Gündoğan, C. H. P. Gru-
pıı adına. 

O. H. P. GRUPU £DINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; Kooperatifler kanunu tasarısı üze 
rinde C. H. P. Grupu adına konuşan değerli 
arkadaşım Necip Mirkelâmoğlu'nun çok isabet
li görüşlerine bâzı katkılarda bulunmak, ona 
v-r^ımcı olmak maksadiyle huzurunuzu iş^al 
p-*miş bulunuyorum. 

Değeri?, arkadaşımın konuşması sırasında da 
belirttiği üzere müzakeresini yaptığımız bu 
kanun aslında kooperatif kurmak istiyen vatan
daşların bundan önce Ticaret Kanununun bâ-
-•, maddelerinde yazılı hükümler dairesmde ha
kket etmekle iktifa etmesini az bulan ve fa
kat çelişen kooperatifçilik harekeline muvpzi. 
clarak bir kooperatifçilik hareketi anasözleş-
mesi. taslağı anlamındadır. Bu kanunun varlığı, 
çıkış sebebi geniş şekli hükümleri getirm esin
dedir Ve pek ender bir mükemmeliyet ile koo
peratifler arasındaki birleşmeyi temindir. 

Kanun, bu sekliyle dahi Türkiye ekonomi 
hayatında önemli bir gelişme sayılacaktır. Bun
dan bövle kooperatif kurmak istiyen vatandaş-
"",rm bu kanun hükümleri dairesinde hareve+ 
'"^ve tevessül etmeleri, Türkiyede koopera

tifçilik nizamını, hukuk nizamını kolaylıkla el

de etmeyi sağlıyacaktır, bu kanun. Bu i'ibarla 
bir a ".imdir, bir iierilik sayılır. Ancak, y'na 
sayın sözcümüzün buradan ifade ettiği gibi 
kooperatifçilik ki, Türkiye'nin çok muhtacol-
duğu bii' kalkınma aracıdır. Kooperatifçilik ki, 
Türkiye'nin tarımsal yapısının zorunlu kıldığı. 
':ir ekonomik faaliyet şeklidir, kooperatifçilik 
Iıi. Türkiye'nin sosyal yapısının zorunlu kıldı
ğı bir davranış biçimidir. Bu kadar sorunlu ve 
ıncmleke*; şartlarından çıkmış ihtiyacı, ona da-
Tan an ihtiyacı düzenliyen bu kanun ileri bir 
adım, bir olumluluk taşımakla beraber bunun
la birlikte iktidarların Türkiye'den kooperatif
lerin anlamını idrak ederek bu kanunla iktifa 
etmeksizin bundan daha önemli sayılabilecek 
•"konomi politikaları geliştirmedikleri takdirde 
vp, kanun, bu çerçeve kanunun büyük fayda 
bağlıyacağını ummak hayal olur. Bu kanarla 
kurulan kooperatiflerin kurulması, ile, daha 
doğrusu bu kanun kooperatifçiliği yürütme
mek için y^ter, tek basma yeter sayılamaz, de-
^rrli arkadaşımın belirttiği gibi. 

Ne ister derseniz, hemen söyliyeyim: Türki
ye'de kooperatifçiliği 3 ncü sektör olarak ka-
V ! etmek gerekir. Türkiye'de Devlet sektörü, 
ekonomi hayatında, özel sektör, ama hemen 
onu ı̂ yanmda ve çok önemle geliştirilmesi şiar 
edilmiş 3 n?M sektör olmalıdır. Türk ekonomi
sinin zorunlu kıldığı sonuç budur. Eğer ikti
darlar. Hükümette bulunanlar 3 ncü sektör fik
rini, benimserler ve bu 3 ncü sektör fikrinde as
gari adaleti bu. 3 ncü sektöre de tamrla^sa, sek
törler arasındaki dengede, o takdirde Türkiye'
de kooperatifçilik ruh bulabilir, imkân bulabi
lir. Büyük ayrıntılara girmeksizin söylemek 
istemem; tarım işletmelerinin yüzde 80 inin cü
ce işletmeler olduğu bilinen bir gerçektir. Cüce 
işletmelerin Türk tarımında ekonomik verim 
itibariyle ne kadar bir düşük seviye arz et+iği 
yine muhterem arkadaşım tarafından belâgatle 
ve ferasetle belirtildi. 

Şimdi, tarımda, tarım ürünlerinin pazarlan-
masmda, tanm ürünlerinin intikalinde tarımsal 
faaletlerin sermayesizlik yüzünden, makina-
laşmasını önü yen olumsuzlukları kaldırmada 
ve nihayet büyük sermaye hâkimiyetini, kırma
da ama özellikle tefecilik ve aracılık düzeninin 
Türkiye'yi Orta Çağ kalıntısı bir hayat içinde, 
hayat biçiminde yaşatan tefecilik ve aracılık 
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düzenini kaldırabilecek, yok edebilecek* tek ilâç j 
olarak göz önünde tutulduğu takdirde, böyle j 
telâkki edildiği takdirde ve bu çerçeve kanu- j 
nun içi doldurulduğu, etlendirildiği, ballandı- j 
rıldığı takdirde cidden önemli bir ekonomi j 
politikası izlenmiş olacaktır. j 

Şimdi, ciddî ve samimî olarak söylüyorum, 1 
A. P. İktidari bu konuda nasıl bir tutumdadır, i 

ı 
diye eleştirmek gerekir. Bunu A. P. karşısın- S 
da bir parti olmanın verdiği zorunlu bir görev ! 
olarak yapmak istemem. Ama, Türk ekonomi | 
politiğinde hakikaten A. P. nin kooperatifçilik • 
konusunda, 3 ncü sektör konusunda büyük j 
feodal yapıyı kırma konusunda nasıl bir tu
tum ve davranış içindedir, bunu objektif ola-
rak tanımlamak, belirlemek gerektir. Bu, çok İ 
önemli bir konudur. j 

Şimdi, A. P, iktidarının özel sektörcülüktsr. • 
yana olduğunu, kmıyarak değil, yanlış bir gö- İ 
rûş olduğu için daima yetersiz. Ama, A. P. ik- • 
tidarmin bu özel sektörcülükten yanacılığı ra- i 
yet bu 3 ncü sektör olması gerekli olan koope- j 
ratifçiliğe de tesir ederse o zaman şimdiden j 
söylüyeyim ki, bu çerçeve kanunu getiren b;r ; 
mrt i olarak övünmeye kalkamaz ve hakkı ola- \ 
m az. Zaten bu kanunun esasının hazırlanmasın ! 
da mensubu olduğum partinin de çok büyük • 
emeği vardır. \ 

Şimdi A. P. İktidarının bu kooperatifçilik 
konusunda, bu 3 ncü sektör konusunda güçsüz j 
insanların teşkilâtlanması konusunda koopere l 
çalışmanın, müşterek çalışmanın, emek ve kü- j 
çük sermaye birleşiminden husule gelecek ça- j 
lışmaların yanında bulunup, bulunmadığına atfı j 
nazar edelim. i 

Hemen belirteyim ki, A, P. iktidarı döne- ! 
minde tabiî gelişme icabı tanımsal kredilerde j 
artış, nispî artış aslında A. P. iktidarının tarım- j 
sal sahada kredi yolu ile cüce işletmeleri, güc- j 
süz işletmeleri güçlendirme politikasının eseri ; 
değildir. Nüfus çoğalması, baskı gruplarının j 
yaptığı tesirler ve daha, önemlisi A. P. tkti- i 
dan döneminde Türkiye'de eskisine nisbetle da
ha çok yiyecek maddesi sıkıntısı çekilmesinin, j 
onlara da tanmsal sahada bâzı şeyler yapmak 
gerektiği hatırlatılmıştır. j 

Binaenaleyh, başlıbaşma bir politika ola- j 
rak yürütülüyor. Biz tarımsal kredilerle tanın- 1 
daki cüce işletmeciliği canlandırıyoruz, diye- ) 
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meslei'. Çünkü, hâlâ kredi sisteminde mala da
yanan, karşılığa, rehne dayanan esas devam 
ediyor. Ha, hemen aklınıza gelebilir, mala da
yanan sistem dışında sistemler var mıdır? Var-
dıı*, değerli arkadaşlanm. 

Kontrollü kredi, bunlardan biridir. Bizim 
zamanımızda ele alınmış, pilot bölgelerde uygu- , 
lanmış bir kredi sistemidir ve bugün de uygula
nıyor. Mala dayanan, ipoteğe dayanan kredi 
sistemi karşısında başka sistemler de vardır. 
Oiddî emeğe, koopere emeğe, kooperatifleşmiş 
çalışmaya, mal karşılık rehin düşünülmeksi-
rin k^edi dağıtımı bütün dünyanın çoktan beri, 
y\'z sereden beri uyguladığı bir düzendir. 

Şimdi, A. P. İktidarının Kooperatifler Ka
nunu çıkar çıkmaz derhal kredi sisteminde esas
tan bir değişikliğe gitmesi, kooperatifin üçün
cü sektör olarak taraflarından kabul edilip 
: •"elediğinin en güzel delili ve örneği ola-

ktır. Aksi takdirde yine eskiden bildiğimiz 
.«•ibi ve bugün istatistiklerin de ortaya koyduğu, 
3 ayın Mirkelâmoğlu'nun veciz olarak ifade et-
*%' S*iki> neyse malının bankada, kredi veren 
müessesede barem kıymeti, onun üzerinden 
•~*er1i verme usulüne devam edecekse, koope-
-•^ifçiliğm de önemini tahmin ettiğimiz gibi be-
T'Tepmediğine hüküm vereceğiz. 

Daha çok şeyler söylemek lâzım. Vaktinizi 
almıyayım ama, bakınız Adalet Parti iktidan 
zamanında kooperatifçilik açısından tutulan 
politikanın bizim iktidanmız zamanında tutu-
^r» politika ile farklan ve bizim kooperatifçi
liğe verdiğimiz önemle, onlann vermedikleri 
"nfimi belirtici bir tatbikat misali ile bu husu
su canlandırmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, gelişen hayat şartla-
r?. fomde Türkiye'de 1962 lerden, hattâ 1961ter
den sonra Anayasadaki hükümle açıklık ka-
aardırdırgı için bu sahaya, Türkiye'de bilhas-
m köylerde kooperatif kurma, kooperatif yolu 
ile köylerde sömürü düzenine karşı çıkma, yaşa
nıp, olanaklarına daha çok kavuşma istekleri 
artmıştır. Ve köylerde çok çeşitli kooperatif
ler kurulmuştur. Türkiye'deki kooperatiflerin 
çeşidini saymak zordur. 

Şimdi bu kooperatifçiliğin C.H.P. gözün
de önemli bir sektör oluşu, G. H. P. ııi şu 
tedbire götürmüştür, 1964 de Köy İşleri Ba
kanlığının koordinatörlüğünde kurulan bir 
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merci eliyle, bir kurul eli ile, köy kooperatif
lerinden en az yirmişer kişinin dış memleketle
re gönderilmesine öncelik verilmesi karar al
tına alınmış. Bu hakikaten böylesine bir dü
zen içinde kurulan köy kooperatiflerinden, 
köy kooperatifi üyelerinden yirmişer kişinin 
dışa gönderilmesi öncelik kazandırılmıştır. 
Ve bu giden kişilere kooperatif üyesi, ortağı 
olarak taahhüdettikleri sermayeyi ecnebi pa
rası olarak getirmeyi yüklemişlerdir. Ve köy
lüler seve seve hem kooperatif kurmuşlar, hem 
öncelikle dışarıya gitmişler, hem de taahhüdet
tikleri ecnebi parasını sermayelerine karşılık 
kooperatiflerine göndermeye başlamışlardır. 
Bir sene gibi kısa bir tatbikat içerisinde mil
yonlarca lira Mark veya diğer ecnebi parası
nın bu kooperatif mensupları tarafından ken
di kooperatiflerine sermayelerine sayılmak 
üzere gönderildiğini gösteren resmî istatistikler 
var elimizde. Bu istatistikleri neşreden teşek
külün her halde Köy isleri Bakanlığı ve Ti
caret Bakanlığı olduğunu söylememe hacet 
yok. Çünkü, kooperatiflerle şimdiye kadar ço
ğu zaman Ticaret Bakanlığı, sonra da Köy İş
leri Bakanlığı ilgilenmiye başladı. Hakikaten 
bir güzel tablo var. ilk önce 12 tane pilot 
kooperatif olarak alınmış. Onların mensupları 
dış memleketlere işçi olarak gönderilmiş. Son
ra o kooperatifler 284 e yükselmiş. Onlardan 
da 20 kişi gönderilmiş. Ve bunların taahhüdet
tikleri paralar 41 milyon ecnebi parası iken, 
meselâ Mark iken, bunun 8 milyonunu o sene 
tahsil etme imkânı olmuş. Kooperatif yolu ile 
bize bir döviz kazandırma olanağı kazanılmış. 
Nasıl ki biz işçi dövizlerini artık dış gelirleri
mizin en önemli kaynağı saymaktayız. Ticareti
mizi, bilhassa ihracatımızı geliştiremediğimiz 
bu senelerde. Fakat 1966 yılında galiba koo
peratifçilik enfâsyona uğruyor gibi. Kanaa
timce hiçte - iktisadi olmıyan, doğru olmıyan 
sebeplerle Adalet Partisi iktidarı döneminde 
durdurulmuş ve kurulan kooperatiflerden ön
celikle dış ülkelere işçi ihracı işçi gönderilmesi 
sistemi vetiresi durmuş. Kanımız o ki, çok yan
lış bir harekettir bu. önce dış gelirlere çok 
muhtaç bir ülkeyiz. Dış gelirlere o kadar 
muhtacolduğumuzu her sene bütçelerde ifti
harla söylediğimiz işçi gelirlerinin miktarının 
kabarması ile ifade ediyoruz, insan gücü 
ihracına mecbur bir memleketiz. Hal böyle 

olunca köylerde en kötü durumda, en zayıf 
durumda olanların kurdukları kooperatiflerin 
mensuplarının dışarıya gönderilerek onların 
kazandıkları paraları içeriye getirmek tekniği 
bulunmuş ve işlerken bunu durdurduğunuz 
zaman size şunu sormak isterim, kooperatif
ler çoğalıyor, azalıyor sisteme bağlıyaibilirsi-
niz. Koopertiflerin nevilerini, cinslerini ve 
hangi kooperatiflere öncelik tanınacağını bir 
nizam altına alabilirsiniz. Ama dış memleket
lere gönderilen adamların getirecekleri dö
vizlere muhtacolduğunuz halde, muhtaç değil
miş gibi bakamazsınız. Çünkü, 1964 yılında 
C. H. P. iktidarda iken eğer dış dövizleri gel
mesini sağlayıcı ve her Alman Markına 285 
kuruş verici kanunu getirmemiş olsaydık, bu
gün, Türkiye'de dış memleketlerde çalışan in
sanların getirdikleri dövizleri bulmak mümkün 
olmıyacaktı. işte nasıl 285 kuruşa bir markı 
satmalmak tekniğini getirmiş isek, 1964 yı
lında uygulamaya başladığımız kooperatifler 
mensuplarından 20 sinin dışarıya gönderilerek, 
oradan para getirme tekniğini sizin kaldır
manızı anlamak bir çelişkidir, bir yanlışlık
tır, büyük bir hatadır kanaatimce. Onun için 
hep derim ki, acaba, Adalet Partisi iktidarı da 
bizim gibi düşünemez mi? Bu kooperatifçi
liği üçüncü bir sektör olarak bu memlekette 
yerleştirmenin bütün çarelerini getirmez mi? 
Her yönden bu kooperatifçiliği teşvik değil, 
canlı olarak yürütür mü? Bir politika olarak 
kabul eder mi? Ve meselâ şayet böyle bir ni
yeti varsa 2834 ile 2830 sayılı kanunlarla ha
len kurulu bulunan Tarım Satış Kooperatif
leri ve Tarım Kredi Kooperatifleri düzeyini es
kisinden çok daha bozuk bir düzen içinde yü
rütmekte devam edecek midir? Bu kanunlarla 
Türkiye'de gereken değil, istenen değil, umu
lan değil, umulmıyan şeyler husule gelmiş
tir. Ve kooperatif, kooperatif olmaktan çık
mış bir Devlet idaresi, hem de memurların, 
Devlet memurlarının kooperatif mensupla
rına bayağı ağırca muamele yaptıkları, girift, 
kimsenin neden öyle olduğunu anlamaya, ik
tidarı kalmıyan biçimde çelişmiş şekline dö
nüşmüştür. Bundan tevakki etmesi ve biraz 
evvel anlattığım dış gelirleri, biraz evvel an
lattığım kredi meselelerini, şimdi söylediğim 
tarım kredi ve satış kooperatiflerini ele ala
rak, hattâ Sayın Atalay'ın dediği gibi bir 
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müsteşarlık altında 'bu meseleyi düzenlemek 
için yeni bir kuruluşa gitmek zorunludur ka
nısındayım. Onun için istirham ediyorum Ada
let Partisi İktidarından, iktidarda kalacakları 
zaman, ne kadar kısa veya uzun olursa olsun, 
koopertifçilik bu memlekette üçüncü sektör 
olmalıdır. Ve kooperatifçiliğin üçüncü sektör 
olması için bu çıkardığımız çerçeve kanunu 
kâfi değildir. 

Bu çerçeveyi dolduracak, bu peteği doldura
cak önemli ekonomik politikaların hemen uy
gulanması gereklidir. Ve bunun içinde de dış 
âlem gelirleri arasında, dış dövizlerden Ibahso-
lunduğu zaman en güzel "bir mekaniği getir
miş olan 1964 sisteminin tekrar ihya edilme
sini istirham edeceğim. 

Köy kooperatifleri, bugün bu kanuna rağ
men öksüz kamışlar, kalacaklardır da. Bu
güne kadar öksüzdüler, şimdiden sonra da ök
süz kalacaklardır. Çünkü bu kanunda şu koo
peratife, bu koopertife şu veya bu teknik uy
gulanacak denmiyor. Köy kooperatifleri ne 
2834 ve 2836 sayılı Kanundan istifade eder
ler, ne de kendileri için ayrı (bir düzen geti-
tirilmiştir. Köy kooperatiflerini önemsemek, 
ekonomi politikasının baş maddesi olmak lâ
zımdır. Köy kooperatiflerinde de hiraz evvel 
arz ettiğim hususları uygulamak iktidarın gö
revi olmalıdır. Bu hususu arz etmek ve eski 
tekniğe, yani 1964 tekniğine dönmeyi sağla
mak için söz aldım, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, kooperatifçiliğin 
birçok ülkenin kalkınmasında fbüyük etkisi ol
muştur. Demokratik ülkelerde kooperatifçi
liğin esasları bağımsız kanunlarla saptanmıştır. 
Bizde ise Ticaret Kanunu içinde kabul edil
miş ve orada kalmış, gelişi güzel bir şirketin, 
kuruluşu ve işleyişi gibi dikkate alınmıştır. 
Yalnız, okullarda kendine göre 'bir eğitim ga
yesi olan kooperatifler teşekkül ettirilmiş, ço
cuklara daha çok kooperatif fikri vermek, 
kooperatif eğitimi vermek gibi 'bir tutum içe
risinde çocukları 'bu teşebbüse alıştırmak ba
kımından işlemiştir. Fakat halktan gelen bu 
teşebbüsler okullarda başlayıp, fbilhassa öğ
retmenlerin öncülüğüyle halka intikal eden 
"bu teşöbbüsler, nedense çoğu zaman bâzı siya
si teşekküller tarafından önlenmeye ve kötü-
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lenmeye çalışılmıştır. Bugün, dün kbtülenen 
fikrin, bugün bir kanun olarak getirilişi karşı
sında gerçekten insan bir ruh dağınıklığı ge
çiriyor, neden dün Eskişehir'de kooperatif ku
ran, köyün kalkınması için teşebbüste bulunan 
öğretmen, kooperatif kuruyor, bu komünistlik 
işidir diye sürülürken, bugün kanunun gelişi 
hakikaten bu fikirlerle çelişiyor ve bizi bir yö
nüyle üzüyor. Dün ortaya konan bu yeni fikri 
yeni bir değişikliği hoş görmiyenlerin, bugün 
bu kanuna seçim öncesi sarılmaları, bizim için 
hakikaten memnuniyet uyandırıcı bir durum 
yaratıyor. 

Ayrıca bu kanunun C. H. P. zamanında ha
zırlanmış olması ve buna sahip çıkılmasıyla da 
yine görüyoruz ki ilerici fikirlerin, devrimci 
fikirlerin her zaman C. H. P. tarafından ileri
ye konuşu, önce karşısına geçilişi, sonradan 
da benimsenişinin güzel örneklerini vermiş olu
yorlar. Bu kooperatifler kanun tasarısı, kanun
laştığı takdirde, bizde de kooperatifler ticari 
şirketlerden ayrılacak, kendine özge yapısı, 
kuruluşu ve işleyişine kavuşacaktır. O zaman 
az gelişmiş ülkemizin kalkınmasında, ekonomik 
gelişmelerinde çeşitli yönden etkisi olacaktır, 
bu kuruluşların. Bugün sayıları onbine yaklaş
mış olan kooperatiflerimizin bir kanunsuzluk 
sebebiyle gayelerine uygun ortakları ve halk 
yararına işleyişleri yetersizdir. Bunun nedenle
ri ise; 

1. Kooperatif işletmeciliğinin, bir meslek 
olarak iyi bilinmemesi, 

2. Kredi düzeninin yetersizliği, 
3. Sermaye temini için devlete düşen göre

vin yapılamaması, 
4. Halkın kooperatif konusunda eğitim ye

tersizliği, 
Gerçi, bu tasarının 70 ve 94 ncü maddelerin

de eğitimden kapalıca söz edilmiş, hattâ yıllık 
müspet gelirin, gelir - giderin, gelir - gider far
kının yüzde biri Ticaret Bakanlığına bir fon 
olarak ayrılacaktır, denmiş ama, bu yüzle birin 
yetersizliği de dikkati çekmektedir. 

5. Müstahsilin mahsulünü değerlendirecek 
kooperatiflerin bu husustaki değerinin ve gü
cünün bilinmemesi, 

6. İthalât ve ihracat yapacak güçte koope
ratifin sayılarının Türkiye'de çok as oluşu ve 
bu yönde örnekleriyle halk üzerinde itimat ka
zanmamış olması ve bunların çoğunun sağlan-
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mamış olması kooperatifçiliğin Türkiye'de ge
lişmesini engellemiştir, darmadağınık çalışma
lar içinde bırakmıştır. 

Getirilen Ikanun tasarısında bu konularda 
yetersizlik ve noksanlıklar vardır. G-erçi tasa
rının 70 nci maddesinde ithalât ve ihracat için 
bir imkân getirilmiştir. Fakat bu işlemin an
cak güçlü bir sermaye ve kredi işiyle sağlana
bileceğini dikkate alınca, ithalât ve ihracatın 
mümkün olamıyacağı gerçeği ortaya çıkmak
tadır. Böyle bir durumdaki kooperatiflere bir 
de Türk vatandaşları olmıyan yabancılara, ya
bancı sermayeye kapılarını açmak, sermaye ba
kımından bu teşekkülleri yabancılara teslim 
etmek demektir. Oysa ki kooperatifler Türk 
halkının millî gelirinin, millî koruyucusu, de
ğerlendiricisi ve bu yönde bir kuruluş olarak 
kabul edilmelidir. 

Bugün ülkemizin ve fukara halkımızın için
de bulunduğu geçim sıkıntısını azaltacak bir 
Ikuruluş olacak olan kooperatiflerin kuruluş 
kanununun biran önce çıkarılmasını gönülden 
ve yürekten diliyoruz. Çünkü kooperatifler bir 
yasaya göre demokratik ülkelerdeki gibi kuru
lup çalışmaya başlıyacaktır M bundan sonra 
yüzde 76 sı çiftçi, yüzde 14 ü küçük esnaf ve 
sanatkâr olan üretici halkımızın ki böylece 
yüzde 90 mı teşkil eder, bu kanunun çıkmasiy-
le kooperatifleşmek küçük sermayelerini birleş
tirmek ve böylece de emeklerini ve ürünlerini 
değerlendirmek imkânına kavuşması bakımın
dan faydalı olacaktır. Üreticinin ürünlerini hiç 
pahasına sattığı bugün de, hattâ üçte bir, dört
te bir fiyatına alan aracıdan, tefeciden ve soy
guncudan kurtarmak, bu kanunun çıkması, 
kooperatiflerin kurulmasiyle mümkün olacak
tır. Bugün israil'de olduğu gibi büyük teşekkül
ler ve kuruluşlara ülke kalkınmasından koope
ratiflerin büyük katkıları olurken, halk da bi
linçli olarak bu kalkınmaya katılma imkânını 
bulacaktır, ürünlerin değerlendirilmesi kadar 
memleket ekonomisinin geliştirilmesi de sağla
nacaktır. Yine bu ülkede olduğu gibi koopera
tifleri bir merkezde toplamak gereklidir. Çün
kü ayrı bakanlıklar bünyesindeki kooperatifle
rin dayanışması ve koordine edilişi çok zor
dur. 

Devletin mevcut okul programlarına da bu 
kooperatiflerde çalışacak kişileri yetiştirmek 
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için bâzı dersler eklenmesi mümkün olabilece
ği gibi yine demokratik ülkelerde olduğu gibi 
okullar açıp, kurslar geliştirmesini de dikkate 
almalıdır. Oysa ki bu kanunun da bu yönde 
bizi aydınlatıcı bilgiler ve esaslar getirmediği
ni görüyoruz. Bu şekilde yetişen kişilerin ve
rimli çalışmalar yapacağı, sermayeyi değerlen
direceği mümkün olacaktır. Millî gelirin artı
şı sağlanacak, köylerden şehirlere issiz kişilerin 
akışı azalacak, gecekondu sorunu daha baştan 
çözümlenecek, çünkü köylü kendi çıkarını, ken
di kazancının değerlendirilmesini umduğu yer
de, yani köyde bulacaktır. Kooperatifler Türki
ye'nin kalkınmasında gerçekten büyük rolü ola
cak kuruluşlar olarak gelişecektir. 

Bugün bu kanun çıkacak, noksanları yarın 
tamamlanacaktır. Bu bakımdan kanunun nok-
sanlariyle da olsun çıkması bizim için bir ka-
zanç, memleket için bir kazançdır. Mem
leketin kalkınmasında hakikaten C. H. P. 
nin ortanın solu politikası anlayışı içindeki ge
lişmelerde yapmak istediği değişikliklerde, dü
zen değişikliklerinde ortanın solu politikası içe
risinde kooperatifçiliğin de yer alması ve bu 
kanunun gelişiyle de bu yönde bir adımın atıl
mış olmasını takdirle karşılıyoruz. Bu kanun 
tasarısının memlekete ve millete hayırlı olma
sını diyorum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ersü. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî üye) — Değerli arka

daşlarım, Türkiye'nin topyekûn kalkınmasında 
büyük önemi bulunan kooperatifçilik konusu
nun Anayasanın âmir hükmü halinde ifade edil
miş bulunmasına rağmen esefle ifade edeyim ki, 
yıllardan beri ihmal edilmiş ve ancak bugün 
karşımıza bir kanun tasarısı halinde geldiği
ni görmekle bir yandan kıvanç duyduğumu ifa
de etmek isterim. Öte yandan Anayasanın koo
peratifçilik konusunda ve toplum düzeni konu
sundaki hükümlerine, ilkebrine asla yer vermi-
yen bu kooperatifçilik kanununda Türkiye'ye 
büyük yararlar getireceğine asla bel bağlamak 
mümkün değildir. Kanun doğarken gayet cılız 
doğmaktadır, önce kanunun gerekçesi ile, yani 
Hükümet gerekçesi ile bizatihi muhtevasının ça
tıştığına dair kısa bir - iki misal vermek iste
rim, 

Bilindiği gibi Türkiye'de kooperatifçilik he
nüz kökleşmiş bir konu, bilinçli yürütülen bir 
konu halinde değildir, Çoğunlukla kooperatif-
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ler bir çıkar yolu açıkgöz insanların kendileri
ne Devlet imkânlarını daha iyi kullanma vası
tası ve metodu olarak kullandıkları bir vakıa
dır. Bunu Hükümet gerekçesi de Türkiye'de 
bugüne kadar mevcut kooperatifleri halk ya
rarından uzak bir ticari şirket mahiyetinde ol
duğunu ifade ediyor, gerekçesinde. Sonra, ka
nunun üçüncü, dördüncü bölümlerindeki hü
kümleriyle, kanunun tasarısının üçüncü dör
düncü bölümlerindeki hükümleriyle tamamiyle 
ticari hüviyete haiz kooperatifleri bizatihi ka
nunun kendisi getiriyor. Yani, küçük müstah
sil, küçük üreticiyi Devlet himayesiyle koope
ratifler içerisinde daha güçlü ve üretgen hale 
getirecek tedbirlerden çok ticari hüviyeti biza
tihi kanunun tasarısının kendisi öngörmektedir. 
Bağımsız kooperatifler arzusu içerisindeki Hü
kümet gerekçesinin gene kanun tasarısının hü
kümleri içerisinde Hükümetin eskiden daha çok 
bir murakabeyi, bir müdahaleyi icabettiren hü
kümlerini yine kanunun bizatihi kendisi taşı
maktadır. Kısaca on dakikalık bir zamanda 
ayrı ayrı misaller vererek vaktinizi almamak 
için bu çelişkilere işaret ettikten sonra koope
ratifçilik konusundaki görüşlerimi arz etmek is
tiyorum. 

Kooperatifçilikten beklenen Türkiye gibi ül
kelerde neler olması lâzımdır, önümüzdeki ba
şarılı tek örnek vardır, Türkiye tatbikatında, 
Şeker Pancarı Kooperatiflerinin faydalı çalış
maları müstalhsıla yarar ve üretimini Devletin 
freslemek istediği bir seviyeye ulaşmış olan 
tek başarılı hizmet dalı vardır. Bunun sebebi
ne baktığımız zaman müstahsili Devlet geniş öl
çüde desteklediği gibi, yani bir Devlet himaye
si bahis konusu oluyor bir. İkincisi, malını 
bizatihi Devlet almak suretiyle onu süründürmü
yor, pazarlama konusu diye bir şey, fiyat ko
nusu diye bir hususta kendisini güçlükle kar
gı karşıya bırakmıyor. O haide tipik bu başa
rılı Türkiye'deki kooperatif örneğini bir yana 
•bırakıp beynelmilel şartları, kanun gerekçesi 
de eyle ifade ediyor, beynelmilel şartları haiz 
şunlar, bunlar falan diye büyük lâflar etmenin 
yaran yoktur arkadaşlarım. Bizim anladığı
mız husus yaygın bir hizmet, kooperatif bunu 
getirmeli; yaygın bir hizmet. Yaygın yararlan
ma ve üretimi artırıcı yönde hükümler taşıma
sı imkânlar vermesidir. Kooperatiften beklenen 
amaç bu olmalıdır. Çoğunlukla küçük üretici 

her dalda tarımda, imalât dalında ve esnaf ala
nında küçük üretici katkısını Türklerin kal
kınmasına katmalıdır, yapabilmelidir. Bunun 
içinde asıl kooperatif, öncelikle kooperatifler 
onları desteklemelidir. Bu şartlarla bugüne 
kadar olan mevcutlar gibi, bundan böyle de 
kalbur üstü kişiler kooperatiflerin hem yöne
timine hâkim olacak, hem Devlet imkânlarına 
hâkim olacak ve böylece büyük kütle yine koo
peratiften gereken faydayı sağlıyamıyacaktır. 
Bunun gibi üretim seviyesi de arzu ©dilen sevi
yeye çıkamıyaeaktır. 

Devlet himayesini yeterli görmüyorum. Ka
nun tasarısında bir öncelik, bir kooperatif is
teklerine öncelik tanınmakla beraber daha ge
niş şümullü, evvelâ organizasyon bakımından, 
sonra da kredi imkânları bakımından ve kredi
nin üreticiye intikalinde mevcut engelleri or
ta yerden kaldırmak bakımından iyi bir şey, 
küçük bir şey daöıa doğrusu getirmiyor kanun 
tasarısı. Devlet imkânlarından faydalanmak 
için taşınmaz mal garantisini bankaya götürece
ğim, ben de kooperatif içerisinde yardimlana-
c?.ğım, yararlanacağım. E bu benim o büyük
lükte toprak sahibi değilsem, yalnız tarım ala-
nın'kinden bahsediyorum, Devlet imkânların
dan da bu ölçüde faydalanmama benim imkân 
yoktur, bunu düzeltmiyoruz. 

Teşkilâtlanma bakımından bir merkezî teş
kilât ve bir hiyerarşik aşağıdan yukarı bir teş
kilât getiriyor. Kanunun yegâne faydalı yönü bu
rası. Fakat bütün bu teşkilâtlanma içerisinde de 
yine Devlet idareciliğini himayeciliğine tercih 
ettiğini görüyoruz. Devletin getirmesi lâzımgelen 
şey başlıca şunlar olmalıydı bu tasanda. Önce 
kooperatifçilik yeni bir saha olduğuna göre evve
lâ bilgi ister, bunun için iki şey gerektir. Halkın 
kooperatifçilik dalında eğitilmesi. İM, koope
ratif yöneticilerinin Devlet tarafından yetiştiril
mesi. Bunları geniş ölçüde Devlet ele almış de
ğil tasarısı ile. 

ikincisi, organizasiyon. Arz ettim, organiza-
siyonun kanun tasarısında faydalı kısımlarını 
gördüm. Ancak, daha yaygın hale gelebilmesi 
için bâzı hükümler bu organizasiyonu engelle
mektedir. Bu engelleme olmamalı idi. Kredi 
desteği, yani Devlet himayesi derken kasdetti-
ğim hususlar bunlardı. Kredi desteği bir lâfla 
geçiliyor, nasıl realize edilecek; bugüne ka-

— 21 -
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darki tatbikata baktığımız zaman umut vermi
yor. önümüzde Batı ülkelerinden iki büyük mi
sal vardır, italya Kooperatifçilik Kanununda 
bilhassa tarım alanında nasıl Kuzey İtalya'da 
ve kısmen orta İtalya'da kalkındığını hepimiz 
görüyoruz. Fakat böyle bir örneğe gitmiyoruz. 
Daha genç ve ufacık bir Devletin, kapitalist bir 
ülkenin toplum yararına nasıl bir üretim ve tü
ketim, yani çok yönlü bir kooperatifçiliği ge
liştirip, Sayın Gündoğan'm ifade ettiği gibi 
üçüncü bir sektör olarak veya ayrı bir sektör 
olarak ortaya çıkardığını görmeliydik. Bu ör
neği de yöneticilerin bilmesini ve buna göre, 
bundan sonra hiç değilse tatbikatında bu yöne 
doğru gitmemizi sağlıyacak değişiklikleri de 
getirmemizde faydalar umuyorum. 

Sözlerime son verirken iki noktaya kısaca 
temas edip geçmek istiyorum. Kooperatifçiliğin 
yararlarını hepimiz müştereken takdir ediyo
ruz. Fakat bâzı sorumsuz kişilerin de yıkmak 
için elinden geleni yaptıklarını, atmadık çamur 
bırakmadıklarını yine beraber müşahede ediyo
ruz. Bu arada bâzı ters ve zayıf görüşlerin de 
bu kürsüye kadar geldiğini görüyoruz. Tefecilik 
edebiyatının kalkınma ile ilgisi olmadığını bu
radan ifade ediyor, arkadaşlarımız. 

Aziz arkadaşlarım, bu memleketin en yüksek 
yargı organının kararına bağlanmış ve suç teş
kil eden çok ince tefecilik oyunları oynanıyor 
Türkiye'de ve büyük halk 'kütleleri evvelâ ma
lından sonra canından, toprağından ediliyor. 
Kürt işi, kurt işi dedikleri bilhassa Konya bölge
sinde işlenen bu feci durumu, fındık yeri Kara
deniz bölgesinde işlenen oyunları hepimiz ra
hatça biliyoruz. Sonra da burada edebiyat de
yip geçemeyiz. Evvelâ Devlet imkânlarını hal
ka, "götürmeli, tefeciye değil. 

Toprak reformu ile ilgisi bulunmadı. Sayın 
arkadaşlarım, sözlerime başlarken arz ettiğim 
gibi toplumun düzeninde topyekûn kütleye kal
kınma imkânı veren temel değişiklikler yapabil
meliyiz. Biz bu kanun tasarısı ile tutumsuz bir 
yama getiriyoruz, yine. Bir yenilik yaptığımız 
yoktur. Temelde değişikliği yapmadan yani yay
gın bir mülkiyet sistemine geçmeden meselâ ta
rım alanında kooperatifçiliğin geliştiğini fazla 
umamayız. Bunda haklıyız. Çünkü geniş kütle
ler, küçük ve orta çiftçinin bundan yararlanma
sıdır Türkiye'de üretim seviyesini artıracak. 

Türkiye'de mülkiyet düzeni ile toprağına bağla
nacak insanların çoğunluğunu sağlıyacak. Yan
lış işlenen bir şey var. Polonya'nın yıllarca önce 
1918 lerde ölmüş olan hızlı bir komünist lideri 
ancak şöyle ifade ediyor, bunu. Bizim görüşü
müzün tersine, arkadaşlarımızın beyanlarının 
tersine şöyle ifade ediyor. Yaygın toprak mül
kiyeti komünizmin oturmasını önler. Bunun için 
Rusya'daki tatbikatı sert bir dille eleştiriyor. 
Biz senelerden beri yaygın mülkiyeti istiyoruz. 
Hâlâ arkadaşlarımız bu görüşün tersinde ina-
dediyorlar ve bu lâfları kürsüye kadar getiri
yorlar. 

Sözlerimi burada bağlıyorum. Gelen tasarı
nın büyük boşlukları bulunduğunu tekrar ifade 
ediyorum. Ancak atılmış bir ilk adım olarak te
lâkki ediyorum. Bundan sonra devamlı gelişti
rilmek suretiyle bu ciddî konunun gereken öne
mi bulmasını temenni ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Türkel. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; müştereken müzakere edilen Koope
ratifler kanun tasarıhmın tümü üzerinde yapılan 
görüşmeleri cevaplamadan önce Hükümet ola-
rak bu tasarıyı getirirken ne düşündüğümüzün' 
ve bu tasarı hakkındaki görüşlerin bizim açı
mızdan belirtilmesinde zaruret görüldü. Bu se
beple konuşmamın başında bunu açıklayıcı dü
şüncelerimizi arz edeceğim. 

1944 yılında başlıyan müstakil bir Koopera
tif Kanunu tedvini çalışmaları sonunda hazırla
nan tasarı Millet Meclisince müzakere edildikten 
sonra Yüce Senatonun ilgili komisyonundan ge
çirilerek huzurunuza getirilmiştir. Kooperatif
ler fertlerin tek başına yetersiz olan emek ve 
sermayelerini daha geniş bir deyimle ekonomik 
ve sosyal güçlerini birleştirerek yatırıma sevk 
eden mal ve hizmet üretimde artış sağlıyan tek
nik bilgileri ve düzenli pazarlama imkânlarını 
kullanarak vatandaşa daha müreffeh bir hayat 
getirebilen müesseselerdir. İnsanların birbirine 
saygı duymaları, karşılıklı anlayış göstermeleri 
ve işlerini kolaylaştırmaları ancak karşılıklı 
menfaatlerinin hak ve eşitlik üzerine sağlandı
ğına inanmalarına bağlıdır. Kooperatifler sosyal 
huzur, ekonomik istikrar ve gelişme bakımından 
temel unsur olan bu inancı tam bir demokratik 
bünye içinde insan şahsiyetine güveni ve hürme-
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tini de sağlamak suretiyle gerçekleştirebilme im
kânı veren kuruluşlardır. Bu vasıfları dolayı-
siyle tasan ekonomik hayatımızda uzun müdet-
ten 'beri eksikliği duyulmuş ilgili meslek kuru
luşları yerli ve yabancı uzmanlar ve bilhassa 
tatbikatçılar tarafından biran önce kabulü is
tenmiş bîr tasarıdır. 

Müstakil bir kooperatif kanunu kooperatif 
dâvasını tamamen halledecek sihirli bir değnek 
değildir. Ancak bu konuda alınabilecek tedbir
lerin başında gelmektedir. Halen ileri memle
ketlerin pek çoğu müstakil kooperatif kanunları 
sayesinde bu konuda hayret verici sonuçlara 
ulaşmışlardır. Kooperatif mevzuatını bağımsız
lığa ve bütünlüğe kavuşturmuş olan memleket
lerde büyük gelişmeler bu mevzuatın birleştiril
mesini izliyen yıllarda vukuibulmuştur. Koope
ratiflere ait mevzuatın bağımsızlığının sağlanma
sına her memlekette önplânda yer verilmekte
dir. özellikle son 50 yıl içinde tedvin hareketi
nin bağımsız anakanun istikametinde gerçekleş
tiği bilinen bir gerçektir. 

Tasan istihsal, pazarlama, sulama, istihlâk, 
küçük sanatlar, turizm, yardımlaşma, yapı, es
naf kefalet ve kredi kooperatifleri şeklinde yur
dun her yanına dağılmış bulunan kooperatifle
rin muvaffak olamama nedenlerine çözüm im
kânı getirmektedir. Mer'i Ticaret Kanununun 
gerekçesinde kooperatiflere mübaallik müşterek 
hükümlerin ve her kooperatif nevine mahsus 
özel hükümleri muayyen ve vahdetli prensiplere 
göre bir araya toplamalıdır. Bu maksatla yıllar
dan beri yapılan hazırlıkların bir koopertif kolu 
ile neticeleneceği umulmaktadır hükmü vardır. 

Kooperatifçiliğin dünyada benimsenmiş ilke
leri olan serbest giriş, demokratik idare, alışlar 
üzerinden rüsturn öndenmesi ve sermayeye faiz 
verilmesi ilkelerine yer verilen bu tasan kanun
laştığı takdirde kooperatifçiliğimizin gelişmesi 
ve büyük halk topluluğuna mal edilmesi yönle
rinden aşağıdaki faydalar sağlanacaktır. 

Kooperatiflerin kurulması kolaylaşmakla be
raber çalışmalarındaki dağınıklık önlenecektir. 
Organların çalışmalan lüzumsuz ve bâzı engel
lerden kurtulacak yetki ve sorumluluklar açık
lığa kavuşacaktır. Aslolan kooperatiflerin ken
di kendilerini denetlemeleridir. Ve bu denetleme 
sonucuna göre yönlerini tâyin edebilmeleridir. 

Durumun bugünkü yetersizliği Devletin 
bizzat müdahalesini gerektirmekte, bu hal ise 
gerçek kooperatifçiliğe aykın düşmektedir. 

Kooperatiflerle ortaklar arasındaki ilişki
lerin düzenlenmesinde kabul edilen yeni esas
lar hem ortakların haklarını koruyacak hem de 
kooperatiflerin rahat ve kolaylıkla çalışmala
rını sağlıyabilecektir. Kooperatiflerin birbiri ile 
dayanışma imkânı sağlanmakta meselelerini 
hallettmek için üst kuruluşlara gitmeleri müm
kün kılınmaktadır. Yeni kurulacak kooperatif 
bölge birlikleri, millî birlikler, Türkiye Koo
peratifler Millî Birliği ve Danışma Kurulu 
kooperatifçiliğimize yeni bir hız ve yön vere
bilecek toplum hayat ve dengemizde önemli 
bir yer işgal edebilecek kuruluşlar olacaktır. 
Bu kuruluşlann fonksiyonlannı lâyıkı ile ifa 
edebilecek şekilde teşkilâtlanmalan halinde 
toplumsal ve ekonomik kalkınmamızın önemli 
bâzı problemlerini daha rahat bir şekilde çö
zümlenmesi imkân dâhiline girecektir. Kısaca 
diyebiliriz ki, tasarı emredici hükümleriyle 
kooperatifçiliğimize yön verebilecek ihtiyari 
hükümleri ile de yol gösterebilecek bir sistem 
yaratmaktadır. Tasarının kanunlaşması halin
de müreffeh Türkiye'yi yaratma gayretlerimi
ze yardımcı örgütlenme imkânına kavuşulaca
ğına inanıyoruz. 

Sayın senatörler, muhtelif konuşmacı ar
kadaşların tasarının müdahaleci hükümlerine, 
kooperatiflerin Hükümetçe desteklenme ve 
bilhassa kredi imkânlan ile desteklenmesi hu
susundaki kifayetsizliklerini burada belirten 
arkadaşlarımıza şimdi huzurunuzda nasıl bir 
düşünce ile bu tasannm getirildiğini özetle 
takdim ettim. Arzu ediyordum M, bu tasarı, 
bünyesindeki hükümlerle de politikanın üs-

I tünde mütalâa edilsin, ve bu tasarı hep bera
ber Türk ekonomisine katkı getiren gücü ile 
burada da bu anlayışla müzakere edilsin. Üzün-

I tü ile ifade etmek isterim ki, bâzı grup sözcü
sü arkadaşlanmız Millet Meclisindeki havanın 
dışında burada bu tasarıyı partizan bir anla
yışla mütalâada ve anlayışta bulundular. Bu 
sebeple mâruzâtıma bu hususlarda bâzı cevap
lar arz edersem beni mazur göreceklerini ümi-
dederim. 

Sayın konuşmacı Necip Mirkelâmoğlu Ar
kadaşım evvelâ konuya krediler açısından gir-

| diler, ve Türkiye'de çiftçi kredilerinin dağılı-
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nıma değindiler. Teşkilâtlanmamış kredi me
kanizmasına, tefeciliğe değindiler. Ve toprak 
reformu yapılmamış bir ülkede bu tasarıdan 
fayda ummuyoruz tarzındaki fikirlerini be
yan ettiler. Krediler konusunda meseleye girdiği
miz zaman bu tasarıyı ve bahusus sayın arkadaş
larımızın fikirleriyle meseleyi değerlendirdiği
miz zaman bu tasarıyı yalnız tarımsal koope
ratiflere bir şey getiren bir tasarı olarak mü
talâa edilir gibi bir hükme varıyoruz. Bu ta
sarı yalnız tarımsal kooperatiflerin kurulması
nı öngören bir tasan değil, bu tasarı tepyekûn 
kooperatif türlerine hitabeden, onları müsta
kil, bağımsız bir anakanun içinde tedvinine 
imkân, veren, düzenliyen bir tasarıdır. O ba
kımdan meseleyi ben belki de ekonomimizde 
tarımın ağırlığı içinde meseleyi düşündüğünüz 
hükmü ile sadece bu açıdan konuşmanıza yer 
veriyorum. Şimdi, Türkiye'de kredilerin dağı
lımında zannederim rakamlarda hatalarınız var. 
Türkiye'de kredilerin dağılımında ticari kredi
lerin yeri % 58 değil, % 49 dur. Tarım kredi
lerinin bundaki, yeri % 25 tir. % 49 oranın
daki kredilerin bir kısmı da yine dolaylı şekil
de tarım sektörüne ve ticari sektörden sanayi 
sektörüne kaymaktadır. Onun içindir ki, mese
leyi değerlendirirken bu detaya inme zorunlu-
ğumuz. var. Şimdi sayın arkadaşımız 1967 de 4,5 
milyar tarım sektörü kredisi buyurdular. Bu ra
kam İ969 programında 8 milyar 700 milyondur. 
Bu rakam 1964 te iki milyon dörtyüz küsur mil
yondur. O halde herkes tarımsal kredilerde kendi 
iktidarları devrinde ne yaptı ise onu lütfen 
kendi açısından da değerlendirsin. Krediler 
1964 te bu rakamdan 1969 yılında 8 milyar 
700 milyonluk bir program seviyesine erişmiş
tir. Biz demiyoruz ki, tarım kredilerinin hacmi 
tanm sektörünün ihtiyacına cevap verecek ni
teliktedir. Bu, bugün 15 milyarı da bulan bir 
talep hacmi içinde şüphesiz ihtiyacın tamamını 
değil, fakat büyük kısmının karşılandığını ifa
de etmemiz lâzım. 

Değerli arkadaşımız toprak reformu yapıl
mamış bir ülkede bu tasarıdan fayda ummuyo
ruz, görüşüne katılamıyacağım. Şimdi arz ede
ceğim sebeple katılmayacağım. Arkadaşlarımız 
parti olarak tarım reformunu Türkiye'nin bir 
numaralı meselesi gibi muhtelif konuşmaların
da vaz'ederler. Ben size müsaade ederseniz bir 
Formoza Tarım Kooperatifçiliğini burada mi-

I sal olarak, bu fikrin nasıl değerlendirilmesi 
j lâzımgeldiği hususunda bir misâl olarak seç

mek isterim. 
Sayın senatörler, Formoza'da toprak refor

mu yapılmadan önce bakınız neler yapılmış, 
Formoza'da tarım reformu, toprak reformu 
değil tarım reformu Dr. Sun Yoksunun çiftçi
ye toprak teorisi ile inşa edilmiş. Tarım refor
muna girişilmeden önce kadastro, arazi araştır-

! ması tescili, arazinin sınıflandırılması çalışma
ları yapılmış ve program üç kademede ele alm-
mı/:. Birinci kademede yarıcılık islerinin kira-

I cı payı yükseltilmiş, ikinci kademede Devlet 
mülkiyetindeki topraklar topraksız çiftçilere 

I satılmış, üçüncü kademede ise toprak kiracılığı 
j sistemi terk edilmiş ve bu proje Formoza'nm 
i gerçeklerine uygun şekilde de tatbik edilerek 
[ muvaffak olmuş. 
i Demek ki meseleyi yalnız kooperatifçilik, 

kredi, ve toprak reformu ilişkileri içinde müta-
i lâa ettiğiniz zaman bâzı realiteleri, gerçekleri 
! bu emsalini verdiğim bu çalışmayı bir kenara 

itmek suretiyle, belki bir hayal projenin peşin
de koşmuş olursunuz. 

Şimdi Sayın Fikret Gündoğan arkadaşımız 
konuşmalarında kooperatifçiliğin Hükümetçe, 
bugün iktidarda olan Hükümetçe bir üçüncü 

i saktör olarak geliştirmek ve benimsenmek ka
bul edilmek zorunluğu olduğunu aksi halde, 

I A. P. Hükümetinin kooperatifçiliği bu getir
diği tasarı ile şeklen benimsemiş göründüğünü 

I ama, esasında buna karşı olduğu görüşünü ta-
I rım sektöründeki işletmelerin cüce olduğunu ve 

Köy işleri Bakanlığında kurulan kooperatifçili
ğin, geliştirilen kooperatiflerin kendi zamanla-

j rınd-ı rıma girişilmiş güzel teşebbüsler olarak mi-
* sal verildi. Şimdi ben huzurunuzda bu mukaye-
j seleri arkadaşımız burada ise rakamlarla vere-
j ceğim, A. P. Hükümetinin de kooperatifçilik 
I tatbikatını bu rakamlar içinde sayın arkadaşı-
| mızm değerlendirmesini rica edeceğim. 

i 1965 yılında arkadaşımızın başarı diye va-
j sınandırdığı, şüphesiz hizmettir, köy kpopera-
I tifierinin kurulması faydalıdır, bunu bu hizme

tin yapılmış olmasını burada şükranla ifade 
ederim, fakat meseleye bundan sonraki gelişme-

! leri bilmeden, meseleyi tek taraflı değerlendir-
| mek ve bu hizmetlerin hangi safhada olduğunu 
I bilmeden meseleyi kooperatifçiliğe karşı bir gö-
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rüşü savunuyor fikrinde bir hükme bağlamanın 
hatalı bir misalini burada bu rakamlarla izah ede
ceğim. 1985 yılında köy kalkınma kooperatif
lerinin sayısı 128 dir. 1968 yılında 968 dir. O 
halde 840 kooperatif buna ilâve edilmiş. Hangi 
devede, A. P. devrinde. Bu mukayeseyi btemi-
yerek yapıyorum, demin de arz ettiğim gibi bu 
tasarı her şeyin üstünde kooperatifleri politika
nın dışında mütalâa eden ve Türkiye'nin kal
kınmasında daha mahdut imkânlara sahip züm
renin teşkilâtlı hale gelerek güçlenme imkânla
rını veren bir tasan, bir imkânı sağlarken mese
leyi bir siyasi açıdan mütalâa ettiğimiz zaman 
bu rakamlar daima kendi aleyhlerine olacak
tır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Almanya'ya 
işçi gönderen kooperatifler bugün de iflâs et
miştir. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın öztürk oturdu
ğunuz yerden konuşmayınız. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (De
vamla) — Rakamları 1968 olarak verdim. Ve 
840 kooperatif buna ilâve edilmiştir. Bu yıl Al-
manya'daki Türk işçisi 1964 ten daha fazla bir 
hacımda halen orada çalışıyor. Bu talepteki ge
lişmenin ve durmanın birtakım nedenlerini ko
operatifçilikle izah etmek gülünç olur. İşçi ta
lebi Alman ekonomisinin takibettiği konjonktür 
direncine bağlı. Eğer bu birtakım krizlerin için
de olduğu takdirde Alman ekonomisinin işçi ta
lebi durduğu sürece siz burada istediğiniz ka
dar kooperatif kursanız bunun izahını bulamaz
sınız. Meseleyi yalnız bir tek açıdan değerlen
dirmenin ekonomik hâdiseleri değerlendirirken 
doğru bir yol, doğru bir metot olmadığını de
ğerli arkadaşımın bilmesi lâzım. 

Şimdi başka misal vereceğim. Umumi hü
kümlere tabi kooperatif kuruluşlarında 1964 yı
lında kooperatif sayısı 2 953 tür, 1968 yılında 
kooperatif sayısı 6 434. iki katının üzerinde bir 
kooperatif kuruluşu ve sayın arkadaşlarımıza 
bir hususu daha belirtmek istiyorum. 1965 yı
lında Zirai Sulama Kooperatifi sayısı 194 tür, 
1963 de 731; Esnaf Kefalet Kooperatifleri sayı
sı 1964 te 210 dur, 1968 in sonunda 403. 

Kooperatiflerin kurulmasiyle meselenin bit
mediğini bütün arkadaşlarımız burada ifade et
tiler. Kooperatiflerin kurulması yanında bunla
rın ekonomik imkânlarla desteklenmesi husu
sunda da misaller vermemiz mümkün. 
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1965 yılında kooperatifler vasıtasiyle destek
leme alımlarının kredi hacmi, finansman hacmi 
500 milyonu tecavüz etmiyordu. 1968 yılı so
nunda bu rakam 2.100 milyondur. 

Şimdi bu hizmetleri görmemezlikten gelmek, 
bu hizmetleri tek taraflı değerlendirmek ve fikrî 
vasati o istikamete çekmek hatalı olur. Koope
ratif adedi, Tarım Satış Kooperatifleri ve birlik
lerinde 1965 yılında 214 tür, 1968 yılında 422. 
Türk köylüsünün, Türk çiftiçisinin kendi istih
sal ünitesini değerlendirilmesi istikametinde ku
rulmuş olan Tarım Satış Kooperatiflerinin yekû
nu 1964 te 214 ten 422 ye çıkmıştır, iki katma 
bir hizmet. Ve 1968 de bunun yalnız 171 i ku
rulmuştur. Bildiğiniz gibi elma kooperatifleri, 
maddeye 'müteveccih kooperatifler, bunun bir 
çok misalleri huzurunuzda dile getirilmiştir. 

Şimdi değerli arkadaşlarımızın meseleyi bu 
açıdan değerlendirmeleri-ve bunu bu istikamet
te yorumlamalarına katılmıyorum. Eğer buna 
devam ettiğimiz takdirde misaller daima kendi 
parti anlayışlarının ve kendi düşüncelerinin 
aleyhine çıkıyor. 

Şimdi Sayın Vehbi Ersü'nün koperatiflerin 
bağımsızlığı yerine müdahaleci hükümler geti
rildiğine ait fikrine katılmıyoruz. Şüphesiz bu
rada müdahale niteliğinde vasıflandırılacak hü
kümler mevcudolduğu öne sürtecektir. Maddele
rin müzakeresinde, bunların açıklamalarında ne
denleri de yeri geldiğinde, sırası geldiğinde hu
zurunuzda dile getirilir. Fakat her halükârda 
konuşmamın başında da arz ettiğim gibi müsta
kil, hür kopoeratifçilik fikrini huzurunuzda 
savunuyoruz. Teşkilâtlanma yönünden Bakanlı
ğımız bu vazifeleri bu tasarı ile beraber üzerine 
aldığında şüphesiz daha büyük bir hacımda teş
kilâtlanmaya muhtaçtır ve bunu yapacaktır. 

Bu kanun ile beraber Tarım Satış Koopera
tiflerinin, Tarım Kredi Kooperatiflerinin de 
yeni bir anlayışla ele alınması hususuna ait ta
leplere katılıyoruz. Herşeyden evvel şunun bilin
mesi lâzım: Tarım Kredi Kooperatiflerinin ye
niden düzenlenmesine ait çalışmalar yapılmış ve 
bir öntasarı Ziraat Bankasınca hazırlanmış bu
lunuyor. Tarım Satış Kooperatiflerine ait çalış
malarımız da bilhassa Tarım Satış Kooperatifle
rinin anasözleşmelerinde yaptığımız bir tadili 
huzurunuzda hatırlatma imkânını bulmuş oluyo
rum. Bu satış koperatiflerinin daha iyi düzen-
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lenmesi hususu her halde ibu devreden sonraya 
kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlarımız kooperatifleri köy 
kooperatiflerinin bu tasarıda büyük bir yeri ol
madığı şeklinde dile getirerek kooperatifleri 
bir nevi köy koperatifi, kasaba kooperatifi, şe
hir kooperatifi gibi tasnif etmek imkânı koope
ratif literatüründe yer almış değildir. Bu bakım
dan bu kodifikasyon hizmetinin yapılması sıra
sında köy koperatiflerini ayrı bir tasnife tabi 
tutup ayrı bir değerlendirme konusu yaparak, 
burada Sayın Komisyonca yapılmış olan köy 
kooperatiflerinin çalışmalarını düzenliyen hü
kümlerde Köy işleri Bakanlığına yer verme şek
lindeki tadile Hükümet olarak katılmıyoruz. Bu 
hususta Sayın Bakan arkadaşımla da mutabık 
olarak huzurunuza belki şu fikri getirebiliriz. 
ILöy koperatiflerinin anasözleşmeleri hazırlanır
ken bunların bir tip statüde değerlendirilmesi 
sırasında Köy işleri Bakanlığiyle bir çalışmayı 
müştereken yapacağız. 

Teftiş konusnda bu tasarıda bir' istisna ni
teliğinde gelen imar ve İskân Bakanlığının yapı 
kooperatiflerindeki hükümleri ve selâhiyeti yapı 
koperatiflerinin özelliğinden olmuştur. Yapı 
kooperatiflerinin birtakım teknik personel neza
retinde kontrolünün sağlanması ve Bakanlığımı
zın imkânları içinde bu tarz teknik personelin 
kadrolarımızda yer almaması nedeniyle imar 
ve İskân Bakanlığının bu tarz kooperatiflerin 
murakabesinde, kuruluşundaki fonksiyonu kabul 
edilmiştir. Fakat köy kooperatifleri için böyle 
bir ayrı gerekçeye ihtiyaç yoktur, buna lüzum 
soktur. Aksi halde burada hep beraber yapmak 
istediğimiz ve çok minnettar olarak huzurunuz
da tekrarlamakta fayda gördüğüm muhtelif 
grupların bu tasarıyı benimsiyen, teşvik eden 
buradaki ifadelerimle aykırı düşen bir çalışma 
olur. 0 bakımdan 'huzurunuzda bu ta
sarıyı savunurken bir bütün olarak Millet Mecli
sinden gelmiş hükmüyle tasarının çıkmasında bi
ze yardımcı olunulduğu takdirde bugünkü dar 
zamanın daha iyi değerlendirileceği kanaatini 
arz ediyorum. 

Yüce Senatoya saygı sunuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 

Yülksek Başkanlığa 
Kooperatifler kanunu tasarısı teknik bir ta

sarıdır. Bu itibarla değişiklik önergesi verilen 

maddeler üzerinde müzakere, açılmasını veril-
miyenlerin okunarak oylanmasını arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

MEHMET HAZER (Kars) — Takririn aley-
hindeyim. 

BAŞKAN —- Takririn aleyhinde Sayın Ha-
zer buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu kanun bu haliyle zannediyorum 
Meclisten çıktığı gibi çıkacak. Bâzı değişiklik
leri tetkik ettim, şahsan ben de onlara katılmı
yorum ama bizim Senatoda bir teamül var, bir 
usul var, kanunları böyle tüm halinde madde
leri müzakere edilmeden kabul etmek kanuna 
kuvvet kazandırmaz, bilâkis kanunu zaafa uğ
ratır. Vaktimiz de vardır, öyle toptan global 
bir 'kanun kabul etmektense maddeleri ayrı ay
rı müzakere edilen ayrı ayn münakaşa edilen 
bir kanun kabul etmek mecburiyetindeyiz. Arz 
ettiğim bu husus kanun yapmanın gereklerin
dendir de. Bugün istisnai olarak toplanmamı
zın sebebi de budur. Yoksa toptan işte tadil 
teklifi verilen maddeleri konuşalım, falanı usul 
haline getirirsek bundan sonra çıkacak kanun
larda neler gelip geçeceğini kestirmek mümkün 
olmaz. O itibarla bu takrire iltifat olunmaması
nı istirham ediyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Takririmi izah edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Takririnizi izah etmek üzere 
Sayın Tuna buyurun. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, uzun kanunlarda ve za
manın daraldığı anlarda Senatomuzun başvur
duğu bir usulü bendsniz teklif ettim. İlk defa 
teklif edilen mevzu değil. Sayın Hazer'in dedi
ği, müzakereye, değişikliğe mâni olacak bir 
teklif değil. Toptan oylanması gibi bir teklif 
de yok. Diyoruz ki bir maddenin değiştirilmesi 
için bir önerge veriliyorsa üzerinde müzakere 
açılsın. Yani kemâliyle şu hakkımızı istimal 
ediyoruz. Ama hem önerge vermiyeceğim ve 
hem de konuşacağım. E..., önerge vermeden 
mevcudu konuşmak fuzuli bir zaman israfından 
gayrı bir şey değil. Hangi maddenin değişmesi
ni istiyorsanız önergenizi verin değişsin-. Fakat 
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değiştirme önergesi verilmiyen maddelerde lü
zumsuz bir zaman kaybına sebebiyet verilmesin. 
Vaktimiz dardır. Hiçbir surette dedikleri mah
zur yoktur. Ve ilk defa teklif edilen bir usul 
değildir. Kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Takrir üzerinde iki sayın üye 
konuştular. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. 

Saym Mirkelâmoğlu C. H. P. Grupu adına. 
Sayın Mirkelâmoğlu yalnız saat 13 te ara vere
ceğiz mümkünse efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECİP MİRKE
LÂMOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler, Kooperatifler Kanunu müza
keresi sırasında C. H. P. Grupunu temsilen 
muhterem huzurunuzda söz alarak konuştum. 
Bu mülâhazalar üzerine Sayın Bakanın verdiği 
cevaplara trupumuzun görüşlerini arz ediyo
rum. 

Bir defa Sayın Bakan, Grupumuzun fikir
lerini arz eden, intikal etltiren mülâhazalarımı
zı dikkatle takip buyurmuş olsaydı. Biz konu
yu her türlü politika mülahazalarının üstüne 
çıkararak bu seviyede mütalâa etmiştik. Bunu 
d.oğrulamıyan, ya da Saym Bakanı doğrulayan 
bir tek cümlemizi bulup çıkarmak mümkün ol
maz zannediyorum. Hakikaten konu 25 yıldan 
beri 1944 yılında toplanan Kooperatifçilik 
Kongresinden bu tarafa zaman içinde bir ihti
yaç halinide belirerek, gelişerek, genişliyerek 
nihayet bu kanun tasarısı halini ve hüviyetini 
almış ve muhterem huzurunuza böyle gelmiştir. 
Bun'da bütün iktidarların, birçok aydınların 
fikrinin, zekâsının, emeğinin payı vardır. Her 
katkıyı muhterem tutarak ve ihtiramla kar-
şılıyarak kabul ediyor ve takdir ediyoruz. 

Konuşmamızın başında bu tasarıyı İnönü 
Hükümeti hazırlamıştı dedik, bu tasarı anahat-
lariyle hazırlanmıştı. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — O ka-
dük oldu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECİP MİRKE
LÂMOĞLU (Devamla) •— Bu Hükümet tekab-
bül etmiştir, Yüce Meclislerin huzuruna bu te-
kabbül için'de getirmiştir. Onu da takdir edi
yoruz. Takdirlerimizi sunduk. Kanun tasarısı 

üzerinde beğendiğimiz noktaları, ileri bir ham
iş olan, ileri bir adını olan yönlerini, taraflarını 
belirdik ve ayrıca yine her türlü politika mü
lâhazalarının üstünde birtakım aksaklıkları, 
noksanlıkları ve bu kanunun tatbikat zemininde 
fayda getirecek, yarar getirecek birtakım ne
ticelere ulaşabilmesi için alınması icabeden di
ğer tedbirleri Grupumuzun görüşü olarak arz et
tik. Biz yine bu seviyede bulunuyoruz ve bu 
konuyu bu seviyede tutmak istiyoruz. 

Sayın Bakan ben sanki bu kanun tasarısı 
münhasıran tarım kesiminde yürüyecek ve işli-
yecekmiş şeklinde mütalâada bulunmuşum gibi 
banim maksadımın ve ifadelerimin dışında bir 
hususu bizim Grupumuzun görüşlerine izafe et
miş bulundukr. Böyle bir şey söylemedim. Bu 
mânaya gelmişse ya da böyle anlaşılmışsa tav
zih ediyorum. Elbette bu kanun bütün şümu
lüyle ve kapsamı ile bütün Türk kooperatifçili
ğini 'her alanda her kesimde, her sektörde ku
caklayacak hükümleri getirmektedir. 

Tarım kesimine fazla bir pay ayırmışsak bu 
tarım kesiminin bugünkü iktisadi bünyemizdeki 
yerinin büyüklüğünden, hacminin büyüklüğün
den ve öneminden ileri gelmektedir. Yoksa di
ğer sahalarda da bu kanun icabı olarak koo
peratifler kurulacaktır ve bu kanunun hükmü 
her sahada kurulacak kooperatif için hüküm 
ifade edecektir. 

Şiirdi kredi konusunda bizim üzerinde dur
duğumuz noktalar, hususlar şunlardır muhte
rem senatörler: Deniliyor ki kooperatifin kredi 
taleplerine kredi müesseseleri öncelik verecektir. 
Bugünkü kredi düzeni içinde bunun bir avun
madan başka bir şey olmıyacağı mülâhazasm-
dayız. Bu noktayı nazarımızı da geniş şekilde 
izah ettik. Bugün memlekette kreldi düzeni bel
li. Ben ticaret kesinii % 58 ini alıyor dedim 
Sayın Bakan % 49 diye buyurdular. Benim ifa
de ettiğim rakam Devletin resmî kaynak
larından temin olunmuş Yüce Parlâmen
toda 1969 Bütçesi müzakere edilirken ifa
de olunmuş ve Sayın Hükümet yetkilileri tara
fından reddolunmamış rakamlardır. % 58 ini 
ticaret kesimi almaktadır. % 49 olursa ne ifa
de eder Ticaret kesimi hissesini almıştır, kendi 
bozuk düzenine göre dağıtmıştır. Tarım kesi
minde varlığa prim veren bir kredi düzeni ol
duğu için ve ihtiyaç içinde olanların da varlığı 
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olmadığı için ve bu kooperatifler gerek ticaret | 
alanında gerek sanayii alanında, gerek tarım 
alanında güçsüz insanların, varlıksız insanla
rın güçlerini birbirine ekliyerek ufak imkânla
rını bir birine ekliyerek kuracakları tesisler 
•olacağı için kuruluşlar olacağı için bu ufak var
lıklara bu ufak imkânlara Devlet hangi yönden, j 
hangi imkândan hangi kaynaktan nasıl ne kadar j 
ne şekilde kredi verecektir? Sayın Bakanın | 
bizim mülâhazalarımıza vermiş olduğu cevabı 
dinledikten sonra bu hükmün işlemiyeceği 
hususundaki tereddütlerimiz ve endişelerimiz | 
kuvvet kazanmıştır. j 

Sayın Bakan 4,5 milyar tutarında olan ta- j 
rım kesimi, kredisinin 1969 programında sekiz 
milyara yükseltilmiş olduğunu ifade buyurdu
lar. Programlarla pratik neticeler arasındaki 
fark1. Sayın Bakanın 1965 ten bu tarafa ki, bu 
tarafa olan tatbikat içinde takip buyurmuş ol
duğunu zannediyoruz, umumiyetle gerçeklesen 
neticeler program neticelerinin, program hayal
lerinin ve hedeflerinin altında kalmaktadır, 
1969 programı sekiz milyar olarak hakikaten 
pratikte de gerçekleşirse o zaman ayrıca konu
şuruz, Ama şimdi önümüzdeki bir hayal için 
bu rakamı kullanmayı doğru bulmuyoruz. ı 

1962 ya da 1963 de ikibuçuk milyar civarın- I 
da olan bu rakamın 1969 da sekiz milyara yük
seltilmiş olduğunu ifade buyurdular. 1962 nin, I 
yani 1963 ün ikibuçuk milyarının para değerin
deki ve iktisadi şartlardaki menfî faktörler ve 
unsurlar da gez önüne alınırsa bu mukayese de 
nasıl bir kıymet kazanmış olduğunu kendi tak- ! 
dirlerine sunuyorum. 

Toprak reformu olmadan bu tarım kesimin- | 
deki kooperatifleşmenin fazla iyimser bir netice 
vermiyeeeği konusundaki mülâhazalarımızı tek-
rar ediyorum. 

Değerli senatörler, Sayın Bakanın ifadesin- I 
deki gibi biz tarım reformu istemiyoruz, top
rak reformunu sarahaten istediğimizi, bugünkü 
konuşmamızda, her günkü konuşmamızda ifade 
ediyoruz. Tarım reformu ile toprak reformu I 
arasında bizim anlayışımıza göre büyük fark- ı 
lar vardır. Sayın Adalet Partisi tarım reformu
nu istemektedir, biz toprak reformunu istemek
teyiz. Bunun münakaşa yeri bugün elbette bu
rası değildir ama aradaki farkı iki kelime ile 
belirtmek isterim. Toprak reformunda iktisadi | 
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olduğu kadar sosyal bir görünüş de vardır. Sa
dece fizikî istihsali artıran, rakam kabartan bir 
gelişme istemiyoruz biz. Fizikî istihsal artığı 
kadar bu artan istihsalin halk arasında, sektör
ler arasında, zümreler arasında âdil, Ölçülü, mu
vazeneli, sosyal adalet ilkelerine uygun biçimde 
ve ölçüde dağılışına da önem veriyoruz. O ba
kımdan toprak reformunun bu yönününü bu
günün memleket ihtiyaçları içinde ve karşısın
da faydalı gördüğümüz, zorunlu gördüğümüz, 
gerekli gördüğümüz için tarım reformu A. P. si 
tarafından toprak reformu da C. H. P. tarafın
dan savunulmaktadır. 

Yalnız Formoza misalini Sayın Bakan bana 
ve benim vasıtamla muhterem grupuma niçia 
bir misal olarak verdiler, bunu anlamakta güç-
lük çektim. Çünkü bu dersten asıl istifade et
mesi icabeden grup ve zümre kendileridir. Biz 
bu ifade edilen noktalara yüreğimizi bağlamı
şız, programımızı bağlamışız. Er olur, geç olur 
güç olur ama, mutlaka olmalıdır. Bu memleke
tin iktisadi yapısındaki bozuklukları düzelt
mek için bundan başka yolu yoktur. Bundan 
başka çare yoktur, bulunamamıştır. Bu bakım
dan yine ifade ediyoruz M; toprak reformu ile 
düzeltilmemiş bir tabana oturmıyan tarımsal 
kooperatifler bu memleketin beklediği, özledi
ği, istediği, arzu ettiği yarar umduğu kuruluş
lar olmaktan uzak kalacaklardır. Bu konuları 
da muhterem huzurunuza arz ederek, son ola
rak Sayın Bakanın, Yüce Senatonun komisyo
nunun, Karma Komisyonunun, Geçici Komis
yonunun kabul etmiş bulunduğu bilhassa köy 
kooperatiflerinde, Köy işleri Bakanlığına yet
ki ve imkân veren değiştirme arzularını ve te
mayüllerini ve tesbitlerini daha sonraya bıra
kan ve daha bir başka tedvine bırakan telkin
lerine katılmıyoruz, Yüce Senato kendi komis
yonunun yapmış olduğu bu değiştirmeleri ka
bul etmeli ve gerçekleştirmelidir, bunda da 
fayda umuyoruz. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Soldan, al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; şimdiye kadar 
gruplar adına yapılan konuşma, Hükümet adı
na yapılan konuşma dâhil 10 sayın üye konuş
muştur, bir takrir var, kifayet takriri, onu oku
tuyorum. 
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Son söz olarak sırada bulunan bir arkadaşa 
da ayrıca önümüzdeki birleşimde söz verece
ğim, şayet takrir kabul edilirse, edilmezse önü
müzdeki oturumda müzakereye devam ederiz, 

Sayın Başkanlığa 

1246 Sıra Sayılı Kooperatifler kanun tasarı
sının tümü üzerinde yeter sayıda sayın üye ko
nuşmuş ve konu aydınlanmıştır. Kooperatifler 
kanun tasarısının tümü üzerindeki konuşmala-

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
BAŞKAN — 53 ncü Birleşime devam edi

yoruz. 
Söz sırası Sayın Refet Rendeci'de, buyurun 

Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, kıymetli arkadaşlarım; kooperatifler ka
nun tasarısı üzerinde birkaç cümle de ben arz 
edeceğim. 

Bugün cari mevzuatla ve Türkiye'deki tat
bikatla kooperatifçiliğe baktığımız zaman ha
kikaten tatmin edici bir manzara göstereme
mektedir. Bütün iyi niyetlere, yardımlara rağ
men, kanunların kifayetsizliği ve kooperatifçi
liğin henüz inkişaf safhasında olması karşısın
da bu kanunun getirilmesi zarureti hâsıl ol
muştur. 

Kanunun hakikaten çıkmasında bütün grup
ların fayda mülâhaza etmeleri memnuniyet ve
ricidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün kooperatif
ler mevzuunda bâzı bölgelerde sadece koopera
tif anlayışı içerisinde değil de, muayyen mak
satları elde etmek için kurulma gibi bâzı gay
ret ve teşebbüsler vardır. Bu kanun eğer bu 

rın yeterliğini arz ve teklif ederim. 
Balıkesir 

Nuri Demirel 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tak
rir kabul edilmiştir. 

Bugün saat 15,00 te tekrar toplanmak üze
re 53 ncü Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

gayretleri ve bu nevi hareket ve teşebbüsleri 
önliyerek hakikaten kooperatifçiliği memleket 
iktisadiyatına faydalı, kooperatif ortaklarının 
menfaatlerini koruyucu bir istikamete getirir
se, o zaman bu kanun kendisinden beklenilen 
faydayı temin etmiş olur. 

Bendeniz, bilhassa kooperatiflerin muraka
besi üzerinde durmak istiyorum. 

Bankalar kanunu ile, bankaların teftiş mu
rakabesi lâyıkı veçhile yapılmaktadır. Maliye 
Vekâletinin, hakikaten Bankalar Kanununun 
verdiği yetkiye göre, teftiş ve murakabesi ile 
bankalar normal bir çalışma içerisindedir. 

Şimdi, sermaye terakümünü öngören ve bu
nu halkın iştirakleri şekli ile büyük sermaye 
şirketlerinin meydana getirilmesini temin eden 
bir tasarı da yine Meclise verilmiştir, Meclis 
gündeminde bulunmaktadır. Anonim şirketle
rin ve buna mümasil büyük sermaye terakümü
ne vesile olan şirketlerin ve kuruluşların mu
rakabesi o kanunda geniş hükümlerle derpiş 
edilmektedir. 

Kooperatifler mevzuunda da, bu gelen ta- . 
sarı kooperatiflerin teftiş ve murakabesini bir 
şekle ve usule bağlamış bulunmaktadır. Yalnız 
ben bir noksan müşahede ederim. Bunun da ay-

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KATİPLER : Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin), Sadık Artukmaç (Yozgat) 
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rı bir kanunla temini mümkündür. Şimdi koo
peratiflerin murakabesi, teftişi Ticaret Bakan
lığına verilmiştir. Ticaret Bakanlığının teftiş 
elemanları ve kadroları, bugün Türkiye'deki 
kooperatif kuruluşlarını teftiş edecek miktar
da değildir. Ama bu kanun Ticaret Bakanlığına 
bu vazifeyi verirken bu teftiş ve murakabeyi 
yapacak elemanların da Ticaret Bakanlığına 
kadro olarak verilmesini getirmemiştir. Bu ba
kımdan noksanlığı vardır, fakat Ticaret Bakan
lığı Kuruluş Kanununa bu kooperatifleri her 
yönü ile teftiş ve murakabe edecek kadroları 
getirmesi şayanı temennidir. 

Muhterem arkadaşlarım, kooperatiflerin 
noksanı, arz ettiğim gibi hakikaten teftiş ve 
murakabedir. Şahısların ve umumi heyetlerin 
ve kooperatif murakıplarının kifayetsiz mura
kabesi altında olması sebebiyle kooperatif or
taklarının kooperatiflere karşı itimadı zayıftır. 
Bunu Devlet murakabesiyle, Devletin kontro
lü ile temin ettiğimiz takdirde o zaman koope
ratiflere karşı itimat çoğalacak ve kooperatif
ler de daha çok gelinme imkânını bulacaktır. 

Bu bakımdan, messlâ şimdi tarım kredi koo
peratiflerinin Ziraat Bankasının, Ziraat Banka
sına bağlı, kendi kuruluşu içerisinde bir teftiş 
ve murakabesi var. Bu murakabe, kooperatif 
müfettişleri vasıtasiyle yapıldığı için bu koo
peratiflerde suiistimal ve saire diğer koopera
tifler kadar değildir. Bu bakımdan bendeniz 
murakabenin noksanlığı üzerinde bilhassa dur
dum ve noksanlarını o şekilde kısaca arz etme
ye çalıştım. 

Kooperatifler, tarım kredi kooperatifleri, 
Ziraat Bankası ile ve onun yardımı ile; esnaf 
kefalet kooperatifleri Halk Bankasının yardı
mı ile, yapı kooperatifleri Emlâk Kredi Banka
sı ve îmar ve İskân Bakanlığının yardımı ile 
hakikaten onların verdikleri talimat, yönetme
likler içerisinde faydalı olma gayreti içerisinde
dirler. Bunun dışında kalan diğer kooperatifle
rin şu kanunla esaslı bir şekle getirilmesi koo
peratifçiliği canlandıracaktır. Bilhassa, yeni ye
ni teşekkül etmiye başhyan müstahsilin malını 
değerlendirici kooperatifler, ihracatı geliştirme, 
ihracatı, müstahsilin istihsal ettiği malların 
değeri pahasına satılmasını temin edecek koo
peratiflerin de bu kanunla verilen yetkilere ve 
Devletin, hükümetin bu mevzuda yetkili ele-

manlariyle teftiş ve murakabesi ve bunlara yol 
gösterici mahiyetteki çalışmalariyle daha iyi 
neticeler vereceği kanaatindeyim, onu da arz 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir cihete daha bura
da işaret etmek istiyorum. Kooperatifçiliğin, 
bu kanunun C. H. P. Grupu sözcüsü arkadaşla
rım tarafından beyan edilen kanun tasarısının 
kendileri zamanında Meclise sevk edildiğinden, 
ama buna rağmen tasarının da işte şu şu cihet
lerinin zayıf olduğundan bahsettiler, yani ken
di eserlerini inkâr eden bir müellif durumunda 
sözleri pek yerinde olmadı. Ben iyi karşılama
dım, bilemiyorum. Şimdi, bir taraftan kendile
ri getirdiğinden, bu tasarının kendilerine aidi
yetinden bahsettiler, bu taraftan da noksanla
rından bahsettiler. E., kendiniz getirdiğinizi be
yan ettiğinize göre, iyisini getirseydiniz bari. 
Hiç değilse bu sözleri bu şekilde çelişik duruma 
düşürmesey diniz. 

Evet muhterem arkadaşlarım, şimdi koope
ratifçilik mevzuunda A. P. iktidarına karşı da 
güya bu kooperatifleri diğer sektörlere boğdu-
rucu, diğer sektörleri tutucu ve kooperatifleri 
inkişaf ettirmiyecek bir tutum ve davranışın 
içerisinde nitelendirdiler. 

Muhterem arkadaşlar, bunlara kısaca ben 
kendi anlayışım içerisinde cevap vereceğim. 

Muhterem arkadaşlar, A. P. iktidarı Hükü
met programında kooperatifçilik mevzuunda gö
rüşlerini gayet açık olarak belirtmiş. 

İktidar olarak zirai istihsallerin hükümet 
politikası bakımından hür, Batı memleketlerin
de olduğu gibi çiftçilerimizin gelirinde istikrar 
sağlamak, fiyat dalgalanmalarına mâni olarak 
üretimi artırmak için müstahsıla asgari bir fi
yat garantisi sağlamaya çalışacağız. Tarımla uğ
raşan vatandaşların mahsullerinin değer fiyatla 
satılması, ihracatının artırılması, müstahsil ve 
müstehlik arasındaki ilişkilerin ve menfaatlerin 
âdil bir hale getirilmesi için kooperatiflerin 
takviye edilmesi ve geliştirilmesi prensibimiz
dir. Bu arada satış ve kredi kooperatifleri ge
liştirilerek Türk köylüsünün teşkilâtlandırılma
sına çalışacağız. Çünkü, köyde fışkırmıyan ve 
nimetlerini köye götürmiyen bir kalkınmanın 
mümkün olacağına inanmıyoruz. Köy ve köylü 
meselesini bir beşeriyet ve -medeniyet dâvası 
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telâkki ediyoruz diye biz Hükümet programın
da kooperatifçilik ve kooperatifler mevzuundaki 
fikirlerimizi gayet açık olarak söylemişiz. 

Yine, İkinci Beş Yıllık Plânda kooperatifler 
mevzuunda, tarımda fiyat politikası istihsali ar
tırıcı bir araç olarak kullanılacaktır. Üretimde 
verimliliği artırmak için kullanılan araç ve ge
reçlerin fiyatlarının yükselmesini önleme gayesi 
güdülecektir. Tarımsal üretimin mevsimlik özel
liği yıllık dalgalanmalar ve diğer sebeplerle 
doğan fiyat temevvüçlerinin önlenmesi esas ola
caktır, diye İkinci Beş Yıllık Plânda da parti 
olarak kooperatifçilik, ve sair mevzuundaki fi
kirlerimizi açık olarak belirtmişiz. 

Bunun dışında, bir cümle daha arz edeceğim, 
A. P. programı var, A. P. programında koopera
tifler mevzuunda yine gayet açık konuşmuşuz. 
Programın 42 nci maddesi, esnaf ve sanat erba
bının sermaye, kredi, hammadde ihtiyaçlarını 
karşılıyaibilmek, mamullerini değerlendirme ve 
pazarlandırma imkânlarına kavuşturmak için 
kooperatifleşmeyi teşvik etmek, Devletin teknik 
ve millî imkânlariyle kendilerine destek olmak 
gerektiği kanaatindeyiz. 

Arkadaşlarım, bütün bu beyanlar ve tutum 
ve davranışlar içerisinde şu kanunu da, kadük 
olmuş bir kanunu yeniliyerek bu kanuna destek 
olan bir iktidarın aleyhinde kooperatifleri di
ğer sektörlere boğduracak olan bir iktidarın 
aleyhinde kooperatifleri diğer sektörlere boğdu
racak gibi bir ithamı haksız bulduğumu arz 
eder, saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Kooperatifler kanun tasarısı 
üzerindeki müzakereler sona ermiştir. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi-
yorum.Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Kooperatifler kanunu tasarısı 

Birinci Bölüm 
Kooperatif ve kuruluşu 

A) Tarif : 
Madde 1. — Tüzel kişiliği haiz olmak üzere 

ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve 
özellikle meslek ve geçimlerine ait İhtiyaçlarını 
karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle 
sağlayıp korumak amaciyle gerçek ve kamu tü-
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i sel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, 
cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan de
ğişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere 
kooperatif denir. 

| BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Sayın Gröktürk, buyurunuz. 

M. YILMAZ METE (Adana) — Ben de isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci madde üzerin
de 2 sayın üyenin önergesi vardır 1 nci madde 
üzerinde müzakere açmıya mecburuz, buyurunuz 
Sayın Gröktürk. 

HÜSEYİN AVNÎ GÖKTÜRK (Niğde) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlar, uzun zamandan 
beri üzerinde çalışılan ve değerli mesai harcanan 
bu güzel tasarıyı büyük bir iştiyak ve arzu ile 
karşıladık. Ve milletimize hayırlı olması temen
nisi ile bu tasarının müzakeresine giriştik. 
Şimdi birinci maddemiz söz konusu. Birinci 
maddeyi bir kere daha okuduğumuz vakit, bu 
maddede gerek hukukî teknik, gerekse mefhum
ların ifadeleri ve hukuk prensiplerine uygunlu
ğu bakımından bâzı uygunsuzluklar, bâzı nok
talar mevcudolduğu için 'huzurunuzu bir nebze 
işgal etmek lüzumunu duydum. 

«Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının 
belirli ekonomik menfaatlerini..» menfaatlerini 
maddi bir şeydir, menfaatlerini demek armoni -
vokal Türk ahengi teleffuz kaidesine daha uy
gun olduğu için her halde bu maddi hatâ düzelti
lebilir. Menfaatlerini ve özellikle meslek ve ge
çimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak üzere. 
Demek oluyor ki, maksat burada tamamen ikti
sadi. Ve normal. Kooperatif bir ticaret şirketi, 
ticaret hukuku ile tanzim edilmiş bir şirket ve 
bu kanunda bu ticaret hukukunda mevcudolan 
hükümleri tadil eden, bâzılarını değiştiren, bâ
zılarını ipka eden bir kanun olmak itibariyle 
bu tasvir doğru. İktisadi gaye. Binaenaleyh, böy
lece yardım dayanışma ve kefalet suretiyle 
sağlayıp korumak amaciyle gerçek ve kamu tü-

I zel kişileri ile, özel idare, belediye, köyler, ce-
I miyetler ve dernekler tarafından kurulan deği

şik ortaklı ve değişik sermayeli teşekkülere 
[ kooperatif denir, deniyor. 

Şimdi burada bir kere ticaret şirketlerinin 
hemen hemen hepsi bertaraf edilmiş, onun ge
rekçesi elbette Sayın Hükümet ve Sayın Komis-

j yonca mevcut. Ona bir şeye demiyorum. Fa-
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kat olabilirdi de. Yani bunları da istisna etmek 
belki kabil olabilirdi. Zaten onun münakaşası
nın yeri bura değil. Ancak burada kamu tüzel 
kişileri dedikten sonra, bir de ayrıca özel ida
reler, belediyeler, köyler demenin her halde hu
kuk tekniğine uygun olmadığını teslim buyu
rursunuz sanırım. Binaenaleyh, bunun her hal
de düzeltilmesi lâzım bir cihet olması gerekir. 
Bundan sonra asıl mühim olan cemiyetler ve 
dernekler deniyor. Hukukumuzda cemiyet, der
nek müterafik iki ıstılahtır. Bu iki terimi birbi
rinden ayırmaya imkân yok. Birini veya diğeri
ni kullanmak mümkündür. Zira hukukumuzda 
cemiyet ayrı, dernek ayrı olarak tanzim edil
miş müesseseler değil. O itibarla hangisini söy
lemek caizse yahut da lazımsa onu ifade etmek 
kâfi gelebilir. Muhtelif kanunlarda vakıa bâzı
larında dernek, bâzılarında cemiyet tâbirleri 
kullanılmıştır ama, bunun hükme tesiri yok. Bu 
doğrudan doğruya hukukun koyduğu bir mef
hum. Bu mefhumu her hangi birisi ile ifade et
mek kabildir. Bu bir nokta. Kaldı ki burada 
dernekleri de kooperatiflere temsil etmek, tıpkı 
kooperatifler gibi, ticaret şirketi, ticaret kuru
luşu nevinden addetmek hukukun anaprensiple-
rine de aykırı. Zira, dernek ve cemiyet yüksek 
malumunuz olduğu üzere, iktisadi gayeli olmaz. 
Daha ziyade ideal gayeli, menafi gayeli olur. 
Hattâ, doktrinde o kadar münakaşa edilmiştir 
ki bu mesele, bâzı derneklerin, bâzı cemiyetlerin 
yanı başlarında yan iş olarak bâzı ufak tefek ti
cari münasebetlere, ticari işlemlere tevessül et
mesi hoş görülmemiştir. O vakit bu dernekleri, 
doktrin gerek bizde, gerek başka memleketler-
dki dünya ilminden, hukuk ilminden biz zaten 
faydalandık ve bugünkü cari hukukumuzun te
meli de budur. Onlar daha ziyade gayeleri ik-
tisadeliğe kayan dernekleri şirket telâkki et
mişlerdir. Bu itibarla derneklerin burada zikre
dilmiş olmasını bendeniz vukuu tesadüfi adde
diyorum. Elbette takdir yüksek heyetinizin
dir. Eğer dernekler buradan çıkarılırsa daha 
uygun olur kanaatindeyim. Eğer bir dernek ik
tisadi gaye takibetmek mecburiyetinde ise, o va
kit kendisini kooperatif olarak ilân eder, tescil 
ettirir kooperatif olarak meydana gele
bilir. Ama,, hem dernek, hem koopera
tif olmasına hukukan imkân yoktur. 
Hukuk tekniği de müsait değildir. Mefhumlar 
zaten teessüs etmiştir. Bu itibarla bu iki tâbi

rin kaldırılmasını münasip görüyorum. Yüksek 
takdirinize arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, 1 nci maddede kooperatifin 
amacı belirtilmek istenmiş ve tarifi yapılmak 
istenmiştir. Amacı kanaatimce vazıh olarak ya
sılmış. Ama tarif kısmına gelince bu tamamen 
hatalıdır. Ve malumlarıdır ki, tarifler efradını 
cami, ağyarını mâni olmalıdır. Bu kaziye bu
radaki ifade ve ibareler tamamiyle aykırıdır, 
zıttır. Ve ibarelerde çelişmeler vardır. Şimdi ev
velâ cemiyetler deniyor. Hocamız da bahsetti. 
Demekler deniyor. Benim anladığım, cemiyetle 
dernek ikisi aynıdır. Cemiyetler ve dernekler 
demek ne mâna ifade ediyor bendeniz anlama
dım. Ya cemiyet diyeceğiz, ya dernek. Çünkü 
Cemiyetler Kanununa göre kurulan teşekküller, 
cemiyetler ve derneklerdin?. Oysaki Sayın Gök
türk'ün de ifade ettiği gibi, cemiyetler ve der
nekler ticaret şirketine dâhil edilmemek gere
kir. Bunlar iktisadi gayesi olmıyan cemiyetler
dir. Eğer iktisadi gayesi olursa ticaret şirket
leri meyamna girer. Bu bakımdan maddede bir 
d.p<ti§ik!ik yapılmasında zaruret olduğu kanaa
tlideyim. 

İstitraden şunu da arz edeyim ki, Geçici Ko
misyonumuz gayet anlayışlı olarak tasarı üze
rinde durmuş gerekli değişiklikleri de yapmış
tır. Şimdiye kadar son samanlarda alışageldi
ğimiz, ama değişiklik yapılmasın, olduğu gibi 
kabul edilsin, çabuk çıksın zihniyetinden uzak 
kaldığı iein komisyonumuza bu arada teşekkü
lü borç biliyorum. Değişiklik yapmak zarureti 
vardır. Ve Senatonun bu işler üzerinde hassa
siyetle eğilmesi lâzımdır. Değişiklik yapmıyalım 
düşüncesi hatalıdır. Bu bakımdan Sayın Baka
nımızın da bu konudaki fikirlerine katılmadığı
nı ifade etmek istiyorum. Şimdi muhterem ar
kadaşlarım bu maddenin şu şekilde tedvin edil
mesi daha uygun kanaatindeyim. Bu şekilde 
bir önerge sunacağım. 

«Madde 1. — Tüzel kişiliği haiz olmak üze
re ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini 
ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaç
larını karşılıkla yardım, dayanışma ve kefalet 
suretiyle sağlayıp korumak amacı ile gerçek ve 
tüzel kişiler tarafından kurulan değişir, ortaklı, 
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değişir sermayeli teşekküllere kooperatif de
nir.» 

Şimdi burada, gerçek ve tüzel kişiler tarafın
dan kurulacağını ifade etmek kâfi gelmektedir. 
Ayrıca burada kamu tüzel kişisi yahut da bil
mem falan tüzel kişisi, belediyeler, özel idare
ler, köylere ve saire demeye lüzum yoktur. Tü
zel kişi içerisine hepsi girmektedir, özel teşeb
büse ait tüzel kişilerin de girmesi lâzımdır. Ko
misyon raporunda zaten burada gerekçede de 
bahsedilmektedir, özel teşebbüs, ve Devlet te
şebbüsleri bu işi ele alacaklar, kooperatif kur
maları da mümkündür. Büyük sanayi hareket
leri yapılması da mümkündür. Otomobil imâli 
için kurulabilir, kâğıt imali ve ihracı için de 
kooperatif kurulabilir, denildiğine göre bu iş
leri yapacak da özel teşebbüstür, o teşekküller
dir, tüzel kişiler olabildiği gibi, kamu tüzel ki
şileri de olur. Şu halde arz ettiğim gibi gerçek 
ve tüzel kişiler demek suretiyle maddenin ted
vininde («Gerçek veya» sesleri) evet teklifim 
de öyle zaten gerçek veya. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Kamu tâbi
ri olmıyacak mı, cemiyetler girmeyecek mi? 

SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — Olmı
yacak, olmıyacak. Müsaade buyurun efendim. 
Cemiyetler girmeyecek. Bendeniz onu söylüyo
rum. Sayın hocamız da ifade etti. Cemiyetleri 
bu işe almamak lâzım. Cemiyetlerin gayesi baş
ka. Zaten Cemiyetler Kanununda yazar, Cemi
yetler Kanununda hususiyet şudur ki, ticari 
işlerle meşgul olmamak üzere dernekler kuru
lur, der. Sonra burada büyük bir hata var. 
Hem dernek deniyor, hem cemiyet deniyor. Bu 
büyük bir hata, haşivdir. Bütün bunlar kalka
cak ve bu suretle diyeceğiz ki, «amaciyle,» bu
raya kadar iyi, «Gerçek veya tüzel kişiler ta
rafından kurulan kooperatif» demek suretiyle 
hepsini kavrıyan kapsıyan bir ifade ortaya 
koymuş oluyoruz ve arz ettiğim gibi efradını 
cami ağyarını mânide bir tarif meydana gel
miş olacaktır. Bu yolda bir önerge verdim, il
tifatınızı arz ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mete. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Muhterem Başkan saygı değer arkadaşla
rım, ben de önceden vardiğim bir önerge ile 
aynı hususlara temas etmiştim. Şimdi gerek 
hocamızdan, gerek Sadık Artukmaç Arkada

şımızdan ayrıldığım noktaları belirteceğim, 
fazla uzatmadan, mümkün olduğu kadar. 

Meselâ, hocamız derneklerin ve cemiyetle
rin girmemesini istediler. Sadık Artukmaç Arka
daşımız da kamu kelimesini kaldırıp, tüzel ki
şilerin girmesini arzu ettiler. 

Bu da gene gayeden uzaklaşmış olacak. 
Çünkü, tüzel kişi dediğimiz, hükmü şahsiyeti 
haiz müesseseler, dernekler de olabilir, cemi
yet dediğimiz o da aynı şey, veya başka bir
takım kuruluşlar, hükmü şahsiyeti haiz, yani 
kamu tüzel kişiliğini haiz kanunla kurulmuş 
dernekler de olabilir. Bunların amaçları ka
nunlarda belirtilmiştir veya diğerlerinin ki, tü
züklerinde belirtilmiştir. Bu memlekette sömü
rülen sınıfın, kendi kendisini toplaması, bir 
araya gelmiyen sermayelerin bir araya getiril
mesi, iş gücünden, emekten, sermayeden istifa
de edilip memleketin kalkındırılması için ge
tirdiğimiz kanun içerisine başka amaçlarla ku
rulmuş birtakım dernekleri, tüzel kişileri sok
makla neyi elde edeceğiz? Bunu anlıyamıyo-
rum. Bir kamu tüzel kişiliği vardır ki, kanun
la kurulmuştur, birtakım vazifeleri vardır, gö
revleri vardır. Bunun arasında istihsal varsa, 
kooperatif kurmaya ayrıca lüzum yok, zaten 
kanunla kurulmuş bir teşekkül. 

Bu uygulamada birtakım hatalar yapacak
tır, kanaatindeyim. Muhterem arkadaşlarım, ka
nunu çıkarmak birçok kereler iyi niyetle müm
kündür ama, uygulama bozar bunu. Biz iyi 
bir kanun çıkardıktan sonra yıllarca, mutlaka 
en iyi şekilde uygulanacaktır diye taahhütte 
bulunabilir miyiz? Böyle bir taahhüdümüz ola-
mıyacağı içindir ki, kötü kullanmaların önüne 
geçmek kanun tedvin edilirken düşünülür, işte 
kamu tüzel kişilerini, cemiyetler ve dernekleri 
de çıkarırsak, ilerde kötü kullanmaların, bir
takım şahısların kayrılmasının önüne şimdi
den geçmiş oluruz. Aksi takdirde bâzı örnek
lerle karşılaşır, üzülürüz. 

Benim teklifimde de bu aynen devam edi
yor. «Sağlayıp, korumak amaciyle gerçek ki
şiler ile, özel idareler, belediyeler, köyler ta
rafından kurulan değişir ortaklığı» diye yani, 
kamu tüzel kişileri tâbiri çıkacak, bir. Bir de 
cemiyetler ve-dernekler. Bunlar çıktığı takdir
de bu çıkarılan kanunun kötü kullanmalara, 

I yani suiistimallere fazla fırsat vermiyeceği ka-
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naatindeyim. Bu şekildeki değişiklik önergesi
ni muhterem arkadaşlarımın kabul etmesini 
istirham ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerindeki öner
geleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kooperatifler kanun tasarısının 1 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Madde 1. — Tüzel kişiliği haiz olmak üzere 
ortakların belirli, ekonomik menfaatlerini ve 
özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını 
karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle 
sağlayıp, korumak amaciyle gerçek veya tüzel 
kişiler tarafından kurulan değişik ortaklı ve 
değişir sermayeli teşekküllere kooperatif denir. 

Sayın Başkanlığa 
1 nci maddenin kooperatif kurucularının be

lirtilmesinde gösterilen ve kamu tüzel kişileri ile 
cemiyetler ve dernekler ibarelerinin metinden 
çıkarılmasını teklif ederim. 

Muslihittin Yılmaz Mete 
Adana 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı Sayın 
Ağım buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI OSMAN 
MECDÎ AGUN (Rize) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, evvelâ bu kooperatifleri kâr gayesi 
güden şirketlerden tamamen ayırmak lâzım. 
Kooperatiflerin gayesi iktisadiden ziyade, sos
yaldir. Maddedeki tariften de bu anlaşılmakta
dır ve kanunun diğer maddeleri gelince görüle
cektir ki, kooperatifler kâr tevzi etmezler, kâr 
tevzi etmiyorlar. Yalnız ortaklarına sermayeleri
ne göre değil, şirketle yapmış olduğu, koopera
tifle yapmış olduğu muameleler nispetinde bir 
risturn tevzi eder. Bu tamamen başka mahiyet
tedir. Kâr gayesi yoktur. O itibarla bu madde
den tüzel kişiler tâbiri çıkarılmıştır. Şirketler 
çünkü tüzel kişidir. Bunu ayırmak için yapılmış
tır. Kamu tüzel kişileri başka. Tabiî kamu tüzel 
kişileri; özel idareler, belediyeler kamu tüzel ki
şileridir, Anayasa hükmü gereğince ve kanunla
rımız gereğince, ayrıca kanunlarımız bâzı teşek
küllere de kamu tüzel kişiliği tanıyabilir. Bu iti
barla hem onlar söylenmiştir, hem de kamu tüzel 

i kişileri denmiştir. Sonra bu maddeyi 9 ncu mad
de ile muvazi okumak icabeder. Bu böyle. 

İkincisi, dernekle cemiyet üzerinde duruldu. 
Bu cidden dernek ve cemiyet kelimeleri üzerin
de biz de durduk, Komisyonumuz da. Müteradif 
kelimelerdir, dernekle cemiyet. Ama, kanunları
mızda, bâzı kanunlar cemiyet demiştir, meselâ 
Cemiyetler Kanununun adı Cemiyetler Kanunu
dur. Fakat sonradan çıkan bâzı kanunlar der
nek tâbirini kullanmıştır. Bu itibarla madde ya
zılırken, hazırlanırken cemiyetler ve dernekler 
denmiştir ki, o kanun vâzunın dernek olarak ad-
landırıldıklannı da ihtiva etsin diye. 

Bu bakımdan Komisyonda bu maddenin bu 
' dernek ve cemiyet kelimelerine dokunulmamış

tır. Evet biraz değişse idi yine olurdu ama, bü
yük bir hata değildir, nihayet kanuni tarife uy
gundur. 

Sonra bu madde hakkında bir söz de şunu 
ilâve edeceğim, bu bir tariftir. Tarif efradını ca
mi, ağyarını mâni de olur, gayet kısa da olur. 
Yani kooperatifler kelimesi bile bir tariftir. Ko-
peratifi meselâ çok kısa tarif edenler de vardır. 
Demişlerdir ki, bir kısım ihtiyaç sahiplerinin, 
müşterek ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere zekâlarını ve maharetlerini birleş
tirmeleridir. Bu da tariftir, bundan da koopera
tif anlaşılır. Fakat burada kanuni bir tarif ve
rilmiştir. Bu kanunun hükümlerini de ihtiva et
mektedir, daha da kısa olabilirdi, hiç yapılma-
saydı da olabilirdi. Çünkü bu madde tatbik edi
lecek bir madde değildir. O bakımdan bunun 
üzerinde değişiklik yapılmasına lüzum olmadığı 
kanaatindeyim ve yapmadı komisyon bu itibarla. 
Saygılarımı sunarım. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 

Sayın Başkan, Ticaret ve Sanayi Odaları, kamu 
tüzel kişiliğini haizdir. Kızılay, Çocuk Esirgeme 
Kurumu, İktisadi Devlet Teşekkülleri daha bir 
çokları var, benim sıralıyabildiğim bunlar. Bun
ların bir pancar yetiştirme kooperatifi kurma-

I larını münasip görümüsünüz ki, veya Meksika 
menşeli buğdayın istihsali kooperatifi veya filân 
yeri kalkındırma derneği adı altında, sadece o 
yer halkının toplanıp eğlendikleri birtakım der-

I neklerin bu kooperatiflere girmesini münasip 

34 — 
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kabul eder misiniz ki, kalmasında ısrar edersi
niz. Bilhassa ilerde kötü uygulamalar olmıyaca-
ğmı peşinen taabhüdedebilir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Agun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI OSMAN 

MECDİ AGUN (Devamla) — Efendim, bida
yette arz ettim. Bu maddenin esasen tatbik ka
biliyeti, amelî bir şeyi yoktur. Bir tariftir. Bu 
kamu tüzel kişilerinin ve diğer cemiyet ve der
neklerinin hangi kooperatiflere katılabilecekle
rini bu tasarının 9 ncu maddesi bildirmiştir. Di
yor ki, «konuları ile amaçları bakımından ilgi
lendikleri kooperatiflerin kuruluşuna yardımcı 
olurlar.» Bu itibarla bir pancar yetiştirme, 
istihsali olan, konusu anasözleşmesinde pancar 
yetiştirme olan bir kooperatifin kuruluşuna an
cak onunla ilgili bir iktisadî Devlet Teşekkülü 
kamu tüzel kişiliği ile katılabilir. O katılabile
cektir, başkası katılamıyacaktır. Bunu tasrih et
miştir. Yani her ikisinin konusu aynı olacaktır, 
amaçları itibariyle birbirine yakın olacaklar, bir
birine alâka duyacaklar, bu böyle olur. Esasen 
başka türlü olsa anasözlesmede bu yer almaz. 
Ama, bu teşebbüsler hür teşebbüslerdir, diler
lerse istedikleri müesseseyle birleşebilirler. Bun
da kanunda bir mâni yoktur, biz bir mâni de 
getirmeyi düşünmedik, nitekim buradan tenkid 
eden arkadaşlar tümü üzerinde konuşurken, bu 
tevekküllerin hür teşekküller olduğunu, hür ira
deli teşekküller olduğunu bildirdiler, öyledir. 
Bu kanunda bunları hür müesseseler olarak ka
bul etmektedir. Bu itibarla sununla birleşir, 
bununla birleşir, şunu ortak alır, bunu ortak 
alır, alhlâka kanuna aykırı olmadıkça birleşe
bilirler. pekâlâ bir mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Agun bir sual daha so
ruyorlar. Sayın Mirkelâmoğlu. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkan, kamu tüsel kişileri tâbirinin mâ
nası içinde, kapsamı içinde özel idareler bele
diye ve köyler var mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI OSMAN 
MECDİ AGUN (Devamla) — Vardır. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Oldu
ğuna göre kamu tüzel kişileri ile sayarak, özel 
idareler, belediyeler, köyler ibaresinden ve te
kerrüründen Komisyon ve Hükümet nasıl bir 
fayda ümidetmektedir, bunu öğrenmek istiyo
rum. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI OSMAN 
MECDİ AGUN (Devamla) — Şimdi, yani ben 
ciciden burada arkadaşlarımızın, sayın senatör
lerin zihnine takılan noktalar olmuştur, tama
men haksız değildirler. Kamu tüzel kişileriyle 
özel idareler, belediyeler ve köyler demeye lü
zum yoktu. Kamu tüzel kişileri denirdi ve özel 
idareler, belediyeler, köyleri de içerisine alırdı. 
Veyahut özel idareler, belediyeler, köyler gibi 
kamu tüzel kişileri denirdi ve gene bu cümle 
böyle ifade edilebilirdi. Ama, unsur itibariyle 
aynıdır. Netice itibariyle hüküm değişmiyor. 
Yalnız yazılış bakımından cidden dikkatinizi 
çekmiştir, bu bizim de dikkatimizi çekti ama, 
öyle bıraktım fazla bir değişiklik yapmıyalını 
dedik, yani esasını değiştirmiyor, hükmü değiş
tirmiyor, o bakımdan bıraktık. 

MuSLiHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Bir sualim olacak. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 

Kıymetli başkanın cevabından çıktı bu soru, de
diler ki, 9 ncu madde tadadetmiştir. Burada 
amaçları bakımından ilgili kooperatiflerin ku
ruluşlarına yardımcı olurlar. Sayıyor yukarda, 

j cemiyetler, dernekler. Amaçları nedir. Bunu biz-
I 1er tâyin etmeyiz, kurucuları tâyin eder. Futbol 
| oynama cemiyeti de yönetmeliğinin ikinci mad

desinde der ki, zirai kalkınmaya da yardım ede-
I ceğim. Bunu hiç kimse değiştiremez. Cemiyet 

tüzüğünü hazırlar Hükümete gönderir. Oradaki 
şeyler amaçları içerisine girer. Biz futbol oyna
ma cemiyetiyiz cemiyet tüzüğüne bunu yazdık 
djye, cami yaptırma derneği tüzüğüne bunu 
yazdı diye istediği kooperatife ortak olur di
yebilir miyiz. Sayın Başkan bu cevabı verdiği
ne göre, bugünden kanun çıkar çıkmaz birçok 
suiistimallerin başlıyacağı kanısına vardım. 
Beni tatmin ederlerse memnun olurum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI OSMAN 
MECDİ AGUN (Devamla) — 9 ncu madde

de amaçları bakımından ilgilendikleri, demek
tedir. Yani bir futbol cemiyetinin ne bileyim 
pancar istihsali ile, bir spor kulübümün bir pan-

I car yetiştirme, pancar istihsali, tarım istihsal 
I kooperatifiyle elbette amaçları aynı değildir. 
j Ama bunlar kanuna aykırı ve biz de direktif 
I veriyoruz. Kanun vâzu diyor, «Amaçları itiba-
| liyls ilgilendiklerine dâhil olabilirler» diyor. 
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Bunun ötesinde bir de müeyyidesi olsa gerek 
istersiniz. Yani bu hükmün, kâfidir 9 ncu mad
denin izaihı. Bunun müeyyidesi var mı diye so
rabilirsiniz bize, bu akla gelebilir. O zaman eğer 
amaçlan itibariyle ilgili olmadığı bir şeye ka
rışırsa bence hukukun umumi esasları dâhilinde 
bâtıl olur. O muteber olmaz. Çünkü kanuna ay
kırı, kanunun hükmüne aykırı bir kooperatif 
teşekkül etmiş olur. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Agun, teşekkür 
ederim. Takriri okutuyorum. 

(Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önerge aleyhinde Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, kanunlarda tarif yapmak kadar zor 
hiçbir şey yok. jSıkıntı da bundan geliyor zan
nediyorum. Aslında bu hukuk terimlerini ken
di hudutları içinde hukukun şümulü içinde mü
talâa ederek sık sık tarife gitmemek lâzımgelir. 
Bu bakımdan sıkıntı çekiliyor. Ayrıca bu ha
zırlanan metni yeni tekliflere göre değiştir
mek, yeni terminoloji karışıklığı, yeni birtakım 
ihtilâfları da getirecektir. Şöyle; kısaca arz. 
edeyim, meselâ: Bizim kooperatifçiliği; hür 
iradeye dayanan, işlerini idare heyetlerinin yet
kili organlarının iradesiyle yürüten organlar 
olarak kabul ediyoruz. Fakat arkadaşlarımızın 
getirdiği teklif de kamu tüzel kişilerini kaldı
rır, onun yerine tüzel kişiler kaydını kabul 
ederseniz. Meselâ bir pancar şirketine, koope
ratifine pancar şirketleri oranın umumi heyeti, 
birliği dâhil olduğu takdirde o kooperatifin ser
best iradesine daima tesir eder ve işleri kendi 
istikametine yürütmek hâkimiyetini elinde tuta
bilir. O itibarla özel kişiler kaydı ile şirketleri 
'de kooperatiflerin içine getirip koymak gibi bir 
yol açılmış olur bu tarif kabul edilirse. Sakın
calıdır, zararlıdır. 

Diğer bakımdan kamu tüzel kişilerinin bu 
kooperatiflere ortak sıfatı ile girmeleri de koo
peratiflerin serbest hareketlerini takyideder, 
kooperatifleri kendi tesiri altına alabilir. O iti
barla 1 nci metinde mevcudolan tarif ne kadar 
yetersizse bu tarif ondan daha tehlikelidir. O 
itibarla hiç olmazsa kamu tüzel kişilerinden ge
lecek zarar ne de olsa hudutludur, özel tüzel 
kişilerden gelecek tehlike daha çok olur ve ka
nunlarımızdaki umumi ahengi de bozar. O tek
lifin kabul edilmemesini istirham etmek için 
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huzurunuzu işgal ettim. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — önergenin aleyhinde bir sayın 

üye konuştu. Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Bursa Milletvekili) — Bir hususu açıklamak 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu ta
sarının son huzurunuzda okunan şekli Hükü
met teklifi değildir. Geçici Komisyonda de
ğişmiş ve Millet Meclisince kabul edilmiş met
nidir. Fakat bu teklife Hükümet olarak da 
ksMmışızdır. Bunun sebebi kooperatif umumi 
tarifine aykırı düşmiyen ve kooperatifin, koo
peratifçiliğin gelişme şansına imkân veren bir-
taikım ek unsurları getirdiği içindir. Burada 
huturunuzda izah edildiği gibi 9 ncu maddede 
kamu tüzel kişilerinin özel idare ve sairenin 
maksada uygun, amaca uygun şekilde olduğu 
takdirle birleşmeye katılma imkânını tanımış 
olmaktır. Şimdi huzurunuzda tekrar dile ge
tirilen dernek ve cemiyet tabiri üzerinde Millet 
Meclisinde de aynı şekilde tartışılmıştır. Bura
da sarih şekilde belirtmek için söz almış oluyo
rum. Demek tabiri 507 sayılı Kanunda aynen 
ifade edildiği için cemiyet tabirine dönülmemiş 
ikisine birden yer verme lüzumu doğmuştur. 
Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş cemiyet
lerle, maksadına uygun düştüğü takdirde koo
peratife ortak olma ve onların gelişmesine yar
dımcı, önderlik gibi yan hizmetleri yapabilmek 
için onların katılmaları sağlanmıştır. Kamu 
tüzel kişilerin yanma özel idare, belediyeler te
rimini koymaktaki maksatta kamu tüzel kişi
leri tâbirini yalnız İktisadi Devlet Teşekkülle
rine münhasır bırakmayıp, gerektiğinde, özel 
idare ve belediyelere de bu hizmetlerin içinde 
yer verme imkânını sağlamak için madde biraz 
daha açıklığa kavuşturulmuştur. O bakımdan 
mesele kooperatifçilik tâbirine aykırı düşmi
yen ve kooperatifçiliğin gelişmesine, kııvvet-
ienmemirse imkân verdiği için madde bu açıklık
la Hükümetimizce kabul edilmiştir. Arz ede
rim, 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor 
mu efendim?. Katılmıyor. Hükümet?... Katılmı
yor. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

ikinci önergeyi okutuyorum. 
(Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete'nin 

önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Sayın Ergendi, önergenin aley
hinde konuşacak mısınız? 

NAFİZ EîtGENELİ (Edirne) — Hayır. 
BAŞKAN — Peki. Hükümet ve komisyon 

katılıyor mu?.. Katılmıyor. Önergeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B) Kuruluş muteberlik şartları, isim kul
lanma yetkisi: 

Madde 2. — Bir kooperatif en az 7 ortak 
tarafından imzalanacak anasözleşme ile kurulur. 
Anasözleşmedeki imzaların noterce onaylanması 
gerekir. 

Yapı kooperatifleri ile konusuna taşınmaz 
mal temliki dâhil bulunan diğer kooperatifle
rin anasözleşmelerinde ortaklara taşınmaz mal 
temlik edileceği hakkındaki taahhütler başka 
bir resmî şekil aranmaksızın muteberdir. 

Sermaye miktarı sınırlandırılarak koopera
tif kurulamaz. Kooperatif adını ancak bu ka
nuna göre kurulmuş teşekküller kullanabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

C) izin verme, tescil ve ilân: 
MacMe 3. — Anasözleşme, Ticaret Bakanlı

ğına verilir. Bakanlığın kuruluşa izin vermesi 
halinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer 
ticaret siciline tescil ve ilân olunur. Tescil ve 
ilân olunacak hususlar şunlardır: 

1. Anasözleşme tarihi, 
2. Kooperatifin amacı, konusu ve varsa sü

resi, 
3. Kooperatifin unvanı ve merkezi, 
4. Kooperatifin sermayesi ve bunun nak

di kısmına karşılık olarak ödenen en az mik
tar ve her ortaklık payının değeri, 

5. Ortakhik payı belgelerinin ada yazılı ol
duğu, 

6. Aynî sermaye ve devralınan akçalı kıy
metlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve 
bunlara biçilen değerler, 

7. Kooperatifin ne suretle temsil olunacağı 
ve denetleneceği, 

8. Yönetim kurulu üyeleriyle kooperatifi 
temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, 

I 9. Kooperatifin yapacağı ilânların şekli ve 
aııasözleşnıede ele bu hususta bir hüküm varsa 
yönetim kurulu kararlarının pay sahiplerine ne 
suretle bildirileceği, 

10, Kooperatifin şubeleri : Kooperatifler, 
lüzum gördükleri takdirde memleket içinde ve 
dışında şubeler açabilirler. Şubeler, merkezin 
sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulunduk
ları yer ticaret siciline tescil olunurlar. 

Ticaret Bakanlığı, anasözleşmelerin, kanu
nun ihtiyari hükümlerinden ayrıldığını ileri sü
rerek kooperatifin kuruluşuna izin vermekten 
kaçınamaz. 

Anas özleşmenin değişiklikleri de kuruluşta
ki usullere bağlıdır, 

BAŞKAN — Sayın Mete, buyurun. 
Mt/SLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 

Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; bura
da 3 ncü maddede «Anasözleşme Ticaret Ba-
kü.nlığma verilir. Bakanlığın kuruluşa izin ver
mesi halinde...» diye başlıyan ikinci cümlede 
«isin vermesi halinde» ki yerine; Bakanlık, eğer 
diğer hususlar tamamsa, formaliteler tamamsa 
izin verir, şeklinde bir değişiklik önergesi tak
dim ettim. Ticaret Bakanlığının veya başka bir 
bakanlığın kooperatiflerle ilgili olmasını kabul 
ederiz. Çünkü biz devletin Vesayeti prensibini 
k?„>u! etmiş, buna göre bütün müesseselerimi
zi. kurmuş bir milletiz. Vesayetten âri olması 
fikrinde değilim, ama vesayetin kötü kullanıl-
drğıi;^ mealler var. örneğin: Ceyhan Ticaret 
Bcr-oa ı̂ yıllarca, önce seçim yapmıştır. Ticaret 
Bakanlığı seçimi bozmuş, müteşebbis heyet 
kurmuştur. Danıştay a başvurulmuştur, karar 
alınmıştır, kanunsuz olarak. Bir tek vekil olsa, 
diyeceğim ki, şimdiki Sayın Bakan anlamıyor, 
kanunu uyguluyor. Değil. Değişik bakanlar o 
mevkii işgal etmişlerdir. Bakanlıkta bu işle 
meşgul olan şahıslar kanunu bilmiyor, genel 
hukuk prensiplerini bilmiyor, değil. Biliyorlar. 
Danıştayın verdiği bir kararın mutlaka uygu
lanması lâzım, hukuka saygılı olan insanlar ta
rafından. Ama partizanlık yapmak için bâzı 
memurlar ve bâzı bakanlar da partizanlığı ken
di partililerine teşmil etmek, onları memnun 

I etmek, için hukuka saygı göstermemektedirler. 
Bu bir Fransız Danıştay üyesine sorulmuştur 
arkadaşlarım. Bir vakıa, tevsik edemem, Da-

I nıştay üyesi olan bir arkadaşımız sormuştur. 

37 — 



C. Senatosu B : 53 

Fransa'da Danıştay kararı uygulanmadığı tak
dirde ne gibi bir müeyyide vardır. Biz Anaya
samıza koymamışız, Ceza Kanununda da yok. 
Sizde ne gibi bir müeyyide vardır; sorusuna 
adam taaccüple bakmış «ne demek» demiş «Da
nıştay kararının uygulanmaması ne demek» de
miş. Biz de Batı medeniyeti seviyesindeyiz. 
Biz de saygılı olmamız lâzım. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Bizde var 
mı? 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — Var ya işte bir misal verdim. Bakan 
Bey burada cevap versinler. Bir misal verdim. 
Ben tutuyorum Anayasayı hiçe sayan bir ba
kanlığa, bu kuruluşa istersen müsaade etsin is
tersen etmesin diye bir madde koyuyorum. 
Olmaz böyle şey. Ben ileride gelecek bakanla
rın bu maddeyi kötü kullanmıyacaklarını, par
tizanlık yapmıyacaklarmı ne bileyim, öyleyse 
biraz evvel arz ettiğim gibi, kanun çıkarken 
mâni tedbirleri almamız lâzım. Burada «Tica
ret Bakanlığına verilir. Şartlar uygunsa Ba
kanlık kuruluşa izin verir.» izin vermesi halin
de değil. «Bir hakkı hıyar tanıdığımız takdir
de bugünkü mevcut bakanlık teşkilâtının mut
laka kötüye kullanacağı kanaatindeyim. Bir 
misal arz ettim. Yarın da orada bu tip insanla
rın olmıyacağına; hepisinin kanunlara, vatan
daş hak ve hürriyetine, vatandaşın menfaatine 
saygılı insanlardan, mutlaka hepsinin, müte
şekkil olacağını, onların orada bulunacağına 
dair bir teminat göremiyorum. Binaenaleyh 
kötü uygulanmasının önüne geçilmesi için böy
le, hukukî deyimi ile, bir hakkı hıyarın ba
kanlığa tanınmamasmm gerektiği kanaatinde
yim. Bu sebeple bir takrir verdim. Çoğunluğun 
oylarına bağlı kabulünü istirham ederim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Takrir 
aleyhinde söz istiyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — | 
Söz istiyorum. ! 

i 
BAŞKAN — Takrir okunmadı efendim. Sa- j 

yın Tuna madde üzerinde söz istiyorsunuz; 
buyurun. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim müzakere mevzuu olan 3 ncü madde j 
«izin verme, tescil ve ilânla alâkalı» hususları I 
çeşitli fıkralar halinde takdim eylemiş. j 
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Sayın Mete buradaki konuşmalarında «Ti
caret Bakanlığı izin verirse» gibi artık maba
dının geldiğini söylerler. Ne istiyorlar? Şu şart
ları haizse izin verir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; o izni vermi-
yecek kimse, o şartların uymadığını ifade ede
cektir. Binaenaleyh bu kısımdaki taleplerinin 
varidolnıadığı kanaatindeyim. Artık hukuk 
devletine biraz daha fazla yanaşacağız. Böyle 
bir hal olduğ-u zaman, idarenin her türlü eylem 
ve tasarrufu yargı organının denetimine tabi
dir. Biraz uzak olmakla beraber, yargı orga
nından bu işin tashihi mümkündür. Fakat «ar
zu edilen şartlar varsa izin verilir» kısmı arzu 
ettikleri endişeyi bertaraf edecek mahiyette 
değildir. Metin hakikaten güzeldir. Aynen ka
bulünü rica etmekteyim. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Söz istiyorsunuz Sayın Altan. 

Altan'dan sonra konuşur musunuz Sayın Ba
kan? 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Ben daha sonra görü
şeyim, Görüşsünler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlar; Sayın Mete'nin ileri sürdüğü mah
surlar, kanım diğer maddeleriyle de bu madde 
telif edildiği takdirde, yoktur. 

Yukarda «izin verilmesi halinde» diyor. Fa
kat aşağıda bu izin verilmenin şartlarını da 
zikretmiş. Aynı maddenin sondan bir evvelki 
bendinde «Ticaret Bakanlığı, anasözleşmelerin, 
kanunun ihtiyari hükümlerinden ayrıldığını 
ileri sürerek kooperatifin kuruluşuna izin ver
mekten kaçmamaz» diyor. Şimdi bu bir emre
dici hüküm. Yani izin vermenin şartını madde
de iki türlü zikretmiş. 

1. — Mecburi hükümler demiş. Bunu 4 ncü 
maddede zikretmiş. Yani bu maddeler varken, 
bu maddelerin hükümleri yerine getirilmişse 
izin vermeye mecburdur. 

2. — Bir de ihtiyari maddeler koymuş, ya
ni anasosleşmede bu ihtiyari maddeleri şirket 
kendi mevzuuna göre, kendi statüsüne göre 
ayarlıyacak ve bundan ayrıldığı için de, aman 
sen ihtiyari maddelere uygun hareket etmiyor-
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sun diye izin vermekten de kaçınamıyacak. 
Yani orada bir elastikiyet tanımış. Fakat mec
buri hükümler mevcut bulunduğu müddetçe bu 
izni vermeye mecbur tutmuş. Binaenaleyh «Ba
kanın ve Bakanlığın ihtiyarında» diye bir hü
küm bahis mevzuu değil. Burada doğrudan 
doğruya şartları vazetmiş; bu şartların tahak
kuku halinde vermeye meöbursun demiş. Bu
rada ihtiyari bir durum yok. Bence hukukî yön
den, kimsenin takdirine ve particilik yapması
na müsaade edecek bir hüküm bulunmuyor. 
Arkadaşımın bu husustaki beyanı, aşağıdaki 
hükümlerle telif edilemiyor. Binaenaleyh mad
de güzel tedvin edilmiştir. İtibar edilmesini 
arz ederim. Hürmetlerimle) 

BAŞKAN — Ticaret Bakaı Sayın Türkel. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Bursa Milletvekili) — Muhterem senatörler; 
3 ncü maddede sayın arkadaşımızın müzakere 
mevzuunun dışında getirdiği meseleye kısaca 
değineceğim. Sayın Başkan müsade ettiği için 
cevap verme durumundayım. Fakat her şeyden 
evvel kanunun âmir hükmü ile ihtiyari hükmü
nü birleştirip burada Bakanlığı bir partizan tu
tumun içine itecek endişesini izhar etmekle sa
yın arkadaşımızın büyük haksızlık ettiğine 
kaaniim. 

Bakanlığımız ve memurlarımız bu partizan 
anlayışın dışmdadırlar. Burada huzurunuzda 
kesin şekilde söylüyorum ki, bir partizan tat
bikatın içinde deliliz. Bu kanunlarda da getir
diğimiz hükümlerle kooperatifleri bu partizan 
anlayışların dışında tutmak için gayret ediyo-
yoruz. İlerideki maddelerde okuyacaksınız, si
yasi münasebetlerin içerisine girmemesi için 
kesin hükümler getirilmiştir. 

Şimdi sayın arkadaşımızın bu tarz hüküm
lere rağmen, burada bizi partizan tutumlu bir 
tatbikatın içinde olma endişesiyle, kananım 
bundan sonraki tatbikatında ve maddelerin mü
zakeresinde böyle bir endişeyi izhar edecekle
ri kanaatine vardığım için, huzurunuzda bu 
konuya cevap verme lüzumunu duyuyorum. Di
ğer maddelerde de Bakanlığın bir nevi partizan 
tutumla bir tatbikatın içinde olacağı kanaatini 
tevlidedeceğinden, âzami şekilde Bakanlığın 
ismini bu kanun maddelerinin dışında tutma 
gayesiyle cevaplamak mecburiyetini duydum. 
Onun içindir ki, demin arkadaşımızın verdiği 

misali huzurunuzda, karşımıza çıkacağını tah
min etmemekle beraber, cevaplandırma duru
mundayım. 

Bir defa bu Ceyhan borsası hikâyesi Danış-
tayın kararı üzerine valiliğe tebliğ edilmiştir. 
Taraflar buna mahkemede itiraz etmişlerdir. 
Mahkeme iki senedir devam etmektedir. Mah
kemede olan bir dâvanın tatbikatçısı olamaya
cağımız herhalde Anayasa hükmüdür. Binaen
aleyh Anayasaya daha saygılı olduğumuzu bu
rada tescil etmek istiyorum. Teşekkür ederim. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Sayın 
Bakandan sorum olacak. 

BAŞKAN — Sayın Mirkelâmoğlu. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Mad

deye aydınlık getirmesi bakımından bir husu
sun açıklanmasını istiyeceğim. «Anasözleşme 
Ticaret Bakanlığına verilir. Bakanlığın kuru
luşa izin vermesi halinde» diye devam ediyor. 
Meselâ bu işlem yapıldı, anasözleşme Bakanlı
ğa verildi, 6 ay geçti «Evet» de denmedi, «Ha
yır» da denmedi, durum ne olacak? Bu süre ne
dir, bekleme süresi nedir? izin verilip verilme
diğini ne zaman anlamış olacaktır? 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Bunun ilerideki maddelerde de 
açıklığa kavuşan kısmı var. Şurada maddenin 
altında okuyacaksınız «Tiraret Bakanlığı, ana-
s özleşmelerin, kanunun ihtiyari hükümlerinden 
ayrıldığını ileri sürerek kooperatifin kuruluşu
na izin vermekten kaçmamaz» diye maddede 
yer var. 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevap vennozso 
ne olur diye soruyorlar. Yani her hangi bir 
müddet içinde «Evet» veya «Hayır» diye mü
racaata cevap verilmezse ne olur sorusunu so
ruyorlar. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Bu, vazifeyi kötüye kullanma 
mânasına gelir. Herhalde bir geciktirme olmı-
yacaktır. Bakanlık, bunu, ilerideki maddeler
de de görülecektir M, en kısa zamanda cevap
landırma durumundadır. Çünkü kooperatifçi
liği teşvik eder bir anlayış ve tatbikatın içinde 
olan bir Hükümet, Anayasa ile de bu, aşağı, yu^ 
karı, tavazzuh etmiş, kesinleşmiş durumda olun
ca; bunu süratlendirmekten öteye bir tatbika
tın içinde olmıyacağını düşünmemiz normal
dir. Yani bunu bir ret tatbikatı içinde değil, 
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siki de âmir hükümler ki, bu dördüncü mad
dede mecburi hükümler diye getiriliyor, öte
sinde, demin arz ettiğim gibi, ihtiyari hiikiin. 
ler bir güçleştiriri sebebolamaz. 

BAŞKAN — Sayın Hazer soru mu soracak
sınız? 

MEHMET HAZER (Kars) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan buyurun, 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

ıjkan, değerli arkadaşlarım, bu maddede izin. 
verme keyfiyeti, hakikten dikkat buyurulursa, 
Bakanlığın mutlak yetkisine bağlanmış gibi gö
zükmektedir. Son fıkradaki menfi anlamı ile 
düzenlenen hüküm, ana sözleşmede ihtiyari hü
kümlere riayet olunmadığı takdirde izin verme
meği kapsar. Demek ki, onun dışında her tür
lü esbabı mucibe ile Bakanlık kooperatife izin 
vermeme takdir yetkisini haizdir. Şimdi hal 
böyle olunca, kooperatiflerin doğması, sadece 
birkaç insanın yahut tüzel kişinin veya gerçek 
kişinin bir araya gelmesi ve bu kanuna tama
men uygun bir anasözleşme yapması kâfi gel
miyor. Ve behemehal kooperatifin vücut bul
ması için Bakanlığın izin vermesi şart kılınıyor. 
Sayın Yılmaz Mete arkadaşım bu izin verme 
hususunda partizanlığın rol oynıyabilmesi mah
zurunu ileri sürdü. Ben bir başka mahzur ha
tırlatmağa çalışacağım. Pek muhtemeldirki bir 
hükümet ve onun Ticaret Bakanlığı, kendi hü
kümetinin politikası olarak, bir çsşit kooperati
fin veyahut birkaç çeşit kooperatifin gelişmesi
ni lüzumlu görmiyebilir. Ekonomi politikasında 
böyle bir aracı kullanmanın doğru olmadığı ka
nısında olabilir. Ve meselâ o sahaları devlet 
sektörünün tekelinde bırakmak istiyebilir. Ya 
da o sahaları hususi sektörün faaliyet sahası 
darak kabul edrr. Orada kooperatif kurmayı 
o rektör mensuplarının menfaatlerine aykırı bu
labilir Böyle bir ekonomi politikası güttüğü za
man da elbetteki kınanması mümkün değildir. 
Hal böyle olunca, o iktidarın, o hükümetin ba
kanlığının belli sektörlere bıraktığı sahalarda 
kooperatif kurmak istiyenlerin kurma arzuları
nı. izin vermemekle önlenmesi mümkündür. Bi
naenaleyh, bu izin vermeyi kooperatifin doğma
sını, vücud bulmasını temin eden asli unsur ha
linden çıkarmalı bu kanunun bütün hükümleri
ni yerine getirmek şartiyle, bir anasözleşme 
yapmış kişilerin kooperatiflerinin kurulmasına 

I herhangi bir sebeple mâni olunmaz denilmeli
dir. Aksi takdirde, biraz evvel arz ettiğim gi
bi, bâzı sahalarda kooperatif kurulmasını istemi-
yen bir iktidar veya bir hükümet bir bakanlık, 
sadece izin vermekle yetinerek, daha doğrusu 
bu maddedeki selâbiyetini ve takdir hakkını 
kullanarak böylece önler. Sonra af buyurun 
bu maddenin son fıkrasındaki ihtiyari hüküm
lerini yerine getirmiyen kooperatiflere izin ver-
memezlik edemez, bu kanunla yeniden tedvin 
edilen bir hüküm değildir. Bu ticaret Kanunu
muzda vardır. Ticaret Kanunumuzun sanırım ki 
80 nci maddesinde vardı. O ayn. Şimdi biz 
kooperatifleri Ticaret Kanununun içine alıp ye
ni bir düzenlemeye tabi tuttuğumuz bir faaliyet 
içindeyiz. Orada umumi hükümdü o. Ama şimdi 
izin vermek zorunlu oluyor, vücud bulması, hu
kuken mevcut olması şart görünen bir unsur ha
linde oluyor. Benim kanaatimce bu kanunun hü
kümlerine ahlâka ve âdaba - mümkündür umu
mi hükümdür - uygun olduğu takdirde, koope
ratif kurmağa izin yermek zorunludur demek 
gerekir. Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, bu üzerinde durulan hüküm, kanaa-
j timce maddenin yazılış hatasından ileri gelmek-
| tedir. Bu hüküm sanki kooperatiflerin bir ön 

izne tabi tutulması istihdaf olunuyor gibi mad
dede yer almıştır. Halbuki, kooperatifler için 
bir ön izne ihtiyaç yoktur. Kooperatifler Ka
nunda tasrih edilen mecburi halleri, ihtiyari 
halleri havi iradesini izhar ettikten sonra Ti
caret Bakanlığı bunu inceliyecektir. Fakat sevk 
olunan maddede bütün bunlardan evvel koope
ratif ön bir izne tabi tutulmaktadır. O diğer
leri, yani mecburi unsurlar, ihtiyari unsurlar 

i sadece bünyeyidir. Kooperatifin bünyesine ait 
hususlardır. Hükümetle olan irtibatı izin ver
me ile ilgilidir, izin verme de maddenin başın
da bir diğer hususları araştırmaya ihtiyaç gös
termeden mücerret bir yetki, bir hüküm ifade 
etmektedir. Eğer bu hüküm birinci fıkradan, 
üçüncü maddenin başından kaldırılırsa, madde
nin sonuna aktarılırsa, bu kadar mahzurlu ol-
maa. Yani mahzuru şuradadır. Sözleşme Tica
ret Bakanlığına verilir. Bakanlığın bu kurulu-

I şa izin vermesi halinde şu, şu olur deniyor. 
Halbuki ondan sonra mecburi hususlar, ihtiyari 

i hususlar ayn ayn yer almıştır. Binaenaleyh, 
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eğer komisyon ve Hükümet meseleyi, başka 
bir misal vermeye ihtiyaç kalmadan, münaka
şayı uzatmadan şu fıkrayı ya tamamiyle çıkar^ 
mak veya maddenin sonuna aktarmak sure
tiyle meseleyi biraz hafifletebilir. Aksi takdirde 
bütün iradeler tekemmül etse, muamele tam 
olsa dahi, sırf Hükümet noktai nazarından bu 
reddolunabilir. Demin arkadaşım sordu bu izin 
verme vermeme müddeti ne kadar olabilir? Bu 
umumi hükümlere tabi, olur, o zaman. Kanun
da bir sarahat yok. Umumi hükümlerde ne olur
sa, bir muamele bir vazife zamanında ifa olu
namazsa ne yapılırsa o yapılır. Ama böyle muğ
lâk bir hükümü, böyle tereddüleri davet eden 
bir hükmü bu kadar çok maddeli bir kanun 
içinde görerek kabul etmek zararlı olur, mahzur
lu olur. Hükümet ve komisyon bu mahzuru dik
kate alarak maddeyi geriye alıp, nasıl olsa de
ğişiklikler olacak, yeniden bir redaksiyona tabi 
tutarak meseleyi bir hal yoluna koyabilir ka
naatindeyim. Onun için münakaşalar kesilebi
lir, bu teklifimin kabul edilmesini istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Arka

daşlar, ben bu maddeyi mahzurlu görmüyorum. 
Şimdi Hükümet bir Kooperatif Kanunu getiri
yor, kooperatifçiliği teşvik ediyor. Böyle bir ka
nun getiren Hükümet kooperatife mâni olmak 
değil, elbette kurulan kooperatifleri zamanında 
tasdik edecek... 

RIZA ISITAN (Samsun) — Hükümet deği
şir, her zaman aynı Hükümet olamaz ki. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şimdi, 
ona göre, demek ki Hükümetler de bunu böyle 
düşünecektir. Bir Hükümete mahsus değil, parti
zanlık filân yapmıyaca'k. Kooperatifin gelişmesi 
için, Türkiye'nin kalkınması için her Hükümet 
kooperatif kurulduğu vakit hüsnüniyet esasına 
dayanıyorsa bunu tasdik edecek. Yani hangi Hü
kümet olursa olsun bunu böyle 'kabul etmek lâ
zım. Yalnız ortada bir şey var. isin versin mi ver
mesin mi, Hükümet, üzerinde dursun mu?.. G-ay-
risamimî kooperatif kuurluyorsa, maksat başka 
ise, hattâ halkı aklatmaksa bunu da böyle başı 
boş bıraktığımız takdirde netice ne olur?. Nite
kim bunun hayatta misallerini görüyoruz. O 
zaman kooperatifi dejenere etmiş oluruz. Biraz 
da hükümetlere itimadetmeli, hükümetlere sala

hiyet vermeli. Meselâ hayatta şimdi zamanımız
da raslıyoruz. Filân yere işçi gönderme koopera
tifi... Bakıyorsunuz bir açıkgöz ortaya çıkmış, 
böyle bir kooperatif kurmuş.. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Kooperatif 
olur mu? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Var, 
var, kooperatif değil. Bunu da bilmek lâzım, var
dır böyle... Teşvikle ona, buna esasına dayana
rak var. 

Nihayet iyi de yolunu bulmuş, elbette bunun 
istismar taraflarını yapabiliyor. Bunun dışın
da da yine kooperatif kuranlar vardır, öne düşü
yor ve aynı zamanda bunu suiistimal ediyor. O 
halde Hükümete böyle bir salâhiyet vermek, 
Hükümetin kooperatifi kimler kuruyor, nasıl ku
ruyor, yürüyecek mi, yürümiyecek mi, kanuna 
uygun mu, uygun değil mi diye bir araştırması 
gerekir, gerekmektedir, hangi hükümet olursa 
olsun. 

O bakımdan, benim kanaatimce, her hangi bir 
Hükümet bu maddeyi tersine değil, bilhassa iyi 
niyetle kullanacaktır. Madde yerindedir. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — 3 ncü maddede 

sakıncalı taraf madde metninde ilk nazarda gö
rülmekte ise de, sakıncalı taraftan çok noksan 
taraf vardır. Noksan taraf, Sayın Mirkelâmoğ-
lu'nun dediği, müracaatın belirli bir süre içe
risinde müspet veya menfi kabul edilip edilmi-
yeceği yolunda her hangi bir berraklığı mevcut 
olmamasıdır. Şayet mecburi veyahut ihtiyari 
şartların yerine getirilip getirilmemesi hususun
da Bakanlık muayyen bir müddetle bağlı tutul-
saydı, madde metninde 'bu tamamlık ile hiçbir 
mahzur ortada kalmıyacaktı. Ama şimdi noksan 
bir taraf vardır. Ve hukukumuzda yerleşmiş 
prensipler mevcuttur. Bu prensiplere göre mu
ayyen bir haklan doğması için yapılan müracaat
lar belirli süreler içerisinde eğer yerine getiril
mez ise kendiliğinden vücut bulur. Yani bir 
kooperatifin kurulması için anasözleşmenin Tica
ret Bakanlığına verilişinden itibaren bir, iki, 
üç ay içerisinda bakanlık muayyen şartları yeri
ne getirmeyip, bunları tamamla der veyahut ye
rine getirmez veya sesini çıkarmaz, üc ay ge
çer ise, üç ay içerisinde cevap vermediği tak
dirde o kooperatif kurulmuş sayılır. Bizim hu-
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kukuımız&a yerleşmiş buna benzer hükümler I 
vardır. Şayet müracaat ediyor, sesini çıkarmıyor, 
belli bir müddet gegti mi o kurulmuş sayılır. 
Boyla bir hüküm yerinde olurdu, ama şimdi koo
peratifler için bir düsen getiriyoruz ve bunun 
işlemesini istiyoruz. Bu düsen içinde yorumlayı
cı •hükümler getiriyoruz, ihtiyari hükümler ge
tiriyoruz, mecburi hükümler getiriyoruz. 

Buraiaki bakanlığın isin vermesi halindeki 
hükmü tpek ilk nazarda 'Mitim kooperatiflerin 
an&sözlepıelarin Bakanlığa verilmesi halind'2 
Bakanlığın izni olup olmıyacağı, binaenaleyh 
izne bağlıdır. Gerçekten 'bir düzen madem ki isti
yoruz ve b'inı bir resmî mercie bağlıyoruz. O 
merciin da mecburi şartların yerine getirip ge
tirmemesini tetkik etmesi iktiza eder. Mecburi I 
şartlar yerine getirilmemiş ise resmî merciin ya- I 
pasağı iki şey vardır. Ya bunun tamamlanma
sını ister veyahut izni vermez, izin, verilmesi 
halinde ise ilân yapılacak ve sözleşme yürürlüğe 
girecek. 

Şimdi izin verilmeden kurulma bâzı haller
de mümkün değildir. Bizim hukukumuzda yine 
mevcuttur. Bir dilekçeyi vermek suretiyle cemi 
yetler kurulabiliyor veyahut gazete çıkabiliyor. 
Yani gazete için önceden izin şartı yok. Ben şu 
gazeteyi çıkarıyorum diye dilekçeyi verdiğiniz 
andan itibaren o gazeteyi çıkarma hakkınız olu
yor. 

Şimdi kooperatiflerde bu kadar ileriye mi 
gideceğiz? Yani anasözleşmeyi bir resmî mercie 
gönderip izni beklemeden ve mecburi olan, ma
dem ki mecburi bâzı kayıtları kabul ediyoruz bu 
kayıtların yerine getirilip getirilmediğini hiç 
tetkik etmeden ve bunlar yerine gelmiş midir 
gelmemiş midir, otcmatikman mı yani koopera
tifler sözleşmeyi belli bir mercie veyahut notere 
verdikleri andan itibaren kurulmuş sayacak 
mıyız, yoksa bu bâzı mecburi şartların yerine 
getirilip getirilmediğini arıyacak mıyız? Madem 
ki bâzı mecburi şartları kabul ediyoruz. O hal
de bu şartların yerine getirilip getirilmediğinin 
bir merci tarafından tetkiki gerekmektedir, i 
Ama bu tetkik zaten 3 ncü madenin son fıkra
sında ihtiyari hususlar için bakanlık bunu öne 
süremiyecektir, izin vermiyorum demiyecektir, 
ihtiyari madde. Çünkü ihtiyari maddelerin, 
5 nci maddede yorumlayıcı hükümleri vardır, 
kendiliğinden, eğer anasözleşmede hüküm yok . 
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ise, anasözleşmedeki bu ihtiyari hükümler 
mevcut değil ise, yorumlayıcı hükümler onun 
yerini alacaktır. 

İhtiyari hükümler için bakanlık takdir hak
kını da kullamamıyacaktır. Ama mecburi hü
kümler için bakanlığın bir takdir hakkını, ma
dem ki mecburi hükümler diyoruz ve koope
ratifçiliği daha ilk adımda kanunla bir yöne
tim devresinde bir şekle bağlıyoruz, bâzı mem
leketlerde hiçbir kayda tâbi değildir hattâ 
kanun yoktur, düzenleyici kanun yoktur ser
besttir, ama biz bir kanunla madem ki bumu 
düzenliyoruz ve onun himayesinde bir merci 
tanıyoruz, o halde mecburi hükümlerin, yani 
mecburi şartların yerine getirilip getirilme
diğini tetkik etme ve buna izin verip verme
mesini bakanlığa vermek doğru. Ama yine di
yorum, Sayın Mirkelâmoğlu'nun ifade ettiği gibi 
noksan bir taraf derhal kendisini gösteriyor. 
Sayın Bakan bunu verilmezse, Sayın, Dikeçligil 
veya bir başka arkadaşımız dedi; denetime tâ
bidir, mahkemeye gider uzun yıllar sürer, ba
kanlık bunu her hangi bir sebeple uzun bir 
müddet bekletebilir. O halde maddenin bir hu
kukî mâna ifade edebilmesi için sözleşmenin ve
rilmesinden itibaren şu kadar müdet içerisinde 
eğer izin verilmemiş ise kurulmuş sayılır hük
münün bulunması iktiza eder ve doğru olanı da 
bu idi. Bu hüküm mevcut değildir. 

Fakat bir taraftan da insanın gönlü razı de
ğil. Ben şahsan Millet Meclisi metninin tama
men olduğu gibi kabulüne taraftarım. Ama bu 
noksanlar da vardır, yok değil. Baktığımız za
man birçok noksanlar da vardır. Bir taraftan 
da tasarı 92 nci maddesinde siyasi faaliyetleri 
kesin surette de önlemekte ve bunun için de ted
birler getirmektedir. Mühim olanı kanunların 
iyiliği veya kötülüğü değildir. O kanunların 
tatbikmdski zihniyettir. Anayasa yapıldığı za
man da Lûtfi Beyin Başkanlık ettiği bir otu
rumda da ifade etmiştim, Anayasa görüşmeleri 
sırasında, iyilik veya kötülük, onu tatbik etme
yi vazife alan insanların zihniyetindedir. O zih
niyet eğer kötüye gidebiliyor ise, kanun hü
kümlerini dilediğiniz kadar şu veya bu şekilde 
getirin. Kötü bir kanun iyi tatbik edilir, iyi bir 
kanun kötü tatbik edilebilir. Mühim olanı şüp
hesiz ki kanunların tekniğine uygun iyi olma
sını arzu etmek yerindedir ve hepimizin yüreği' 
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bunun üzerinde titrer. Ama şimdi yıllarca has
reti çekilmiş bir kanunun o müddet bakımından, 
ki malhzurunu bir değiştirme şeyi ile yanyana 
getirdiğim zaman ben üçüncü maddenin bu 
şekliyle kabulüne daha çok meyil gösterdiğimi 
itiraf etmek zorundayım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ergendi. 
M. NAZİF ERGENELİ (Edirne) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; kooperatifçi
lik, kooperatif bir Anayasa müessesesidir. 51 nci 
madde diyor ki : «Devlet kooperatifçiliğin ge
lişmesini sağlıyacak tedbirleri alır.» Binaen
aleyh bu âmir hüküm karşısında Hükümetin ve
ya Ticaret Vekâletinin kooperatifçilik için her 
hangi bir müracaatı reddetmesine imkân yok
tur. Ancak, yine Anayasamızın bâzı hükümleri 
vardır, «şekil ve şeraiti kanunlarla tesbit edi
lir.» Şimdi burada da şekle taallûk eden nok
talar birer birer zikredilmiştir. Bunlar tamam
landığı takdirde Ticaret Vekâleti bu mezuni
yetti vermeye medburdur. Binaenaleyh «izin 
vermesi halinde» cümlesi bu şartların yerine 
getirilmesine matuf olmak gerektir. 

Nitekim Ticaret Bakanlığı anasözleşmelerin 
kanunun ihtiyari hükümlerinden ayrıldığını 
ileri sürerek kooperatifin kuruluşuna izin ver
mekten kaçınamaz. Bu, kâfi. Binaenaleyh metni 
olduğu gibi kabul etmek lâzımdır ve bu izin 
vermesi halinde cümlesini de aşağıdaki şartların 
ve evrakın tekemmülüne, tekâmülüne ve tamam
lanmasına bağlamak lâzımdır. Bunu başka tür
lü anlamaya imkân yoktur. Ticaret Vekâleti yi
ne arz ediyorum; izin vermemek kudretinde de
ğildir. Hürmetlerimle ar* ederim. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum efendim. 
Sayın Mumcuoğiu kifayet takriri vardı, kâfi 

miktarda arkadaşlar konuşmuşlardır. Kifayet 
takriri üzerin:1 e söz istiyen olmadığı için oyla
madım. Siz takririnizi izah sadedinde... 

HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — izin 
verirseniz, gayet kısa mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mumcuoğiu. 
HAYRi MÜMCUOĞLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım; üçüncü madde üzerinde ye
ter derecede müzakereler cereyan etmiştir. Ben
deniz 10 ncu bendin tarzı tanzimine ilişkin bir 
önerge verdim. Hakikaten kanun yapma tek
niği bakımından, 10 ncu bendi sakıncalı görü
yorum. Şöyle ki; birinci fıkrada «Tescil ve ilân 

I olunacak hususlar şunlardır» dedikten sonra, 
I 10 bend halinde bunları sıralamıştır. 10 ncu 
I bendde kooperatifin şubeleri denmiş ve koopera-
I tifin şubeler açabileceği ayrıca izah edilmiştir. 
I Bir parentez içinde olması lâzımgelen bu iza-
I ha, bendenize göre, lüzum yoktur. Kanunlarda 
I bulunması lâzımgelen, eski deyimle, münakka-
I hiyete riayetkar olmamız için bendeniz önergeyi 
I şöyle sundum, tadilini istirham ediyorum, ilti-
I fatınızı istirham ederim: «Kooperatifler memle-
I ket içinde ve dışında şubeler acmışlarsa; bunlar 
I da merkezin sicil kaydına gönderme yapılmak 

suretiyle bulundukları yer ticaret sici.'line tescil 
I olunur.» Mâruzâtım bundan ibarettir, iltifat edil

mesini rica ederim. Çünkü nasıl olsa tasarıda 
J tadiller yapılmıştır. Bu bir münakkahiyet ve

recektir, vuzuh verecektir, arz ederim, saygılar 
I sunarım efendim. 

BAŞKAN — Üç takrir vardır, sırası ile mua
meleye arz ediyorum. 

I Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddede aşağıdaki değişikliğin yapü-

masım teklif ederim. 
Saygılarımla,.. 

24 . 4.1980 

Adan?» 
Muslihittin Yümaa ilete 

Madde 3. — Anasözleşme, Ticaret Bakanlığı
na verilir. Kanuni şartlar yerine getirilmiş ise 
Bakanlık kuruluşa izin vorir. Kooperatif kurul
duğu, merkezinin bulunduğu yerde il;ln olunur. 
Ticaret sicilline kaydedilir. (Tescil ve iK-.ıı oluna
cak. ve devamı, aynen kalacak) 

BAŞKAN - - Takrire Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? Katılnuyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul o deli
ler.,. Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

İkinci takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kooperatifler Kanununun 3 ncü maddecinin 

2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Fıkra 2 : 
Ticaret Bakanlığı kanunun âmir hükümleri

ne uygun statüler içinde kurulan kooperatifle-
| re izin vermeye mecburdur. 
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Bakanlık kuruluş izinlerine bir ay içinde 
müspet, menfi cevap vermekle mükelleftir. 1 ay 
içinde cevap verilmezse izin verilmiş sayılır. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim? Katılmıyor. Takriri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. Etmiyen-
ler,... Takrir kabul edilmemiştir. 

Üçüncü takriri okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan 3 ncü maddenin 

10 ncu bendinin aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmesini ve bu önergemin izahı için söz 
verilmesini arz ederim. 

Tekirdağ 
Hayrı Mumouoğlu 

10. Kooperatifler, memleket içinde ve dışın
da şubeler açmış ise bunlar da merkezin sicil 
kaydına gönderme yapılmak suretiyle bulunduk
ları yer ticaret sicilline tescil olurlar. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu efendim? Katılmıyor, önerge
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler=.. Ka
bul etmiycnler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

D) Anasözleşmeye konacak hükümler : 
I - Mecburi hükümler : 
Madde 4. — Kooperatif anasözleşnıesinde 

aşağıdaki hususlara ait hükümlerin yer al
ması gerektir. 

1. Kooperatifin adı ve merkezi, 
2. Kooperatifin amacı ve çalışma konu

lan, 
3. Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybet

tiren hal ve şartlar, 
4. Ortakların pay tutarı ve kooperatif 

sermayesinin ödenme şekli, nakdî sermayenin 
en az 1/4 nün peşin ödenmesi, 

'5. Ortakların aynî sermaye koyup koymı-
yacakları, 

6. Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı 
ortakların sorumluluk durumu ve derecesi, 

7. Kooperatifin yönetici ve denetleyici 
organlarının görev ve yetki sorumlulukları ve 
seçim tarzları, 

| 8. Kooperatifin temsiline ait hükümler, 
9. Yıllık gelir gider farklarının, hesapla

ma ve kullanma şekilleri, 
10. Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut 

adresleri. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN" — Daha önce verilmiş bir tak
rir var, bunun üzerinde önerge verilmemiş
tir, önerge verilmediği için aynen oylamaya 
arz etmek mecburiyetindeyim... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tak
rir var, çok afedersiniz, doğru söylüyorsunuz 
ama kiminle vereyim, müsaade ederseniz ken
dim getireyim. 

BAŞKAN — Elinizdeki takrirden benim na
sıl haberim olsun, Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tak
riri gönderecek kimse yok efendim. 

BAŞKAN — idareci üye yok mu efendim? 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben 

mi getireyim. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDO&AH (istanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım 4 ncü maddenin. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Efen

dim, Sayın Gündoğan hakikaten haklı ama, 
oya koydunuz artık. 

BAŞKAN — Oya koymadım efendim, Sa
yın Gündoğan'ı haklı bulduğum için hakkını 
kullanmasını sağlıyorum efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli arakadaşlarım; 4 ncü madde
nin 9 ncu bendi üzerinde bir değişiklik teklif 
etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Kanaatimce sayın komisyonumuz ve muh
terem Bakanlık bu 9 ncu bendde yapmak iste
diğimiz değişikliği kabul edeceklerdir. Çünkü, 
bu 10 ncu bencide, «Yıllık gelir gider farkla
rının» vardır. Ve «Yıllık gelir gider farkı» de
yimi, ibaresi bu Kooperatifler Kanunu ile ve 
kooperatif mefhumu ile bağdaşır bir mefhum 
değildir. Kooperatiflerde kâr, temeddü bulun
madığına göre, yıllık gelir gider farkı diye 

j bir durum hâsıl olmaz. Yıllık gelir giderini 
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kooperatifin hesaplamaya kalktığınız takdir
de, kooperatifi ticaret şirketi haline getirmiş 
olursunuz. Ama, kooperatiflerde sermaye te
min etmek için bir miktar faiz vermek usulü 
mümkündür. Nitekim, kanunumuzun maddele
ri gelecektir, % 7 faiz verilmesi öngörülmüş
tür, münasiptir, sermaye celbini temin için. Ris-
turn da mümkündür. Fakat gelir gider dediği
niz zaman, bildiğiniz ticari münasebetlerde ve 
Gelir kanunlarında yer almış bir ibareyi koopera
tiflere, yani ticaret şirketi mahiyetinde olmayan 
kâr dağıtmıyan temettü dağıtmıyan bir müesse
seye koymuş oluyorsunuz. Burada konuşulması 
veya söylenmesi veya hüküm altına alınması gere
ken husus olsa olsa işletme fazlasıdır ya da fi
yat farkıdır. Sanım o ki, sayın arkadaşım beni 
doğrularsa çok minnettar kalırım; bu kanunun 
ilk tanziminden sonra Meclislere verilmesi sı
rasında bu bend; yıllık gelir gider farkı «ye
rine,» «fiyat farkı» tâbirini kapsıyordu; yanıl
mıyorsam ve hatırımda yanlış kalmadı ise. O 
fiyat farkı dâhi, yine kooperatiflerin asli ga
yelerini ihlâl edici mahiyette bir tâbir olabi
lir. Onun için, müsaade buyurursanız, nasıl ol
sa değişiklikler yapılmış bir kanundur; «Yıl
lık gelir gider farkı» yerine, «işletme fazlası» 
tâbirini koyalım. Ve böylece kooperatiflerin 
anagayesinden onları uzaklaştırmış olmayalım. 
Bir temeddü şirketi haline getirmemiş olalım. 

: Gayet sarih ve kısacık bir takrir verdim, ilti-
: fat buyurun. 
| Teşekkür ederim. 
| SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Söz 
j istiyorum Sayın Başkan. 
| BAŞKAN — Buyurun. 
i SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Efen

dim, kooperatifler de bilanço vermekle mü
kellef kuruluşlardır. Her bilançoda gelir gider 
olacaktır. Bu muhasebe usulündendir. Kanunun 
yalnız bu maddesinde değil, daha birçok mad
delerinde gelir gider terimi vardır. Onun için 
takririn nazarı itibara alınmamasını rica ede
rim. 

Hürmetlerimle. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Bakan cevap versinler efendim. 
BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayııi 

Agun, 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI OSMAN 

MECDİ AĞUN (Rize) -— Efendim, bunun doğ-

j rusu gelir gider farkıdır. Başka türlü desek, o 
zaman kâr gayesi güden şirketlere ve saireye 
bağlamış oluruz işi. Gelir gider demek lâzım
dır. Çünkü, evet bunlarda fiyatlardan biraz 
kazanacaklardır. Çünkü, masrafları vardır, me
murları vardır, müdürleri vardır, muhasipleri 
vardır, şu vardır, bu vardır, öteye beriye gidip 
gelirler, bâzı masrafları olur. Bütün bunları 
elbette aldıkları ve sattıkları şeyden kazana
caklardır. Sene içinde tasarrufta bulunurlarsa 
bu gelir ve gider farkı şeklinde tecelli eder. 
Böyle olması doğrudur, fiyat farkı şekline 
çevirdiğimiz takdirde bunları kâr eden şirket
lere inkilâbettirmiş oluruz, onlara benzetmiş 
oluruz. Doğru değildir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şimdi, 

şayet gelir gider farkını, kabul edersek, bun-
I dan sonraki, maddelerde de o terim geçecek

tir. O takdirde daha sonra geçecek ve birtakım 
I vergi muaflıkları maddeleri ile bunu tuttura

nlayız. Gelir gideri hesapladınız mı kooperatif
te, Gelir kanunları, Gelir Vergisi tahakkuku 
ve diğer kanunlar kooperatiflerin yakasına ya
pışsınlar. Gelir gider bilançosu yaptınız mı, 

I Sayın Orhon'un dediği gibi, katiyen muaflık 
koyamazsınız. O zaman anahükümlere, 61 nci 
maddeye aykırı düşer. Kooperatiflerde kâr ga
ye değildir. Kâr olmaz. Kâr olmasın diye za
ten kooperatifler kuruluyor. O zaman şirket 
kurarlar. Şirketin yerine kooperatif kurulma
sından maksat kârı önlemektir, temettü dağıt
mayı önlemektir. Verilen % 2 faiz de sermaye 
celbi içindir. Yanlış düşünüyorlar. 

BAŞKAN — Sual soracaktınız Sayın Gün
doğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sualim 
budur Sayın Başkanım. 

Nasıl izah edeceklerdir, Gelir Vergisinden 
muaflıkları veya Kurumlar Vergisinden muaf
lıkları? 

BAŞKAN — Sual sordular, Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, burada 
kooperatifçilikte literatüründe müsbet menfi 
fiyat farkı deyiminin yerine geçecek gelir te-

I rimi, kâr zarar hesabı mânasına değil, müspet 
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menfi fiyat farkı yerine getirilmiştir. Yani, bu 
suretle terimin seçilmesinde Geçici Komisyon 
ve Millet Meclisinde itina edilmiştir. Meseleyi 
kâr zarar olarak değil, gelir gider farkı olarak 
mütalâa etmek suretiyle arkadaşlarımızın has
sasiyetini bu tarzda yumuşatmış olduğumuzu 
kabul ediyoruz. 

SIRRI AT ALAY (Kars) Bir soru soraca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI AT AL AY (Kars) — Sayın Bakan, 

bizim Hükümetimiz zamanında vermiş olduğu
muz ve benim de imzam bulunan tasarıda; 
«Yıllık kâr farkının hesaplama ve kullanma şe
killeri» idi. Bunun değiştirilmesinde zorunluluk 
ne idi de, bu hale geldi? 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Hükümet tasarısında 
aynen muhafaza edilmiştir o tâbir. Ancak, 
kooperatif mevzuatının ve bu kanunun tatbi
katında daha sadelik getirmek ve tatbikatçı
lara bir rahatlık verebilmek için ifade bu 
tarz bir kelime ile değiştirilmiştir. Gelir gider 
farkı olarak ifade edilen bu ibareyi, arkadaş
larımızın endişelerine iştirak etmiyorum; çün
kü kooperatifçilikte kâr unsuru vardır. Ama, 
kâr unsuru tek unsur değildir. Diğer hizmet 
unsuru da beraberdir. O bakımdan biz kâr - za
rar deyimini kabullenmedik. Kâr - zarar tâ
birini kullanmıyoruz. Sadece gelir gider far
kını kullanıyoruz. Bir telif edici ve ifadeyi 
yumuşatıcı, tatbikatçıya da rahatlıkla kullan
ma imkânı verir bir sadelikde olduğu için, bu 
değişime katıldık. 

BAŞKAN — Yani, gelir gider tâbirini ris-
tıırn. tâbirine uydurabilmek için. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Efendim, müspet ve 
menfi fiyat farkları yerine kullanılmak üzere, 
gelir gider tâbirini bir sadelik taşıdığı için 
tercih ettik. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Kooperatifler Kanununun 4 ncü maddesi
nin 9 ncu bendinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Bend : 9 = İşletme fazlalarının hesaplama 
ve kullanma şekilleri. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) 
— Takririn aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde Sayın Er-
geneli buyurun efendim. 

MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; kanun
daki terim yerindedir Bu terim burada geian, 
giden veyahut da gelir ve gider mahiyetinde ifa
de edilmiştir. Eğer kâr temin eder, kâr ga
yesi güden bir müessese olsaydı bilanço çıkar
mak mecburiyeti olmakla beraber, zimmet mat
lup mefhumlarını kullanması Ticaret Kanu
nu icabı idi. Gelir Vergisi Kanunu bakı
mından bilhassa Usul Kanunu bakımından me
seleyi ele alırsak Sayın Gündoğan avukattır. 
kendileri işletme defteri tutar, hangi tâbiri kul
lanırlar? Çünkü, avukatlar kâr gayesi ile çalış
maz, avukatlar hasılat temin eder, kâr gayesi 
gütmez. Onun içindir ki, Usul Kanunu, serbest 
meslek erbabı için kabul ettiği defterde, işletme 
defterinde gelen, giden; gelir ve gider mefhum
larım kullanmıştır. 

İşte bu noktadandır ki, kanundaki terim 
ve mefhum yerindedir, hürmetlerimle arz ede
rim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, size usulün 
hangi noktasından söz vereyim? Takririnizi 
izah ettiniz, takririn aleyhinde konuştu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ser
best meslek kazançları ayrı şeylerdir. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu efendim? Katılmıyor. Tak
riri oylarınıza arz ediyorum efendim : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

4 ncü maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

II ihtiyari hükümler : 
Madde 5. — Anasözleşme ayrıca aşağıdaki 

hususları da kapsıyabilir. 
1. Genel Kurulun toplantısı, kararların 

alınması, oyların kullanılması hakkındaki hü
kümler ; 

2. Kooperatifin çalışma şekline dair esas
lar ; 
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3. Kooperatifin birliklerle olan münase
betleri ; 

4. Kooperatifin diğer bir kooperatifle bir
leşmesine ait hükümler; 

5. Kooperatifin süresi, 
'BAŞKAN —- Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum : Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

I I I - Yorumlayıcı hükümler : 
Madde 6. — 5 nci maddenin 1 ve 2 nci bend-

lerinde yazılı hususlar hakkında anasözleşme-
de hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki hüküm
ler uygulanır. 

1. Genel kurul, kooperatifi temsile yetki
liler tarafından imzalanan taahhütlü mektup
larla veya mahallî gazete ile köylerde ise ya
zılı olarak imza kargılığı toplantıya çağrılır. 

2. Kooperatifin faaliyeti; kooperatifin 
amacı ve çalışma konusuyle sınırlıdır. 
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mak ve bu maddeden maksat, bir fayda um
mak mümkün değildir. 

Lütfen faaliyeti yerine, ehliyeti koyalım, 
ve bitsin bu iş. Çok rica edeceğim. He o, 
Komisyonumuz birçok tadilât yapmış, hayırla 
karşılıyoruz ve bu faaliyetinin sınırlanması 
keyfiyetinde böyle kooperatifi ne hale sokmak, 
yani afedersiniz, izahı mümkün değil, ku
sura bakmayın bunu ehliyet olarak değiştirin 
lütfen, doğrusu budur, bunun. Mevzuat böy
ledir, kanunlar böyledir, ehliyet sınırlanır, 
faaliyet sınırlanmaz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saym Orhem, buyurunuz. 
SABAHATTİN OEHOIT (Giresun) — Efen

dim, madde kanaatimce yerindedir. O'.lnkü, çe
şitli kooperatifler var, meselâ; yapı" koope
ratifinin faaliyeti, kooperatifin anac ı ve ça
lışma konusuyle sınırlıdır. Terin yerindedir, 
ehliyeti diye bir şey düşünmeme".: gerekir. 

Bunu arz etmek istiyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAM - Komisyon? 

G3ÇİCİ KOMİ3Y02T DAŞKAeTI O. MEÖBİ 
AGUIT (Sise) — llük'leı yerindedir, buraya 
ehliyet okra!?: yazmamda imkân okna^. Koo
peratifin ehliyeti, hükmi rahsiyeti iktisabet-
mekle şahsiyet sahibi clur, ehliyet orada mev-
srrabahistii'. Burada amacına uygun olarak 
faaliyet sarf ekmektir. Amacının dışında faa
liyet sarf edemez, diyor. Yerinde buluyoruz. 

BAŞZAif — Peki efendim, takriri okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
6 nci maddenin 3 nei bendinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim, 
Madde 6. — bend 2. Kooperatifin ehliyeti; 

kooperatifin amacı ve çalışma konusuyle sınır
lıdır. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum : 
F.aibul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan sekli ila oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler.:. Kabul etmiyenler.,. 
Kabul edilmiştir, 

BAŞKAN — Saym G-ündoğan, takririnizi 
izah edecek misiniz? 

FİKRET GÜNDODĞAN (istanbul) — Ga
yet tabiî, anlatayım efendim, yanlışlık var. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDDOĞAN (istanbul) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım, bu 6 nci 
madde yorumlayıcı hükümleri ihtiva ediyor. 
Fakat, 2 nci bendinde bir yanlışlık var, kanaa
tindeyim. 

«Kooperatifin faaliyeti; kooperatifin amacı 
ve çalışma konusuyle sınırlıdır,» bu Türkçe 
değildir ve hiçbir şeyi de ifade etmez. Koo
peratiflerin faaliyetlerini sınırlamak mümkün 
değildir. Her türlü sahada faaliyet göstermiye 
yararlı kooperatif kurulabilir. 

Sanım o ki, burada kooperatifin ehliyeti 
olacak. Yani, kendi mevzuu içinde ehliyet hu
dudunu gösterecek, bu bend. Ama, ehliyet 
ile, faaliyet iki Arapça terim galiba, birbiri
ne, benzediği için, yavaş yavaş da bu nesil 
kayboluyor, ehliyet yerine faaliyet, faaliyet 
yerine ehliyet kullanırız, bir mahazuru yok 
mu dediler, yoksa gözden mi kaçtı? Rica ede
rim, kooperatifin faaliyeti; kooperatifin amacı 
ve çalışma konusuyle sınırlıdır, denmez. Ama, 
kooperatifin ehliyeti ki, hükmü şahsiyet, de
nebilir, onun sınırlarını çizmek lâzımgelebi-
lir. Onun sınırlarını da konusuyle, amacı ve 
çalışma konusuyle hudutlandınîması doğrudur, 
başka türlü, başka türlüsünü Türkçe anla-
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E) Tüzel kişiliğin kazanılması ve sorumlu
luk : 

Madde 7. — Kooperatif ticaret siciline tescil 
ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce koo
peratif namına işlem yapanlar bunlardan şah
san ve zincirleme olarak sorumludur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ortaklık sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi 

A) Ortaklığa girme şartları ve ek ödeme
ler : 

I Yükümlerinin açıklanması : 
Madde 8. — Kooperatif ortaklığına girmek 

için özel kişilerin medeni hakları kullanma ye
terliğine sahibolmaları gerekir. Ortak olmak 
istiyen özel kişiler, kooperatif anasözleşmesi 
hükümlerini bütün hak ve ödevleri ile birlikte 
kabul ettiğini belirten bir yazı ile kooperatif 
yönetim kuruluna başvururlar. Kooperatif, or
taklarına kendi varlığının dışında şahsi bir 
sorumluluk ve ek ödemeler yüklüyor ise ortak 
olmak isteği, ancak istekli tarafından bu 
yükümlerin, açıkça kabulü yazılı olarak be
lirtildiği takdirde değer taşır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

II Tüzel kişilerin ortaklığı : 
Madde 9. — Özel idareler, belediyeler, 

köyler gibi kamu tüzel kişileri ile cemiyetler 
ve dernekler, Kamu iktisadi Teşebbüsleri ve 
kooperatifler, amaçlar bakımından ilgilendik
leri kooperatiflerin kuruluşlarına yardımcı 
olur, önderlik eder ve ortak olabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

B) Ortaklığın sona ermesi : 
I - Ortaklıktan çıkma serbestisi - Tazminat : 
Madde 10. — Her ortağın kooperatiften çık

ma hakkı vardır. Çıkma keyfiyetinin koopera
tifin mevcudiyetini tehlikeye düşürmesi halin
de ayrılmak istiyen ortağın, muhik bir tazmi
nat ödemesine dair hüküm anasözleşmeye konu
labilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

II - Ortaklıktan çıkmanın sınırlandırılması : 
Madde 11. — Kooperatiften çıkma hakkının 

kullanılması, anasözleşme ile en çok 5 yıl için 
sınırlandırılabilir. 

Haklı ve önemli sebeplerle bu süreden ev
vel çıkabileceği hususunda Anasözleşmelye hü
küm konulabilir. 

Bir ortağın hiçbir suretle kooperatiften çı-
kamıyacağma dair bağlamalar hükümsüzdür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

III - Bildirme süresi ve çıkma zamanı : 
Madde 12. — Çıkış, ancak bir hesap senesi 

sonu için en az ve 6 ay önceden haber verilerek 
yapılır. Anasözleşmede daha kısa bir süre 
belirtilip hesap senesi içinde çıkışa müsaade 
edilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

IV - Ortaklıktan çıkmayı kabulden ka
çınma : 

Madde 13, — Yönetim kurulu, anasözleş
meye uygun olarak yapılacak isteğe rağ
men, bir ortağın kooperatiften istifasını ka
bulden kaçınacak olursa, ortak çıkma dileği
ni noter aracılığı ile kooperatife bildirir. Bil
diri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

V - Ortağın ölümü ve ortaklığın devri : 
Madde 14. — Ortağın ölümü ile ortaklık 

sıfatı sona erer. 
AnasÖzleşmed3 gösterilecek şartlarla ölen 

ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak ola
rak kalmaları sağlanabilir. 

Ortaklık devredilebilir. Ancak bu hususta 
anasözleşmeye kısıtlayıcı hükümler konulabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında bir takrir 
var. Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar bu 14 ncü maddenin 2 nci 
bendinin ifade tarzı üzerinde durmak gere
kiyor. Burada deniliyor ki : «Anasözleşmede 
gösterilecek şartlarla ölen ortağın.» Yani or
tağın ölümü anasözleşmede gösterilecek gibi 
bir mânaya geliyor. Dikkat buyurursanız bir 
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daha okuyorum. «Anasözleşmede gösterilecek 
şartlarla ölen ortağın mirasçılarının koopera
tifte ortak olarak kalmaları sağlanabilir.» 

Ben bunu şu mânada kaleme alındığını zan
nediyorum. ölen ortağın mirasçıları anasöz
leşmede gösterilen şartlara uymak suretiyle 
ortak olarak kooperatifte kalabilirler. Yani 
bu mânada söyleniyor zannediyorum. Ve doğ
rusu da budur. Bu biraz gülünçtür de. Çünkü 
ne diyor, Anasözleşmede gösterilecek şartlarla 
ölen ortak olmaz bu. (Arasında virgül var ses
leri.) Virgül de olsa ne olursa olsun. Bir daha 
okuyalım. «Anasözleşmede gösterilecek şart
larla ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte 
ortak olarak kalmaları sağlanabilir.» Bunu 
bendeniz bir önerge veriyorum; «ölen ortağın 
mirasçıları anasözleşmede gösterilen şartlara 
uymak suretiyle ortak olarak kooperatifte ka
labilirler» şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ediyorum, iltifatınızı ibtirham eder saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN" — Sayın Soydan, 
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlarım, ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı 
sona erer. Giisel. Oünkü öyle olması lâ^m. 
8 nci maddede kooperatif ortaklığına girmek 
için özel kişilerin medeni hakları kullanma 
yeterliğine sahibolmaları gerekir. Medeni hak
lar, Medeni Kanun yönünden 18 yasını ikmalle 
başlar. Tasarruf ehliyeti ile başlar. Şimdi bu 
maddede, tasarruf ehliyeti kabul edilirken, 
diğer yönden ayrı bir madde ile ortağın ölü
mü ile ortaklık sıfatı sona erer derken, bu
rada öyle bir hal oluyor ki, ortağm ölümünden 
sonra anasözleşmede gösterilecek şartlarla öbn 
ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak ola
rak kalmaları sağlanma keyfiyeti, o zaman 
8 nci madde hükmüne taban tabana mt oluyor. 
Peki bunlar kaasır, ya küçük olduklarına göre, 
tasarruf ehliyetini de haiz olmadıklarına göre, 
bunların hakları nasıl korunacaktır. Bu yön
den bir takrir de vereceğim. 8 nci madde hük
mü uygun olduğuna göre, ortaklığın ve ortak
lık sıfatı sona eren dendiğine göre, 2 nci fık
raya lüzum olmadığı kanaatindeyim, 

BAŞKAN — Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, 

benden evvel konuşan sayın arkadaşımın 
8 nci maddede kooperatife ortak olmak için 
reşidolma şart koşulduğu halde, burada ölen 

mirasçının reşidolmasa bile hissedar kabul 
edilmesi bir tezat ifade eder ve bu itibarla 
fıkrayı çıkaralım demesi kanaatimce varit de
ğildir. 8 nci maddede rüşt tanınmasının sebebi, 
çünkü medeni hakkı kullanmak yani, iktisaba 
iltizama ehil olmak lâzımdır. Ortak olabil
mek için taahhüt altına girmek lâzımdır. Ve 
Medeni Hukukumuzda da böyle bir taahhü
de girmek için reşidolmak şarttır, medeni hak
ları kullanmak hakkını haiz olmak lâzımdır. 
Çünkü o vakit ilk defa taahhüde giriyor. Orada 
aramak mecburidir. Buraya gelince, çocu
ğun babası evvelce taahhüde girmiştir. Babası 
öldükten sonra çocuk ona halef olmak su
retiyle, ona mirasçı oluyor. Yeniden bir taah
hüde girmiyor. Binaenaleyh bir tenakuz yok
tur. Bu artık Medeni Kanunun tamamen icap-
larındandır. Burada anasının, babasının bü
tün haklarına halef olduğu için burada rüşt 
aramak mecburiyeti yoktur. Hattâ yalnız re
şit değil, mümeyiz de olmazsa yine iktisabet-
miştir. Nasıl ki, ölümle bütün tereke miras
çılara intikal ederse. Burada da aynı şekilde 
oluyor. Yalnız buradaki hususiyet, ortaklık 
sıfatının da öldü diye nihayet vermiyebilir. 
Bâzı öyle şeyler vardır ki, şahıs mevzuu-
b'astir. Onun şahsiyeti bir şey ifade eder. 
Öldü - mü mirasçılara intikal etmez. Ama koo
peratifte böyle şey mevzuübasolmadığı için 
geçmesi mümkündür. Maddenin bu fıkrası doğ
rudur. O varit değildir. Aynen kabulü lâzım
dır. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim nedenlerden dolayı Koo

peratifler kanunun tasarısı 14 ncü maddesi 
ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Madde 14. — Fıkra 2) ölen ortağın miras
çıları Anasözleşmede gösterilen şartlara uymak 
suretiyle ortak olarak kooperatifte kalabilir
ler. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet iştirak edi
yor mu?. Etmiyor, Komisyon?. Etmiyor. Tak
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. 
Etmiyenler. Takrir kabul edilmemiştir. 
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14 ncü maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler. Emiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

VI - Görev veya hizmetin bitmesi, taşınmaz 
mal veya işletme karşılığı ortaklık : 

Madde 15. — Ortaklık sıfatı bir görev 
veya hizmetin yerine getirilmesine bağlı ise, 
bu görev veya hizmetin sona ermesi ile ortak
lık sıfatı kalkar. Bu halde Anasözleşmeye hü
küm konulmak suretiyle ortaklığın devamı sağ
lanabilir. 

Ortaklık sıfatının kazanılması, Anasözleş-
me ile bir taşınmaz malın mülkiyetine bağlı 
hakların kullanılmasına veya bir teşebbüsün 
işletmesine bağlanabilir. Bu gibi hallerde ta
şınmaz malm mülkiyetinin veya işletmenin 
üçüncü şahıslara devir veya temliki ile or
taklık sıfatının bir hak olarak yeni malike ve
ya işletmeyi alana geçebileceğini Auasözleşme 
hüküm altına alabilir. Taşınmaz mala ait bu 
şekil iktisabın üçüncü şahıslara karşı muteber 
olması tapu siciline bu yoldan meşruhat veril
mesine bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edil
miştir. 

C) Ortaklıktan çıkarılma esasları ve iti
raz : 

Madde 16. — Anasözleşme, kooperatif ortak
lığından çıkarılmayı gerektiren sebepleri tâ
yin edebilir. Bunların dışındaki haklı sebepler
le de ortaklıktan çıkarılmak mümkündür. 

Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kumlu
nun teklifi ile genel kurulca karar verilir. Ana
sözleşme, çıkarılan genel kurula başvurma hak
la saklı kalmak üzere, bu hususta yönetim 
kurulunu da yetkili kılabilir. 

Çıkarılma karan gerekçeli olarak tutanağa 
geçirileceği gibi, ortaklar defterine de j^azılır. 
Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa teb
liğ edilmek üzere, on gün içinde notere tevdi 
edilir. Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay 
içinde itiraz dâvası açabilir. Tebliğ edilen karar, 
yönetim kurulunca verilmiş ise, ortak, üç aylık 
süre içinde genel kurula da itiraz edebilir. Bu 
itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak 
üzere, yönetim kumluna noter aracılığı ile teb
liğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kuru
la itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun 
çıkarma karan aleyhine itiraz dâvası açılamaz. 

| itiraz üzerine genel kurulca verilecek karara 
karşı itiraz dâvası hakkı saklıdır. 

Üç aylık süre içinde genel kurula veya 
mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edil-
miyen çıkarılma kararlan kesinleşir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edil
miştir. 

D) Kooperatiften çıkan veya çıkanlan 
ortaklarla hesaplaşma süresi ve yükümlü
lük : 

Madde 17. — Kooperatiften çıkan veya çı
karılan ortakların kendilerinin yahut miras
çılarının kooperatif varlığı üzerinde hakları 
olup olmadığı ve bu haklann nelerden iba
ret bulunduğu Anasözleşmede gösterilir. Bu 
haklar, yedek akçeler haricolmak üzere, orta
ğın ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesapla
nır. 

Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye dü
şürecek nitelikteki iade ve ödemeler, Anasöz
leşmede daha kısa bir süre tesbit edilmiş ol
sa bile genel kurulca üç yılı aşmamak üzere 
geciktirilebilir. Bu durumda kooperatifin mu
hik bir tazminat isteme hakkı saklıdır. Çıkan 
veya çıkanlan ortaklar ile mirasçılann alacak 
ve haklan bunlan istiyebilecekleri günden baş-
lıyarak beş yıl geçmeden zamanaşımına uğrar. 

Çıkan veya çıkanlan ortağın sermaye veya 
mevduatından kısmen veya tamamen yoksun 
kalacağı hakkındaki şartlar hükümsüzdür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ortaklann hak ve ödevleri 

A) Ortoklık senedi : 
Madde 18. — Her ortağın üyelik haklannm, 

ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunma
sı şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, sa
hibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi koo
peratife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu 
hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile 
yetkili olan kimseler tarafından imzalanır. Or
tağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sı-
rasiyle kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin 
ödediği paralara ait ise ortak imza eder. imza
lı ortak senedi makbuz hükmündedir. Mezkûr 

I senet Anasözleşmeyi ihtiva etmek şartiyle or-
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taklık cüzdanı şeklinde de düzenlenebilir. Or
taklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde ol
mayıp sadece beyyine vesikası hükmünde
dir. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim bu 

Kooperatifler kanun tasarısının hakikaten mü
zakeresinde büyük müşkülâtla karşı karşıya-
yız. Bir taraftan müzakere müddetimiz bugün
le mahdut, diğer taraftan çok mühim ve tafsi
lâtlı bir kanun getiriliyor. Bâzı noksanlar var
dır göz yumabiliyoruz. Bir kısım tadilât ya
pılıyor, yapılacak mı, yapılmıyacakmı? Yapıl-
mıyacaksa bu da ehemmiyetsizdir bırakalım di-. 
ye gidiyoruz. Şimdi 18 nci madde de böyle bir 
mesele karşısındayız. 

Şimdi evvelki Kooperatifler Kanununda, Ti
caret Kanunumuzda 17 madde vardır bu hu
susta. Bu kanunla 102 maddelik bir metin ge
tiriyoruz. Fakat buna rağmen eski 17 madde 
içinde bulunan bir maddeyi de meselâ icabında 
burada ihmal etmiş görüyoruz. 

Şimdi eski Ticaret Kanunumuzun 492 nci 
maddesinde ortaklık defteri ve listesi diye 
bir madde vardır. Orada kooperatif şirketleri 
bir ortaklar defteri tutmaya mecburdur. Bu 
deftere her ortağın girişi, sermayesi, ne vakit 
girdiği ve ne vakit çıktığı yazılır. Bu metinde 
yok. Fakat Ticaret Kanunun ondan sonraki 
493 ncü maddesindeki ortak senedini almış. Bu
rada getirmiş bu ortak defterlerine neler 
yazılması lâzımgeldiğini yazıyor, burada da 
yine ortağın âzalık haklar ve saire yazıyor. 
Bir de ortağın girdiği ve çıktığı tarih yazılır, 
diyor. Bir ortak daha kooperatife girerken 
kendisinin girdiği yazılabilir ve senette kendi
sine verilebilir. Ama çıkacağı zaman daha bel
li değil ki, çıktığı tarihte senette yazılsın. 
Esasen çıktığı zaman, eğer çıkmışsa artık se
net kalmaz. Bu itibarla senette ortaklıktan 
çıkma tarihinin yazılması bir haşivdir, lüzum 
yoktur. Defter olsa, evet sicil defterinde, kü
tükte hangi ortak hangi tarihte girmiş, hangi 
tarihte çıkmış, yazılır. Defterde bir ortağın 
hem girdiği, hem çıktığı yazılır. Ama eski Ti
caret Kanununda senette yalnız ortağın giriş 
tarihi yazılırdı, çıktığı yazılmazdı. Bunda de
ğişmeyi mucip bir hal yokken sırf defter tut
mayı kaldırdığı için o kelimede noksan kalma

sın diye senede de yazılmış. Lüzumsuzdur, 
haşivdir. Ama eğer diğer maddelerde tadilât 
olmıyacaksa, sırf kanun Meclise gitmesin diye 
bu haşiv kalır. Ama gidecekse böyle lüzumsuz 
bir kelimenin bulunmaması lâzımdır. Bunu na
zarı dikkatinize arz ediyorum. Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
18 nci maddedeki «Çıktığı tarihler» ibare

sinin maddeden çıkarılmasını teklif ediyo
rum. 

Ağrı 
Salih Türkmen 

BAŞKAN — Komisyon ve Hüidimet katı
lıyorlar mı?, iştirak etmiyor. Takriri oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler. Etmiyenler. 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler. Etmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

B) Ortaklık payları, şahsi alacaklılar : 
Madde 19. — Kooperatife giren her şahıstan 

•en az bir ortaklık payı alınması gerekir. 
Ana.-jözleşme, en yüksek had tesbit ederek bir 
ortak tarafından bu had dâhilinde birden faz
la pay alınmasına cevaz verebilir. 

Bir ortak hiçbir suretle 30 000 liradan faz
la pay sahibi olamaz. 

Bir ortaklık senedinin değeri 100 liradan 
i aşağı olamaz. Birkaç pay bir ortaklık senedinde 

gösterilebilir. Senetle temsil edilmiyen paylar 
100 lira itibar olunur. 

Her kooperatifin iştigal mevzuuna göre kre
di talepleri bankalarca, müssseselerce veya şir
ketlerce öncelikle karşılanır. 

Bir ortağın şahsi alacakları, ancak ortağa 
ait faiz ve gelir ve gider farklarından hissesine 
düşen miktarı ve kooperatifin dağılmasından 
ona ödenecek payı haczettirebilirler. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyonumu

zun bu maddeyi değiştirmiş bulunmaktadır. 
Millet Meclisi metninden farklı olarak Geçici 
Komisyonun getirdiği ilk madde 19 ncıı mad
dedir. Şimdiye değin gelen maddeler Millet 
Meclisi metniyle aynen kabul edilmiş bulunu-

Ş yordu. Komisyonumuz Millet Meclisinin 19 
I ncu maddesindeki şu fıkrayı madde metninden 
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çıkarmıştır: «Yapı kooperatiflerinin bankalar
dan, müesseselerden veya şirketlerden kredi 
alabilmesi için yapacakları meskenlerin kredi 
verecekler tarafından takdir olunacak maliye
tinin en az 1/4 ünü yatırmış bulunması 
şarttır. 

Hükmü Millet Meclisi metninde mevcut idi, 
Komisyonumuz bu fıkrayı çıkarmış bulunmak
tadır. Eğer Komisyon bu fıkrayı daha iyi, maz
but ve Millet Meclisindeki hükmü tashih, ye
rine iyisini getirme şeklinde getirse idi, bir 
değiştirmeye değer görülebilirdi. • Ancak hem 
bir değiştirmeye sebebolacak, hem de daha 
iyisi olmıyacak, çifte mahzuru bünyesinde ta
şıyan bir değişiklik. 

Kooperatiflerin memleketimizde çoğu za
man ve çoğu kere gelişmemesinin sebebi eğitil
miş kooperatiftiler olmadığı gibi, bâzı kimse
ler kooperatifler kurarak bu yolda emeğin 
karşılığı olmıyan, meşru olmıyan bâzı iktisap 
ve faaliyetlerde bulunmanın hevesi içinde ol
dukları içindir. Bunu bugün veya yarın için, 
yahut beş sene önce için demiyor, olağandır, 
içtimai bünyemiz içerisinde bu dert mevcut
tur. Batakçı zihniyette beş, on Mşi bir araya 
gelir bir kooperatif kurarlar, sonunu da geti
remezler. 

Şimdi Millet Meclisindeki metinde koo
peratif kuranları dörtte bir yükümlülüğü peşi
nen yatırmaları veya göstermelerini şart koş
masına rağmen komisyonumuz bu şartı kaldı
rıyor. Bankalardan, şirketlerden veya mües
seselerden kredi alacak kooperatifler hiçbir 
malî sorumluluk altında bulunmıyacaklardır. 
Halbuki, Millet Meclisi metninde takdir olu
nacak maliyetin dörtte birini yatırmak mec
buriyeti konuyordu. Böylelikle ciddî koope
ratiflerin gerçek bir amaca yönelmiş ve ortak
larının menfaatini düşünen bir kooperatif zih
niyetini mecbur tutan bir hüküm mevcut idi. 
Şimdi Komisyonumuz bunu çıkarıyor; tamamen 
diyor ki, çıkarma gerekçesinde, bunu alacakla 
verecek olanların, zaten Kooperatifler Kanunu 
ile biz birçok şeyleri karşılıklı iki rızanın 
serbestisi yerine âmme nizamı adına bâzı mü
dahalelerde bulunuyoruz. Tam bir serbesti 
getirmiyoruz. Tam bir serbesti olsa o zaman 
demin itiraz edilen mecburi hükümlere de lü
zum kalmıyacaktı. O hale düzenleyici hüküm
leri kapsıyan bir açıdan biz kooperatifleri 

ele alıyoruz. Böyle olunca karşılıklı olarak 
müesselerle kooperatiflerin karşılıklı kredi alıp 
vermemelerini de bir nizamlama mecburiyeti 
vardı. O halde Millet Meclisi bunu daha dü
rüstlüğe varan ve kooperatif kuranları da 
ciddî bir niyet içerisinde bulunmaya icbar 
eden bir şekle getiriyor, Komisyonumuz bu
nu kaldırıyor. Bu sebeple Komisyonumuzun 

| kaldırdığı bu fıkranın yerine getirilmesi su-
I retiyle Komiyon metni yerine Millet Meclisi 
I metninin kabulünü ve böylelikle değiştirme 
| yolu ile, Millet Meclisine gitme zahmetine 
I dâhi değmiyecek ve mahzurlu bulunan madde

nin de düzeltilmesi lüzumu hâsıl olacaktır. Bu 
I hususta bir önerge de vermiş bulunuyorum. 

iltifatlarınızı rica ederim. 

I BAŞKAN — Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım, bendeniz de 
I Sayın Sim Atalay'm kanaatini teyit için yük

sek huzurlarınızı işgal ettim. Bir kooperati
fin kurulması bir işe girebilmesi için kendi
sinin de o işte bir katkısı bulunması lâzım 

i ki, mesuliyeti ve onun kıymetini tam mâna-
siyle müdrik olabilsin. Hiçbir şey yatırma
dan, sadece kuru kuru senetle bir işe girme
nin mesuliyeti ile kendisinden de bir şey kata
rak, kendi cebinden bir şey çıkmış, kendi ma
lından bir şey katarak o işe ortak olmasiyle 

I bir iş yapması arasında mesuliyet bakımın
dan çok büyük fark var. Bu bakımdan Ko-

I misyonun dörtte bir nisbetinde peşin para ya
tırarak müesseselerden kredi talebetmesi hu
susundaki Millet Meclisinden gelen metinden bu 

i fıkranın çıkmasını ben haksız buldum. Hakika
ten haklı olan tarafı bu işe giren kimselerin 
de o işte bir katkıları bulunması lâzım ki, 
o katkı ile bir mesuliyet duysun, o işe daha 

i çok sarılsın ve bu suretle de o kooperatif mak
sadına, gayesine ulaşabilme imkânı için 
daha çok gayretin içerisinde, çabanın içerisin-

j de olsun. Bu bakımdan Millet Meclisinden 
gelen metin bendenizin kanaatine göre daha 
faydalıdır. Millet Meclisinden gelen metne iti-

! bar edilmesini arz ederim. 

j BAŞKAN — Geçici Komisyon Sözcüsü Sa
yın Bingöl. 

j GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BİN-
I GÖL (Muş) — Sayın Başkan, muhterem sena-
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törler, Komisyonunuz Heyeti Âlinize niyabeten 
mevzuu genişliğine tezekkür etmiş bulundu.. 
Ve bu maddede Millet Meclisinde ilâve edil
miş bir fıkrayı bu konudan istifade edecekle
rin aleyhine tecelli edeceği gerekçesi ile me
tinden çıkardı. Şöyleki : Bugün şu anda Tür
kiye'de mevcut 7 388 kooperatiften 2 070 ta
rım satış ve tarım kredi kooperatifi sermaye
sini bulabiliyor, kaynaklan mevcut. Köy işleri 
Bakanlığının patronajında, onun yardımı ile 
bütçeden yaptığı yardımlarla 123 ü hayvan 
ürünleri, 756 Toprak - Su, 32 Orman, 52 
Su - Ürünleri, 2 086 adedi Köy işleri Bakan
lığı tarafından kurulmuş kooperatiflerdir. 
Buradan dikkatinizi bir noktaya çekeceğim. 
Bendeniz mevzuu yakinen müşâhade ettim. 9 
milyon lira masraflı bir Toprak - Su koopera
tifi var. Yeraltı suyundan su çıkarıyor. Sa
tıhta isaîe kanalları yapıyor ve bunu koo
peratife devrediyor. Lütfedin bir köyde 2,5 
milyon peşin parayı ödemek mümkün mü
dür? O zaman bu kooperatife dur diyeceğiz. 

2 022 adedi de Türkiye'de bina inşaat koo
peratifleridir. Bina inşaat kooperatifleri nok
tasını buraya getiriyorum ve 1 010 tanesi de 
muhtelif kooperatifler. Şimdi, bina inşaat koo
peratiflerine Sosyal Sîgortalar yardım ediyor, 
Bugün cari sisteme göre Sosyal Sigortalar ar
sasını veren ve bunun yüzde on karşılığında 
kabul etmek suretiyle % 90 kredi vererek iş
çileri kooperatif kurmak suretiyle mesken sa
hibi yapmaktadır. Şimdi biz % 25 kaydını, 
bir taksim dört kaydını getiriyoruz; % 90 nını 
vermiş müesseseye. Hattâ % 100 nü vermiş 
müesseseye daha evvelden arsa olarak % 10 
nu vermiş. Bunu kredi ile kapatmış, arsa sa
hibi yapmış kooperatifi, bunu % 10 teminat ka
bul ediyor ve arkasından da % 90 kredi veri
yor, inşaatını bitiriyor, işçiye teslim ediyor. 
Biz buraya getiriyoruz, bina kooperatifi ola
rak % 25 ni peşin yatırdığımız müddetçe koo
peratifiniz meriyete giremez. Bu inanış için
de biz bu hükmün metinden çıkarılması ka-
kanaatine vardık ve metinden çıkardık, ka
rar Heyeti Âliyenizindir. Biz düşündükleri
mizi sizlere arz ederiz karar sizlerindir, hür
metler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Bingöl'

ün köylerdeki kalkınma kooperatifleri, orman 

yerindeki kooperatifleri, su kaynaklarından 
istifade kooperatifleri için konulacak her hangi 
bir kayıtta kendisinden çok ileri olacağımı, 
böyle bir kayıt gördüğüm yerde tüylerimin ür-
pereceğini ifade etmek isterim. Ama Sayın 
Bingöl metin şu, yapı kooperatifleri için bu 
konan kayıt bir defa. Ayrıca münhasıran dört
te bir kayıt yapı kooperatifleri içindir. O 
halde buraya gelip Sayın Bingöl'ün ifade ettiği 
8 milyon, bunun dörtte birini köylü yatıra
cak.. Meseleyi bir defa bu ayrıntısı ile ortaya 
koyalım. Yapı kooperatifleri için bu şartlar 
aranacaktır. Yapı kooperatifleri bunların çe
şitleri var, arkadaşım bunları gayet iyi bilir. 
Sosyal yapılar için imar ve iskân Bakanlığının 
çeşitli çeşitli yapıları için bunlar aranmıyor 
mu? ig yapıldığı gibi bu kooperatiflerin kuru
luşuna ve bunların yapacakları faaliyetlere 
müesseseler de katılmaktadır. Yani güçlerini 
temin etmektedir. Bu münhasıran kişilerin ya
pacağı yapı kooperatiflerinde konulacak kayıt
lardır ve gerçekten de bunu koymaya mecbu
rum.. Çegitli suiistimallere yol açabilir. Nasıl 
yol açabilir? müesseseleri, şirketleri ve banka
ları itham altında bırakabiliriz. Kooperatif ku
rar. Yapı kooperatifi kuruyorum gözün ka
radır sana hiçbir kayıt aramıyorum ama kaşın 
karadır sana vermiyorum gibi senden kayıt arı
yorum benden kayıt arıyorum gibi müessesele
re çeşitli takdir hakkı da yüklemiş vermiş olu
ruz. Suiistimallere yol açar. 

O halde münhasıran yapı kooperatiflerine ve 
DV, yapı kooperatifleri de kişilerin kuracağı ya
pı kooperatifleri olacaktır. Yani âmmenin ya
pacağı çeşitli sosyal hizmetleri ilgilendirenler
de olmıyacaktır, kişilerin kuracağı yapı koope-
atifleri için ortakların dörtte bir maliyet fi

yatlarının karşılığını göstermeleri ve yatırma
ları, Rendeci'nin dediği gibi elbetteki bir yapı 
kooperatifi kuracak kişilerde bir miktar yapa
cakları yahut kendilerinin faydalanacakları hu
suslardan dolayı bâzı külfetlere katlanabilsinler. 
Nimetler külfetlerin karşılığıdır. Kişilerin bâzı 
nimetlerden istifadesi için önceden bir fedakâr
lığı değilde önceden bir mükellefiyeti yerine 
getirmeleri gereklidir. Bu bakımdan köy koope
ratifleri ile hiçbir ilgisi yoktur. Kayıt münha
sıran yapı kooperatiflerine aittir ve bu yapı 
kooperatifleri de sosyal mesken ve işçi mesken
lerinin tamamen dışında olan yapı kooperatif -
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lcrine inhisar edeceği cihetle Millet Meclisinin 
letni doğrudur. Ve bu kişilerin bâzı suiistimal

lerine, bâzı gölge, bunda mahzur yoktur, fay
da vardır. Hem bu kadar sakıncalı bir hükmü 
bir değiştirme sebebi olarak komisyonun mü
dafaa etmesi yerinde değildir. Millet Meclisi 
metninin kabulü hususunda oy vermenizi istir
ham edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Agun. 
UM^IUI KOİVlİSiON BüŞüAJMİ ÜÖiyixiiV 

ivItiüDI AGUN (Rize) — Bu üeğışiKliğın gen 
a'mıması başka sekile sokulması şüpnesız yük
sek Umumi Heyete ait bir meseledir. Ama Di
zini DU yaptığımız değişiklik böyle koiay ko-
a,y reddedilecek bir değişiklik değildir, iüv-

veı emirde bu maddenin Sayın Atalay in konv;ş-
masına cevap olarak arz ediyorum. Bu madde
nin amme intizamı ile alâkası yoktur. Bu maa
ile doğrudan doğruya iki özel müesseseyi kar
şı karşıya götürüyor, ivooperamte özel mües
sesedir. Krediyi veren de özel müessesedir. Bi
naenaleyh taraflar bunu serbest ve hür iradele
ri ile alırlar, verirler, hesap ederler. Kurulan 
kooperatif batak bir kooperatif midir, değn 
midir bunu bankacılığın esaslarına göre ve kre
diyi verecek olan müessese araştırır, dilerse 
verir, dilerse vermez. Bu onun takdirine bağ
lıdır. Biz kanun vazıı olarak bu sosyal meselede 
bunun daha ziyade sosyal yönü vardır, bilhas
sa mesken yapı kooperatifleri mevzuubahistir. 
Burada kendisine bir mesken yapacak bir kimse
nin ehven şartlarla menfaatine kredi temin 
edeceği bir sırada bizim kanun vazıı olarak or
taya karışıp onun özel bir müesseseden kredi 
almasına bâzı güçlükler güçlük yaratan hü
kümler getirmemiz asıl bu yerinde değildir. Bu 
kibarla bizim değişikliğimizin kabul edilmesi-

i arz ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum. İki 
takrir vardır, ikisi de aynı mahiyette olduğu 
için ikisini okutup, ikisini birden oylıyacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici Komisyonun tanzim ettiği 19 ncu 

madde yerine Millet Meclisince kabul edilen 
19 ncu madde metninin 19 ncu madde olarak 
kabulünü saygı ile arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

24 . 4 . 1969 O : 2 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan 1246 sayılı 

Kooperatifler kanun tasarısının 19 ncu madde
sinin Millet Meclisinden geldiği şekilde kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Nafiz Ergeneli 

NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Takririmi 
izah etmek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririnizi izah edeceksiniz. 
Buyurun Sayın Ergeneli. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, söz 
istedim. 

BAŞKAN — Söz istediniz. Peki efendim. 
Bir dakika Sayın Ergeneli. Sayın Bakan söz 
istemiş, öncelik hakları vardır. Buyurun Sa
yın Bakan. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, Sayın 
İsa Bingöl'ün konuşması üzerine evvelâ bir tav
zihe lüzum görülüyor. Bilindiği üzere yapı koo
peratiflerine ait bu hüküm Hükümet tasarısın
da yer alıyor. Bilâhara Geçici Komisyon bu 
fıkrayı kaldırıyor. Millet Meclisindeki müza
keresi sırasında bu fıkra yeniden bu tasarıya 
getirildi ve Millet Meclisince kabul edilen me
tin bu tarzda Yüce Senatoya gelmiş bulunu
yor. Sayın Rendeci'nin ve Sayın Atalay'ın bu
rada belirttikleri endişelerine ve görüşlerine 
katılıyorum. Bu sebeple sayın komisyonun bu 
tarz tadil görüşüne iştirak etmediğimizi arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ergeneli buyurun 
efendim. 

NAZİF ERGENELİ (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlar, tasarının 19 ncu maddesi hakkın
da Sayın Atalay'ın ve Sayın Rendeci'nin iza
hatından sonra benim artık söz almama ve takri
rimi izah etmeme lüzum yoktu. Ancak Sayın 
Komisyon Başkanının bâzı mütalâalarına tat
biki olarak cevap arz etmek üzere huzurunu
za geldim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, 7 kişi bir ara
ya gelecek yüzer liralık payla bir kooperatif 
kuracaklar ve bunun senedini taşıyacaklar. He
men akabinde gidip her biri ellişer liralık bi
rer bina yapmak üzere 350 bin liralık kredi 
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talebinde bulunacaklar. Ve bunun içinde ka
nun her müracaattan evvel öncelik tanımıştır. 
Binaenaleyh bu öncelik tanımak hakkından da 
tercihan istifade yolunu arayacaklardır. Şim
di arkadaşlar, tatbikatta bu muazzam suiisti
male müsaittir. Şimdi G-eçici Komisyon 19 ncu 
maddenin raporunda, gerekçesinde diyor ki, 
kredi verenle kredi alanın anlaşmasına bıraka
lım diyor. Peki kredi almak istiyenler nereye 
gidecekler? Şunu arz edeyim ki, bugüne kadar 
olduğu gibi yine Emlâk Kredi Bankasının kapısı
nı çalacaklar. Sisyol Sigortalara gidecekler. Bu 
rada «Bankalardan, şirketlerden, müesseseler
den» diyor. Şahıslardan, şahıslara kooperatif
ler her gün anlaşma imkânına sahiptir. Ve 
buna hukukan mâni yoktur. Buna bir şey di
yeceğim yok. Ama buradaki şirketler kamu 
tüzel kişilerdir. Buradaki müesseseler resmî 
müesseselerdir. Burada zikredilen bankalar 
Bankalar Kanunu gereğince yalnız ve yalnız 
yapı işlerine kredi veren Emlâk Kredi Banka
sından ibarettir. Binaenaleyh, bu şekilde eğer 
biz kredi alanlara imkân sağlarsak ve bu hü
küm, yani Hükümetten gelen ve bilâhara Mil
let Meclisinde tadile uğrayan hükümden daha 
geniş mikyasta Geçici Komisyonumuzun vaz'-
ettiği madde tamamen suiistimale müsaittir. 
Keyfi muamelelere imkân veren bir hükümdür. 
Kredi veren diye kredi alanın zaafından ahlâki 
kusurlarından istifade yolunu arayacaktır. Hiç 
değilse Sayın Rendeci'nin dediği gibi bir koo
peratif kurarken ve o kooperatif yapı koope
ratifi ise kendisinden bir şey katmadıktan son
ra artık böyle af buyurun tâbirimi avanta şek
linde mesken sahibi olma yolunu kapamalıyız. 
Şahıslarla kooperatifler arasında anlaşmanın 
hukukan her hangi bir mâni ve müşgülle kar
şılayacağını zannetmiyorum. Bu itibarla Sayın 
Başkanın, Komisyon Başkanının mütalâa
sı kabul etmeye hukukan ve tabikat bakı
mından asla imkân yoktur. Takririme iltifat 
buyurulmasını hasseten rica ediyorum. 

BAŞKAN — Takrirlerin ikisi aynı mahi
yettedir. Takrirlere komisyon katılmıyor. Hü
kümet katılmıyor? Takrirleri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler. Kabul etmiyen-
ler. Takrirler kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Millet Meclisinden gelen metni 
okutuyorum : 

I B) Ortaklık payları, şahsi alacaklılar : 
Madde 19. — Kooperatife giren her şahıs

tan en az bir ortaklık payı alınması gerekir. 
Anasözlegme, en yüksek had tesbit ederek bir 
ortak tarafından bu had dâhilinde birden faz
la pay alınmasına cevaz verebilir. 

Bir ortak hiçbir suretle 30 000 liradan 
! fazla pay sahibi olamaz. 

Bir ortaklık senedinin değeri 100 liradan 
aşağı olamaz. Birkaç pay bir ortaklık senedin
de gösterilebilir. Senetle temsil edilmiyen pay
lar 100 lira itibar olunur. 

Her kooperatifin iştigal mezvuuna göre kre
di talepleri bankalarca, müesseselerce veya şir
ketlerce öncelikle karşılanır. 

Yapı kooperatiflerinin bankalardan, mües
seselerden veya şirketlerden kredi alabilmesi 
için yapacakları meskenlerin kredi verecekler 
tarafından takdir olunacak maliyetinin en az 
1/4 ünü yatırmış bulunması şarttır. 

Bir ortağın şahsi alacakları, ancak ortağa 
ait faiz ve gelir - gider farklarından hissesine 
düşen miktarı ve kooperatifin dağılmasında ona 
ödenecek payı haczettirebilirler. 

BAŞKAN — 19 ncu maddenin Millet Mec
lisinden gelen şeklini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edilmiş
tir. 

C) Aynî sermaye : 
Madde 20. — Ayn nevinden sermaye kon

ması veya kooperatifin mevcut bir işletmeyi 
veya aynları devralması anasözleşme ile kabul 
edilebilir.. 

BAŞKAN 20. — nci madde üzerinde Sayın 
Mirkelâmoğlu, sualinizi Hükümetten mi yoksa 
komisyondan mı sormak istiyorsunuz. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) ikisinden 

de olabilir efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Sa

yın Başkan, kabul edilen 19 ncu maddede 
«Bir ortak hiç bir surette 30 000 liradan 
fazla pay sahibi olamaz» denmiştir. Bu mad
dede «Ayn nevinden sermaye konması müm
kün hale getiriliyor. Bu şekilde olunca bu 
had ne olacaktır? Bu 30 000 liralık âzami ta
van bu 20 nci maddede yürüyecek bir hüküm 
müdür, bunun açıklanmasını rica ediyorum. 



C. Senatosu B : 53 24 . 4 . 1969 O : 2 

BAŞKAN — Yani 20 nci maddede ifade 
edilen ayn tâbirinin 30 000 liralık tavan içeri
sinde mi mütalâa edildiği sorusunu soruyor
sunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI OSMAN 
MEÜD1 AGÜN (Rize) — Evet efendim. 

BAŞKAN — 20 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler. Kabul etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. 

1 - Değer biçme, bilirkişi : 
Madde 21. — Anasözleşmede aynların de

ğeri tesbit edilmemiş ise, bu tesbit kurucular 
tarafından toplantıya çağırılacak ilk genel ku
rulda ortak adedinin 2/3 ünü temsil eden or
takların çoğunluğu ile seçilecek bilirkişi ta
rafından yapılır. 

Kuruluştan sonra girecek ortakların ayn 
nevinden sermaye koymaları halinde bu çağrı 
yönetim kurulu tarafından yapılır. 

Ortakların, 2/3 ünün birleşmesi mümkün 
olmıyan hallerde bilirkişinin seçimi sulh mah
kemesinden istenir. 

Seçilen bilirkişi veya bilirkiler tarafından 
verilen rapora karşı tebliğ tarihinden itiba
ren hafta içinde mahallî sulh hukuk mahke
mesine itiraz edilebilir. Mahkemenin verece
ği karar kesindir. 

BAŞKAN — Burada maddenin son fıkra
sında «bilirkiler» kelimesi yanlış basılmış 
Tabı hatası vardır, bilirkişiler olarak tashih 
edilecektir. Madde üzerinde aynı mahiyette İM 
takrir vardır. Ve takrir sahiplerinden Sa
yın Atalay buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyon bu 
maddeyi gerçekten haklı olarak düzeltmiştir. 
Hakikaten bizde yasaların yapımı büyük bir 
meseledir. Yasa tekniği bizde yok. Yasaların 
dil birliği yok, yasaların konu birliği yok. 
Darmadağınık ve Türkiye bir yasa çıkması 
içinde bulunmaktadır. Her şeyden önce buna 
bir çâre bulmaya mecburuz. 21 nci maddeyi 
okuduğumuz zaman «Seçilen bilirkişi veya bi
lirkişiler tarafından verilen rapora karşı teb
liğ tarihinden itibaren bir hafta içinde mahallî 
sulh mahkemesine itiraz edebilirler» deniyor. 
Kimler itiraz edeceklerdir, yok. Cümle sakat, 
daha sakatı meselâ komisyon değiştirmemiş, 
ortakların 2/3 ünün mü olcak, üçte ikisinin mi? 
Yazıda görüyoruz iki bolü üçün tarifini oku

duğumuz zaman ortakların iki taksim üçünün 
mü üç taksim ikisinin mi üçte ikisinin mi, ya
zılış tarzı öyle ki, neyi ifade ettiği ve ne tarzda 
okunacağı belli değil. Gerçekten bir yanlışlı
ğın içindeyiz. Ama, itiraz edilebilir deniyor. 
Bilirkişinin raporuna itiraz edilebileceği an
laşılıyor. Kim tarafından ortak tarafından. Be
lirli bir şey açık bir şey ama yazılış tarzı 
kötü, yazılış tarzı beceriksizce ve yasama or
ganlarından bu şekilde maddeler, bu şekilde 
kanunlar çıkabiliyor. Cüzi bir şey ama «İtiraz 
edebilirler» bu belli ki ortaklar itiraz edebile
ceklerdir. Kime? Bilirkişinin raporuna. Nereye? 
Mahkemeye. Suali sorduğumuz zaman cevap
ları çıkabiliyor. Ama yazılış tarzı yanlış, ko
misyon bunu «itiraz edilebilir» şekilde düzelt
miş ama acaba bir değişiklik yapmıyacak isek 
bu Kooperatifler Kanununda, sadece bu anlaşıl
ması, mümkün, yazılış tarzı kötü olmasına rağ
men neyi kastedtiği belli olmıyan, bir yargı 
organının önüne gitse de anlaşılacaktır, kimin 
itiraz edeceği. Ama yazılış tarzı kötüdür. Sırf 
bunun için yani «itiraz edilebilir, itiraz oluna
bilir, itiraz edebilirler, itiraz edilebilir» sadece 
bu kelime yanlışlığından dolayı elbetteki Mil
let Meclisine gitmesine insanın gönlü razı de
ğildir. Bu sebeple bu yanlış fakat insanın yü
reğini yaka yaka gözünün içine batan, haki
katen ben 20 seneye varan yasama hayatında 
on büyük ıstırabı bu yasaların bu kadar yanlış 
çıkmasından görmüşümdür, ıstırap çekmişim-
dii'. Bir memleket ki, evvelâ yasaları uygun çı-
karamıyorsa ne kalkınmadan, ne büyük ham
lelerden bahsetmeye o zaman hakkı olmaz. Ev
velâ bir yasa yapmasını öğrenelim. Nasıl bir 
yasa yapılır? Meşrutiyet Devrinin, imparator
luk Devrinin nizamnameleri vardır. Adalet Ba
kanlığı teşkilâtı Padişahlık devrinden kalan 

ir nizamname ile idare edilmektedir. Bu du
nun içinde bulunuyoruz. Evvelâ ona çare bul-
rıalıyiü. Çalışılmış, uğraşılmış didinilmiş emek
ler sarf ediliyor. Ama sonunda bir de bakıyor
sunuz ki «itiraz edebilirler» bu Millet Mecli
sinden nasıl geçmiş bu kadar yanlış bu kadar 
çürük bir ifade bilmem. Komisyon haklı olarak 
düzeltmiş ama bu yanlışlık anlaşılabiliyor. Ya
ni büyük bir yanlışlık teşkil etmiyor. Bu SB-
heple Millet Meclisi metninin bu 25 yıldır has
reti çekilen yasaya kavuşabilmekf için bile bile 
bu yanlışlığı gözden kaçmamasına rağmen, ko-
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misyonun dikkatini tebrik etmekle beraber, 
Millet Meclisi metninin kabulü hususunda bir 
önerge vermiş bulunuyorum. Bunun kabulünü 
rica edeceğim. Millet Meclisine giderse bu ka-

un ne zaman çıkacak o da bilinmemektedir. 
Binaenaleyh, çok mükemmel uğruna iyiden 
de olmıyalım, saygılarımla. 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan 1246 sayılı 

Kooperatifler kanun tasarısının 21 nci madde
sinin Millet Meclisinden geldiği şekilde kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Nuri D emir el 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici Komisyonun 21 nci maddesi yerine 

Millet Meclisince kabul edilen 21 nci maddenin 
kabulünü saygiyle arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kars 

Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI O MECDİ 

AGUN (Samsun) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Bursa Milletvekili) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Millet Meclisi metnini okutu

yorum. 
1 - Değer biçme, bilirkişi : 
Madde 21. — Anasözleşmede ayrıların değe

ri tesbit edilmemiş ise, bu tesbit kurucular ta
rafından toplantıya çağırılacak ilk genel kurul
da ortak adedinin 2/3 ünü temsil eden ortak
ların çoğunluğu ile seçilecek bilirkişi tarafın
dan yapılır. 

Kuruluştan sonra girecek ortakların ayn 
nevinden sermaye koymaları halinde bu çağrı 
yönetim kurulu tarafından yapılır. 

Ortakların, 2/3 ünün birleşmesi mümkün ol-
mıyan hallerde bilirkişinin seçimi sulh mahke
mesinden istenir. 

Seçilen bilirkişi veya bilirkişiler tarafından 
verilen rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren 
bir hafta içinde mahallî sulh hukuk mahkeme

sine itiraz edebilirler. Mahkemenin vereceği 
karar kesindir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. Karar nisabı, raporların kabulü : 
Madde 22. — 21 nci madde gereğince atanan 

bilirkişi, gereken raporları düzenleyip verdik
ten sonra yapılacak genel kurul toplantısında, 
konu görüşülür. Çağrı mektuplarına bilirkişi 
raporunun bir örneği eklenir. 

Ortak sayısının en az yarısının asaleten vs 
temsilen toplantıda bulunması şartiyie bilirki
şi raporları okunup incelendikten ve gereğin
de ayn nev'inden sermaye koyan kimselerin ve 
devralınacak işletmenin veya aynların sahibi
nin açıklamaları dinlendikten sonra değerleri
nin aynen kabul veya reddine, yahut ilgililerin 
muvafakatiyle değerlendirilmesine çoğunlukla 
karar verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ç) Hak ve vecibelerde eşitlik : 
Madde 23. — Ortaklar bu kanunun kabul 

ettiği esaslar dâhilinde hak ve vecibelerde eşit
tirler. 

BASK AH — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1. Bilgi edinmek hakkı, bilanço : 
Madde 24. — Yönetim Kurulunun gelir gi

der farklarının dağıtım şekli hakkındaki tek
liflerini ihtiva eden yıllık çalışma raporu ile 
bilanço ve denetçilerin 6Q nci madde hükümle
rine uygun olarak tanzim edecekleri rapor Ge
nel Kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün 
öncesinden itibaren bir yıl süre ile Kooperatif 
merkezinde ve varsa şubelerinde ortakların tet
kikine âmâde tutulur. 

Talebeden ortaklara bilanço ve gelir gider 
farkı hesaplarının birer suretinin verilmesi mec
buridir. 

Ortakların bilgi edinmek hakkı, anasözleşme 
veya kooperatif organlarından birinin karariyle 
bertaraf edilemez veya sınırlandırılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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2. Ticari defterler ve sır saklama hüküm
leri ve ceza : 

Madde 25. — Kooperatifin ticari defterleri 
ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki, Ge
nel Kurulun açık bir müsaadesi veya Yönetim 
Kurulunun kararı ile mümkündür, incelenmesi
ne müsaade edilen defter ve vesikalardan öğre
nilecek sırlar haricolmak üzere, hiçbir ortak 
kooperatifin iş sırlarını öğrenmeye yetkili de
ğildir. Her ortak ne suretle olursa olsun öğ
renmiş olduğu kooperatife ait iş sırlarım, son
radan ortaklık hakkını kaybetmiş olsa dâhi 
daima gizli tutmak zorundadır. Bu mecburiye
te ııymıyan ortak meydana gelecek zararlardan 
kooperatife karşı sorumlu olduğu gibi koope
ratifin şikâyeti üzerine her hangi bir zarar 
umulmasa dahi bir yıla kadar hapis veya 500 
"vr.dan 10 000 liraya kadar ağır para cezasiyla 
veya her ikisiyle birlikte cezalandırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. Genel kurul toplantılarına katılmak, seç
mek ve seçilmek hakkı : 

Madde 26. — Kanun ve anasözleşme ile tes-
bit edilen yükümlerini yerine getirmiyen or
taklarla, altı ay evvel ortak olmıyan ortaklar 
hariç her ortak genel kurula katılma hakkına 
sahiptir. Ancak; görev hususlarında veya suç 
teşkil eden eylemlerinden ötürü yönetim ve de
netim kurullarından uzaklaştırılanlar koopera
tif organlarına seçilemezler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

D) Ortakların ödev ve sorumlulukları : 
I - Süre ve ortaklığın yok olması : 
Madde 27. — Ortakların yüklendikleri pay

lar için ödeyebilecekleri para tutarını ana
sözleşme belirtir. Kooperatif, sermaye yük
lemlerinde borçlu veya sair ödemelerle yü
kümlü bulunan ortaklarından elden yazılı ola
rak veya taahhütlü mektupla, bu husus müm
kün olmazsa ilânla ve münasip bir süre belir
terek yükümlerini yerine getirmelerini ister. 
ilk isteğe uymıyan ve ikinci istemeden sonra 
da bir ay içinde yükümlerini yerine gstirmi-
yenlerin ortaklığı kendiliğinden düşer. Ortak
lığın düşmesi alâkalının anasözleşme veya di-

\ ğer suretlerle doğmuş borçlarının yok olmasını 
gerektirmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

II - Koopeartifin sorumluluğu : 
Madde 28. — Anasözleşmede aksine hüküm 

olmadıkça, kooperatif, alacaklılarına karşı yal
nız mamelekiyle sorumludur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1. Sınırsız sorumluluk : 
Madde 29. — Anasözleşme, kooperatifin 

varlığı borçlarını karşılamaya yetmediği hal
lerde, ortaklarının da şahsan ve sınırsız olarak 
sorumlu tutulacaklarını hüküm altına alabilir. 
Bu takdirde alacaklılar kooperatifin iflâsı 

I veya diğer sebeplerle dağılması halinde ala
caklarını tamamen sağlıyamazlarsa, kooperati
fin borçlarından dolayı, kooperatif ortakları 
zincirleme ve bütün varlıklariyle sorumlu 
olurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. Sınırlı sorumluluk : 
Madde 30. — Anasözleşıneys, kooperatif 

borçları için her ortağın kendi payından fazla 
olarak şahsan ve belirli bir miktara kadar koo
peratiften sonra sorumlu olacakları hususunda 
bir hüküm konabilir. Ortakların tek başına 
sorumlu olacakları miktar kooperatifteki pay
larının tutarı ile orantılı olarak da gösterile
bilir. 

İflâsın sonuna kadar bu sorumluluk iflâs 
idaresi tarafından ileri sürülür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. Ek ödeme yüklemi : 
Madde 31. — Anasözleşme, ortakları ek öde

melerle yükümlendirebilir. Ancak, ek ödemele
rin yalnız bilanço açıklarını kapatmada kulla
nılması şarttır. Ek ödeme yükleme sınırsız ola
bileceği gibi belirli miktarlarla veya iş hacmi 
ile veya paylarla orantılı olarak sınırlandırıla
bilir. 

Kooperatifin iflâsı halinde ek ödemeleri is
teme hakkı iflâs idaresinindir. 

58 — 



C. Senatosu B : 53 24 . 4 . 1969 0 : 2 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
imi edilmiştir. 

4. Caiz olmıyan sınırlama : 
Madde 32. — Sorumluluğu belirli bir zama

na bırakan veya bâzı ortak gruplarına yük
leyen anasözleşme hükümleri muteber değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5. iflâs halinde usul : 
Madde 33. — Ortakları şahsan sorumlu bu

lunan veya ek ödemelerle yükümlü olan bir 
kooperatifin iflâsı halinde, iflâs idaresi sıra 
cetvelini düzenlemekle heraber ortaklardan har 
birinin payına düşen borcun ödenmesini ken
dilerinden ister. 

Tahsil olunamıyan meblâğlar diğer ortak
lar arasında bölüşülür. Aktif bakiyesi pay cet
vellerinin kesin olarak tesbiti üzerine gerive-
rilir. Ortakların birbirlerine rücu hakları sak
lıdır. Ortakların geçici olarak tesbit olunan 
borçlariyle pay cetveli aleyhine icra ve iflâs 
Kanunu hükümlerine göre itiraz haklan var
dır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6. Sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesi : 
Madde 34. — Ortakların sorumluluğu ve ek 

ödemeler yükümleri ile ilgili değiştirmeler an
cak anasözleşmenin tâdili ile mümkündür. So
rumluluk ve ek ödeme yükümleri konulması 
veya bunların artırılması, bu husustaki ka
rarın tescili ile kooperatifin bütün alacak
ları lehine hüküm ifade eder. Sorumluluğun 
azaltılması hakkındaki kararlar, tescilden ev
vel doğmuş borçları kapsamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7. Kooperatife yeni giren ortakların so
rumluluğu : 

Madde 35. — Ortakları şahsan sorumlu, 
veya ek ödemelerle yükümlü bir kooperatifte, 
durumunu bilerek yeni giren kimse, girişinden 
önce doğmuş olan borçlardan diğer ortaklar 
gilbi sorumlu olur. Buna aykırı mukavele 
hükümleriyle ortaklar arasındaki anlaşmalar 
üçüncü şahıslar hakkında hüküm ifade etmez. 

| BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
I rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
8. — Bir ortağın ayrılmasından veya Koo

peratifin dağılmasından sonra sorumluluk : 
Madde 36. — Sınırsız veya sınırlı sorumlu 

bir ortak ölür veya diğer bir sebeple koope
ratiften ayrılışının kesinleştiği tarihten bağlı
yarak bir yıl veya anasözleşme ile tesbit olu
nan daha uzun bir süre içinde kooperatif if
lâs ettiği takdirde, ayrılmasından önce doğ
muş olan borçlar için ortak sorumluluktan kur
tulamaz. 

Aynı şartlar altında veya aynı süre için
de ek ödeme vükümü de mevcut olmakta de
vam eder. 

Bir kooperatif dağılırsa, dağılmanın Tica
ret Siciline tescilinden başlıyarak bir yıl veya 
anasözleşmede tesbit olunan daha uzun bir süre 
içinde kooperatifin iflâsının açılmasına karar 
verilmesi halinde ortaklar aynı şekilde ek öde
melerle birlikte sorumludurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9. — Sorumlulukta zamanaşımı : 
Madde 37. — Alacaklıların, ortakların şahsi 

sorumluluklarından doğan isteme hakları, 
daha önce kanuni bir hüküm gereğince düş
medikçe iflâs işlemlerinin sona ermesinden 
başlıyarak daha bir yıl süre ile alacaklılardan 
her 'biri tarafından ileri sürülebilir. 

Ortakların birbirine olan rücü haklan da bu 
hakla vücut veren ödemenin yapıldığı andan 
başlamak üzere bir yıl içinde zamanaşımına uğ
rar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kooperatif hesapları 

A) G-elir gider farkları, bölümleri ve pay
lara faiz verilmesi : 

! Madde 38. — Anasözleşmede aksine hüküm 
bulunmadığı takdirde ortaklarla yapılan mua
melelerden bir yıllık faaliyet sonunda elde 
edilen hasılanın tamamı gelir gider farkı 
olarak kooperatifin yedek akçelerine eklenir. 
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Gelir gider farkının ortaklar arasında bö
lüşülmesi öngörülmüş ise bu bölünme ortak
ların muameleleri oranında yapılır. 

Gelir gider farkının en az % 50 si ortaklara 
dağıtıldıktan sonra ortakların sermaye payla
rına Genel Kurul kararı ile en çok % 7 oranına 
kadar faiz ödenebileceği anasözleşemede hükme 
bağlanabilir. 

Ortak dışı işlemlerden elde edilen hâsıla 
dağıtılamaz. Bunlar kooperatifin gelişmesine 
yanyacak işlerde kullanılmak üzere özel bir 
fonda toplanır. 

Bir yıllık faaliyet neticeleri menfi olduğu 
takdirde açık, yedek akçelerden ve bunların 
kâfi gelmemesi halinde ek ödemelerle veya 
ortak sermaye paylariyle karşılanır. 

Menfi neticeler ortadan kaldırılmadıkça ge
lir gider farkı ev faiz dağıtımı yapılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B) Yedek akçe ayrımı : 
Madde 39. — Gelir gider farkının en az 

% 10 u yedek akçe olarak ayrılmadıkça or
taklara dağıtma yapılamaz. 

Yedek akçelerin ortaklara dağıtılacağına 
dair anasözleşmeye konacak hükümler muteber 
değildir. 

C) Ortak ve personel için yardım fonları : 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

C) Ortak ve personel için yardım fonları : 
Madde 40. — Anasözleşme gerek koopera

tifin memurları ile içişleri, gerekse koope
ratifin ortaklan için yardım kuruluşları vü
cuda getirmek ve bunlan işletmek amacı ile 
yardım fonları kurulmasını hüküm altma ala
bilir. 

Yardım amacı için ayrılan kıymetler be
lirli ise, bunlar kooperatifin mamelekinden ay
rılarak tahsis edildiği amaçlar için kullanılmak 
üzere özel bir hesaba alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

D) Gelir gider farkından ilk aynlacak 
fonlar : 

Madde 41. — Bölünecek gelir gider farkın
dan ilk önce yedek akçe ile kanun veya ana

sözleşme gereğince kurulan diğer fonlara yatı-
nlacak paralar aynlır. 

Yedek akçelerin ve özel fonlann kullanılış 
şekil ve şartları anasözleşmede gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Kooperatif organlan 

A) Genel Kurul 
I - Yetki : 
Madde 42. — Genel Kurul bütün ortaklan 

temsil eden en yetkili organdır. 
Genel Kurul, aşağıdaki yetkilerini devir 

ve terk edemez. 
1. Anasözleşmeyi değiştirmek, 
2. Yönetim kurulu ve denetçiler kurulu 

üyeleriyle gerektiğinde tasfiye kurulunu seç
mek, 

3. işletme hesabiyle bilanço ve gerekti
ğinde gelir gider farkının bölüşülmesi hakkın
da karar almak, 

4. Yönetim ve denetçiler kurullannı ibra 
etmek, 

5. Kanun veya Anasözleşme ile Genel Ku
rula tanınmış olan konular hakkında karar ver
mek. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

II - Çağrı : 
1. Çağnya yetkisi olanlar : 
Madde 43. — Yönetim kurulu veya ana

sözleşme ile bu hususta yetkili kılman diğer 
bir organ ve gerektiğinde denetçiler ve tas
fiye memurları Genel Kurulu toplantıya ça
ğırmak yetkisine sahiptirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. Ortaklann isteği, Bakanlıklann çağ
rısı, mahkemenin izni : 

Madde 44, — Dört ortaktan az olmamak 
kaydiyle ortak sayısının en az onda birinin is
teği üzerine Genel Kurul toplantıya çağrılır. 

Yönetim kurulu bu isteği en az on gün 
içinde yerine getirmediği takdirde, istek sa
hiplerinin müracaati üzerine veya doğrudan 
doğruya Ticaret Bakanlığı tarafından yapı 
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kooperatiflerinde İmar ve iskân Bakanlığı, 
Köy kooperatiflerinde Köy işleri Bakanlığı ta
rafından Genel Kurul toplantıya çağırabi
lir. Çağrılmadığı takdirde istek sahipleri ma
hallî mahkemeye başvurarak Genel Kurulu biz
zat toplantıya çağırma müsaadesini alabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş iki 
tane takrir vardır. Takrir sahiplerinden Saym 
Atalay buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Genel Kurulu 
toplantıya çağırmayla ilişkin 44 ncü madde
de komisyonumuz yapı kooperatiflerinde, 
imar ve iskân Bakanlığında olduğu gibi köy 
kooperatiflerinde ve Köy işleri Bakanına bu 
yetkiyi tanımış bulunmaktadır. Değişiklik sa
dece bundan ibarettir. Yani köy kooperatif
lerinde Köy işleri Bakanına yetki hususu 
ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Tümü üzerindeki konuşmalarında Sayın 
Ticaret Bakanı Köy işleri Bakanı arkadaşiyle 
görüştüklerini ve Köy işleri Bakanlığiyle an
laştıklarını, bu konuda köy kooperatiflerine 
ilişkin yetkileri Ticaret Bakanlığının kullana
bileceklerini ifade ettiler. Gerçekten de aynı* 
Kabine içerisinde iki Bakanlıkla ilgili bir konu
da eğer köy kooperatifleriyle ilgili bir mevzu
da Köy işleri Bakanı Genel Kurulun toplan
masına lüzum hissediyor ve bunda bir diren
me var ise Ticaret Bakanı vasıtasiyle bunu pe
kâla yapabilir, yani bir noksan da ifade et
mez. Komisyonumuzun köy kooperatiflerinde 
Köy işleri Bakanlığına bu yetkiyi tanıması ye
rindedir, doğrudur ama bir değişikliğe sebe
biyet verecek ve bu yetkiyi kullanmak bir za
ruret halinde kullanmak gerekiyor ise bunun 
Ticaret Bakanı vasıtasiyle de kullandırmak müm
kündür. Kaldıki, Saym Bakan buradan Köy 
İşleri Bakanlığı yapı kooperatiflerinde teknik 
çeşitli konular olduğu için bunların gerek mu
rakabesinde gerek çeşitli meselelerinde imar 
iskân Bakanlığına bâzı yetkileri tanımanın ye
rinde olacağını, ama köy kooperatiflerinde ise 
statü itibariyle diğer kooperatiflerden pek 
farklı bulunmadığı sebebiyle Ticaret Bakanlı
ğının gerektiğinde Köy İşleri Bakanlığının ge
rektiğinde ikazı veya daveti üzerine bu görev
lerini yerine getireceğini, iki Bakanlığın da an
laştığı ifade edildiğine göre değişikliği getiren 
44 ncü maddedeki köy kooperatiflerinde Köy 

İşleri Bakanlığı tâbiri bir değişikliğe sebebi
yet verecek, esasen pek de zorunlu bulanmıya-
cağı cihetle Millet Meclisi metninin kabulü Ge
çici Komisyon metninin kabul edilmemesi hu
susundaki reylerinizi istirham edeceğimi, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına söz mü isti
yorsunuz?. Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BİN
GÖL (Muş) — Saym Başkan, değerli senatör
ler, bu konu müzakere edilmekte bulunan bu 
madde 45, 63, 77, 81, 90 ncı maddelerde aynen 
tekerrür edecektir. Heyeti Umumiyeniz pren
sibi hallettiği takdirde fuzuli müzakereler bir 
dereceye kadar önlenmiş olacaktır. Komisyonun 
bu kanunun müzakereleri sıralarında Köy iş
leri Bakanlığını temsilen yetkili bir zat ile Ti
caret Bakanlığı yetkilileri bu mevzuda ayrı 
ayrı fikirler beyan ettiler ve komisyon bu yet
kililerin beyanları üzerine bu tadil teklifini 
huzurunuza getirmiş oldu. Muhterem Baka-
kanımız bir mutabakatın bulunduğunu beyan 
ederler, biz o günün haleti içinde, o günün du
rumu içinde komisyonda, tebellür etmiş duru
mu dile getirdik ve bunu Heyeti Umumiyenize 
arz ettik, takdir Heyeti Umumiyenindir. 

BAŞKAN — Saym Bakan. 
Ticaret Bakanı Saym Türkel. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler, tümü üzerindeki konuşmam sırasın
da huzurunuzdaki beyan ettiğim ifademi te-
yidediyoram. Köy işleri Bakanlığının köy koo • 
peratifleri üzerindeki haklarma biz iki Bakan
lık arasında âzami koordinasyonu sağlamak su
reciyle sayın senatörlerin endişelerini izale edi
ci bir çalışmanın içinde olacağız. Kanunun bir 
kooperatifler, Müstakil Koperatifler kanun ta
sarı halinde kodifikasyonunda bu tarz salâhi
yet bölünmelerine yer vermemek ve huzuru
nuzda arz ettiğim yapı kooperatiflerinin özelli
ği sebebiyle getirdiğimiz istisnayi daha geniş 
tir şekle, sahaya yaymamak için kanunun daha 
baştan birtakım yaralar almasında sakınca gö
rüyoruz. Bu arkadaşlarımızın endişesini ber
taraf edici bir koordinasyonu - huzurunuzda 
tekrar beyan ediyorum ki - sağlamak üzere iki 

, Bakan aramızda mutabıkız ve bilhassa anasöz-
i leşmelerin hazırlanması hususunda iki Bakanlık 

61 — 



C. Senatosu B : 53 24 . 4 . 1969 O : 2 

arasında âzami koordinasyon sağlanacak ve 
yürütülecektir. Bu hususta sayın senatörlerin 
bir endişesi olmaması gerekir, arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Agun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI O. MECDİ 

AGUN (Rize) — Sayın Bakana teşekkür ede
riz. Böyle iki Bakanlık arasında koordine.. 

BAŞKAN — Sizi de sıkıntıdan kurtardı ya
ni... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI O. MECDİ 
AĞUN (Devamla) — Bizi de sıkıntıdan kurtar
mış oldu. Arkadaşımız izah ettiler, komisyon 
da ise başka türlü oldu Bakanlıklararasında-
\i görüşler başka şekilde arz edildi, biz de bi
rini tercih ettik. Yalnız tabiî Yüksek Heye
tindir karar. Biz neden bunu tercih ettik onu 
arz edeyim; sabahleyin meselâ krediler bah
sinde çok tenkidlere uğradı veyahut tümü 
üzerinde konuşulurken, bu kooperatifler kre
disiz hiçbir mâna ifade etmez. Bunların varlık
ları, tekâmülleri kredi bolluğuna ve yeterine 

ağlıdır dendi. Şimdi bunu komisyon da tak
dir etmiş bulunuyordu. Bu arada krediler 
bahsinde biz de müttefikler aradık. Köy İşleri 
Bakanlığının köy kooperatiflerine cidden yar
dımlarını gördük, bize açıklamalar yaptılar, 
programları hakkında. Biz o açıklamalardan 
memnun olduk. Bu kadar yatırım yapan ki, ya
tırımcı bir Bakanlıktır Köy İşleri Bakanlığı, 
bu kadar yatırım yapan bir Bakanlık hiç ol
mazsa bâzı haklarını savunmak için bir heye
ti toplantıya daveti salâhiyetini haiz olsun de
dik. Burada kooperatiflerin her hangi bir ka
rarına müdahale mevzuubahis değil. Yalnız ge
nel kurulu toplantıya çağırma istiyebilir. Ge
nel kurul hür ve müstakil olarak iradesini iz
har edecektir, ona bir müdahalesi mevzuuba
his değildir ve diğer bir Bakanlığın yetkisine de 
tecavüz olmaz burada. Bu itibarla kabul etmiş 
bulunuyorduk. Ama takdir Yüksek Heyetindir, 
Sayın Bakan da biz iki Bakanlık arasında bu 
işi tanzim edeceğiz diyorlar, şu halde mesele 
yoktur, yani takdiri Umumi Heyete arz ediyo
ruz, zaten öyledir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Takrirleri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici Komisyonun 44 ncü maddesi yerine 

Millet Meclisince kabul edilen 44 ncü madde 

metninin 44 ncü madde olarak kabulünü say
gı ile rica ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan 1246 sayılı 

Kooperatifler kanun tasansınûı 44 ncü madde
sinin Millet Meclisinden geldiği şekilde kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

Gaziantep 
İbrahim Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Takrirler üzerinde bir anlaş
ma vâki oldu. 

Takrirleri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrirler kabul edilmiş
tir. 

Millet Meclisinin metnini okutuyorum. 

2. Ortakların isteği, bakanlıkların çağrısı, 
mahkemenin izni : 

Madde 44. — Dört ortaktan az olmamak kay-
diyle ortak sayısının en az onda birinin isteği 
üzerine genel kurul toplantıya çağırılır. 

Yönetim kurulu bu isteği en az on gün için
de yerine getirmediği takdirde, istek sahipleri
nin müracaatı üzerine veya doğrudan doğru-
y?, Ticaret Bakanlığı tarafından, yapı koopera
tiflerinde de imar ve iskân Bakanlığı tarafın
dan genel kurul toplantıya çağrılabilir. 

Çağrılmadığı takdirde istek sahipleri ma
hallî mahkemeye başvurarak genel kurulu biz. 
zat toplantıya çağırma müsaadesini alabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

3. Şekil : , 
Madde 45. — Genel Kurul, Anasözleşmede 

gösterilen şekil ve süratte toplantıya çağırılır. 
Toplantı nisabı Anasözleşmede gösterilir. 

İlânların bir örneği toplantıdan en az on 
gün evvel Ticaret Bakanlığına, ayrıca yapı 
kooperatiflerinde İmar ve iskân Bakanlığına, 
köy kooperatiflerinde İmar ve İskân Bakanlığı
na, köy kooperatiflerinde Köy İşleri Bakanlığı
na gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde iki tane takrir 
var, ikisi de aynı mahiyettedir, okutuyorum. 

— 62 



O. Senatosu B : 53 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan 1246 sayılı 

Kooperatifler kanun tasarısının 45 nci madde
sinin Millet Meclisinden geldiği şekilde kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici Komisyonca kabul edilen 45 nci mad

de yerine, Millet Meclisince kabul edilen 45 nci 
madde metninin 45 nci madde olarak kabulünü 
saygı ile rica ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Takrirleri oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Takrirler 
kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metnini okutuyorum. 

3. Şekil : 
Madde 45. — Genel kurul, anasözleşmede 

gösterilen şekil ve surette toplantıya çağrılır. 
Toplantı nisabı anasözleşmede gösterilir. 
ilânların bir örneği toplantıdan en az on 

gün evvel Ticaret Bakanlığına ve yapı koopera
tiflerinde Ticaret Bakanlığına ve imar ve is
kân Bakanlığına da gönderilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

III - Gündem : 
Madde 46. — Toplantı çağrısına ve ilâna 

gündem yazılır. Anasözleşmenin değiştirilmesi 
bahis konusu ise, yapılacak ilânda değiştirilecek 
maddelerin numaralarının yazılması ile yetim
in-. 

Yönetim kurulu üyeleriyle denetçilerin azli, 
hesap komisyonunun seçilmesi, bilanço incelen
mesinin geriye bırakılmsı, çıkan veya çıkarılan 
ortaklar hakkında karar alınması, Genel Kuru
lun yeni bir toplantıya çağırılması teklifi müs
tesna olmak üzere gündemde yazılı olmıyan hu
suslar görüşülemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

IV - Bütün pay sahiplerinin hazır bulunma
sı hali : 
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Madde 47. — Kooperatifin bütün ortakları 
toplantıda hazır bulunduğu sürece ve bir iti
raz olmadığı takdirde genel kurul toplantılarına 
dair olan diğer hükümler saklı kalmak şartiy-
le toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyul
mamış olsa dahi kararlar alınabilir. Bu gibi ka
rarların, ortaklar veya ortakların toplantıda oy 
birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından im
zalanması gereklidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

V - Oy hakkı : 
1. Genel olarak : 
Madde 48. — Genel kurulda her ortak yal

nız bir oya sahiptir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. Temsil : 
Madde 49. — Anasözleşmede açıklama bu

lunduğu takdirde, bir ortak yazı ile izin ver
mek suretiyle genel kurul toplantısında oyunu 
ancak başka bir ortağa kullandırabilir. Bir or
tak genel kurulda birden fazla ortağı temsil 
edemez. 

Üye sayısı 1 000 in üstünde olan kooperatif
lerde anas özleşme ile her ortağın en çok 9 olmak 
üzere birden fazla başka ortağı temsil edebile
ceği öngörülebilir. Eş ve birinci derecede akra
balar için temsilde ortaklık şartı aranmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. Oya katılamıyacaklar : 
Madde 50. — Kooperatif işlerinin görülme

sine her hangi bir suretle katılmış olanlar yö
netim kurulunun ibrasına ait kararlarda oyla
maya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hak
kında uygulanmaz. 

Ortaklardan hiçbiri kendisi veya karı ve 
kocası yahut usul ve füruu ile kooperatif ara
sındaki şahsi bir işe veya dâvaya dair olan gö
rüşmelerde oy hakkını kullanamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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VI - Kararlar : 
1. Genel olarak : 
Madde 51. — Kanun veya anasözleşmede ay

kırı hüküm bulunmadıkça genel kurul karar
larında ve seçimlerde oyların yarıdan bir fazla
sına itibar olunur. 

Kooperatifin dağılması veya diğer bir koo
peratifle birleşmesi ve anasözleşmenin değişti
rilmesi kararlarında fiilen kullanılan oylann 
2/3 ü çoğunluğu gereklidir. Anas özleşme, bu 
kararların alınması için oy çoğunluğu hakkın
da daha ağır hükümler koyabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. Ortakların paylarının artırılması : 
Madde 52. — Ortakların şahsi sorumluluk

larının ağırlaştırılması veya ek ödeme yüküm
leri ihdası hakkında alınacak kararlar için bü
tün orlakların 3/4 nün rızası gereklidir. Ka
rarlar, ilândan başlıyarak üç ay içinde koope
ratiften çıktıklarını bildirmeleri halinde bun
lara katılmıyan ortakları bağlamaz. Bu takdir
de kooperatiften çıkma beyanı, kararın yürür
lüğe girdiği tarihten başlamak üzere hüküm 
ifade eder. 

Bu suretle, kooperatiften çıkma haklanın 
kullanılması, bir ayrılma tazminatı ödenmesine 
bağlı kılınamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edil
miştir. 

3. Kararların bozulması ve şartlar : 
Madde 53. — Aşağıda yazılı kimseler kanu

na, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esas
larına aykırı olduğu iddiası ile genel kurul ka
rarlan aleyhine, toplantıyı kovalıyan günden 
başlamak üzere bir ay içinde, kooperatif mer
kezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvu
rabilirler. 

1. Toplantıda hazır bulunup da kararlara 
aykırı kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya 
oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade 
•edilmiyen yahut toplantıya çağrının usulü dai
resinde yapılmadığını veyahut gündemin gere
ği gibi ilân veya tebliğ edilmediğini yahut da 
genel kurul toplantısına katılmaya yetkili ol-
mıyan kimselerin karara katılmış bulundukları
nı iddia eden pay sahipleri ; 
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2. Yönetim kurulu; 
3. Kararların yerine getirilmesi yönetim 

kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumlu
luklarını mucibolduğu takdirde bunların her 
biri; 

Bozma dâvasının açıldığı ve duruşmanın ya
pılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usu
len ilân olunur. 

Birinci fıkrada yazılı bir aylık hak düşü
ren sürenin sona ermesinden önce duruşmaya 
başlanılamaz. Birden fazla bozma dâvası açıl
dığı takdirde, dâvalar birleştirilerek görü
lür. 

Mahkeme, kooperatifin isteği üzerine muh
temel zararlarına karşı davacıların teminat 
göstermesine karar verebilir. Teminatın ma
hiyet ve miktarını belirtmek mahkemeye ait
tir. 

Bir kararın bozulması bütün ortaklar için 
hüküm ifade eder. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edil
miştir. 

4. Mektupla oy verme ve temsilciler top
lantısı : 

Madde 54. — Ortak sayısı 1 000 den fazla 
olan kooperatiflerde, anasözleşmelerine kayıt 
konulmak suretiyle : 

1. Genel kurula ait kararlardan, hepsinin 
veya bir kısmının ortakların oylarını mektup
la bildirmeleri suretiyle verilmesi, 

2. Ortakların gruplara ayrılarak verecek
leri kararlarla tesbit edecekleri talimat gere
ğince oy vermek üzere kendi aralarından se
çecekleri temsilciler topluluğu, 

Genel kurul sayılabilir. 
Mektupla oy bildirme halinde, mektupların, 

yönetim kurulu ve Bakanlık temsilcisi önün
de incelenmesi sonunda muhtevanın neden iba
ret olduğu tesbit edilerek tutanağa yazılır. Ha
zır bulnanlar tarafından imza edilen tutanağa 
göre verildiği anlaşılan karar yürürlüğe girer. 

Grup temsilcileri genel kurulda her temsil
ci, temsil ettiği ortakların sayısı kadar oya sa
hiptir. Temsilcinin aldığı talimata aykırı ola
rak oy vermesi karara tesir etmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edil
miştir. 
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B) Yönetim kurulu 
I - ödevi ve üye sayısı : 
Madde 55. — Yönetim kurulu, kanun ve 

anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faa
liyetini yöneten ve onu temsil eden icra or
ganıdır. 

Yönetim kurulu en az üç üyeden kurulur. 
Bunların ve yedeklerinin kooperatif ortağı ol
maları şarttır. 

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişi
ler, temsilcilerinin isimlerini kooperatife bil
dirir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edil
miştir. 

II - Üyelik şartları : 
Madde 56. — Yönetim kurulu üyelerinin ve 

tüzel kişi olan ortakların temsilcilerinin 
Türk tâbiiyetinde olması şarttır. Bunlardan 
birkaçı kooperatifi temsil yetkisini haiz mu
rahhas üye seçilebilir. 

Yönetim kuruluna üye olabilmek için yüz 
kızartıcı bir suçtan mahkûm sdilmemis olmak 
şarttır. 

Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştiril
mesi ticaret siciline tescil ettirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

III - Üyelik süresi : 
Madde 57. — Yönetim Kurulu üyeleri en 

çok 4 yıl için seçilebilir, Anasöslsşmede ak
sine hüküm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

IV - Yönetim ve temsil : 
1. Yetkilerin devri : 
Madde 58. — Anasözleşme, Genel Kurula 

veya Yönetim Kuruluna, kooperatifin yöne
timini ve temsilini kısmen veya tamamen koo
peratif ortağı bulunmaları şart olmıyan bir 
veya birkaç müdüre veya Yönetim Kurulu 
üyesine tevdi etmek yetkisini verebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. Şümulü ve sınırlandırılması : 
Madde 59. — Temsile yetkili şahıslar koo-

I peratif namına onun amacının gerektirdiği bü
tün hukukî işlemleri yapabilir. 

Bu temsil yetkisinin sınırlandırılması iyi ni
yet sahibi üçüncü şahıslara karşı hiçbir hü
küm ifade etmez. Temsil yetkisinin sadece 
esas müessesenin veya bir şubenin işlerine 
hasrolunmasına veya kooperatif unvanının 
birlikte kullanılmasına dair ticaret siciline 
tescil edilmiş olan kayıtlar saklıdır. 

Yönetime veya temsile yetkili şahısların 
kooperatife ait görevlerini yürütmeleri esna
sında meydana getirdikleri haksız fiillerden do
ğan zararlardan kooperatif sorumludur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. İmza : 
Madde 60. — Kooperatifi temsile yetkili kı

lman kimseler imzalarını ancak kooperatifin 
unvanı altına koymak suretiyle kooperatifi 
bağlarlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4. Tescil : 
Madde 61. — Kooperatif yönetim kurulu, 

kooperatifi temsile yetkili kılman kimsele
rin isimlerini, imzalarını ve bu yetkiye daya
nan kararların noterlikçe tasdikli örneğini ti
caret seçiline verir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 

5. Üyelerin titizlik derecesi ve sorumlu
lukları : 

Madde 62. — Yönetim kurulu, kooperatif 
işlerinin yönetimi için gereken titizliği göste
rir ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolun-

j da bütün gayretini sarf eder. 
j Yönetim kurulu, kendi tutanakları ile ge

nel kurul tutanaklarının, gerekli defterlerin ve 
ortak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup, 
saklanmasından ve işletme hesabiyle, yıllık bi
lançonun kanuni hükümlere uygun olarak ha
zırlanıp tetkik olunmak üzere denetleme ku
ruluna verilmesinden sorumludur. 

Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif me-
j murları, kendi kusurlarında ileri gelen zarar-
I lardan sorumludurlar. Bunların suç teşkil eden 
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fiil ve hareketlerinden özellikle kooperatifin 
para ve malları bilanço, tutanak, rapor ve baş
ka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledik
leri suçlardan dolayı «Devlet memurları» gibi 
ceza görürler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler. Kabul etmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

V - Kooperatifin aczi halinde yapılacak 
işler : 

Madde 63. — Kooperatifin aczi halinde bu
lunduğunu kabul ettirecek ciddî sebepler mev
cut ise yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar 
esas olamak üzere, derhal bir ara bilançosu 
tanzim eder. Son yılın bilançosu veya daha 
sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut da
ha yukarda sözü geçen ara bilançosu koopera
tif mevcudunun, borçlarını artık karşıla-
mıyacağmı belirtiyorsa yönetim kurulu, Tica-
caret Bakanlığına ayrıca yapı kooperatiflerinde 
imar ve iskân Bakanlığına, köy kooperatifle
rinde Köy işleri Bakanlığına da keyfiyeti bil
dirir ve genel kurulu derhal olağanüstü toplan
tıya çağırır. 

Pay senetleri çıkarılmış olan bir koopera
tifte son yılm bilançosunda kooperatif varlığı
nın yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu 
derhal genel kurulu toplantıya çağırarak duru
mu ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili 
mahkemeye, Ticaret Bakanlığına ve yapı koo
peratiflerinde imar ve iskân Bakanlığına da 
bilgi verir. Ancak, ortakları ek ödemelerle 
yükümlü olan kooperatiflerde, bilanço tesbit 
edilen açık, üç ay içinde ortakların ek ödeme
leriyle kapanmadığı takdirde, Ticaret Bakan
lığı, ayrıca yapı kooperatiflerinde imar ve is
kân Bakanlığı, köy kooperatiflerinde Köy iş
leri Bakanlığı da haberdar edilir. 

Malî durumun düzeltilmesinin mümkün gö
rülmesi halinde mahkeme yönetim kurulunun 
veya alacaklılarından birinin isteği üzerine if
lâsın açılmasını erteliyebilir, Bu takdirde, mev
cutlar defterinin tutulması, yönetim memuru 
atanması gibi kooperatif varlığının korunması
na ve devamına yarıyan tedbirleri alır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde iki takrir 
var, takririn prensiplerinde Hükümet ve ko
misyon anlaşmış bulunmaktadır, takrirleri 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan 1246 sayılı 

Kooperatifler kanun tasarısının 63 ncü mad
desinin Millet Meclisinden geldiği şekilde ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

Gaziantep 
ibrahim Tevfik Kutlar 

Yüksek Başkanlığa 
-Geçici Komisyonca kabul edilen 63 noü 

madde yerine Millet Meclisince kabul edilen 
63 ncü maddenin 63 ncü madde olarak kabu
lünü saygılarımla rica ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Takrirleri oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler. Kabul etmiyenler. 
Takrirler kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metnini aynen okutuyorum : 
V - Kooperatifin aczi halinde yapılacak iş

ler : 
Madde 63. — Kooperatifin aczi halinde bu

lunduğunu kabul ettirecek ciddî sebepler mev
cut ise yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar 
esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tan
zim eder. Son yılm bilançosu veya daha sonra 
yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut daha yu
karda sözü geçen ara bilançosu kooperatif mev
cudunun, borçlarını artık karşüamıyaeağmı 
belirtiyorsa yönetim kurulu, Ticaret Bakan
lığına ve yapı kooperatiflerinde imar ve iskân 
Bakanlığına da keyfiyeti bildirir ve genel 
kurulu derhal olağanüstü toplantıya çağı
rır. 

Pay senetleri çıkarılmış olan bir kooperatif
te son yılm bilançosunda kooperatif varlığı
nın yansı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu 
derhal genel kurulu toplantıya çağırarak du
rumu ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili 
mahkemeye, Ticaret Bakanlığına ve yapı koo
peratiflerinde imar ve iskân Bakanlığına da 
bilgi verir. Ancak, ortaklan ek ödemelerle yü-
yükümlü olan kooperatiflerde, bilançoda tes
bit edilen açık, üç ay içinde ortaklann ek öde
meleriyle kapanmadığı takdirde Ticaret Ba
kanlığı ve yapı kooperatiflerinde imar ve is
kân Bakanlığı da haberdar edilir. 

Malî durumunun düzeltilmesinin mümkün 
görülmesi halinde mahkemeye yönetim kuru
lunun veya alacaklılardan birinin isteği üzeri-
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ne iflâsın açılmasını erteliyebilir. Bu takdirde, 
mevcutlar defterinin tutulması, yönetim me
muru atanması gibi kooperatif varlığının ko
runmasına ve devamına yarıyan tedbirleri 
alır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

VI - işten çıkarma : 
Madde 64. — Yönetim kurulu, işlerin görül

mesi ile görevlendirdiği kimseleri ve atadığı 
müdürleri ve diğer temsilci ve vekilleri her za
man azledebilir. 

işten çıkanlan kimselerin tazminat isteme 
hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

C) Denetçiler : 
I - Seçim : 
Madde 65. — Denetçiler, genel kurul namı

na kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını tet
kik eder. 

Genel kurul, denetleme organı olarak en 
az bir yıl için bir veya daha çok denetçi se
çer. Genel kurlu yedek denetçiler de seçebilir. 
Denetçilerin ve yedeklerinin kooperatif ortak-
lanndan olması şart dğildir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

II - Çalışma : 
1. İnceleme yükümlülüğü : 
Madde 66. — Denetçiler, işletme hesabiyle 

bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulu
nup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir su
rette tutulup tutulmadığını ve işletmenin neti
celeriyle mameleki hakkında uyulması gerekli 
olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılma
dığını incelemekle, yükümlüdürler. Ortaklann 
şahsan sorumlu veya ek ödeme ile yükümlü 
olan kooperatiflerde denetçiler, ortaklar lis
tesinin usulüne uygun olarak tutulup tutulma
dığını da incelemek zorundadırlar. 

Yöneticeler, bu maksatla denetçilere def
terleri ve belgeleri verirler. Denetçilerin is
tekleri üzerine müfredat defteri ve bu defte
rin hangi esaslara göre düzenlendiği ve iste
nilen her konu hakkında bilgi verilir. 

Ortaklar gerekli gördükleri hususlarda de
netçilerin dikkatini çekmeye ve açıklama ya
pılmasını istemeye yetkilidirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. Rapor düzenlenmesi : 
Madde 67. — Denetçiler her yıl yazılı bir 

raporla beraber tekliflerini genel kurula sun
maya mecburdurlar. 

Denetçiler, görevleri çerçevesinde işlerin yü-
türülmesinde gördükleri noksanlıklan, kanun 
veya anasözleşmeye aykın hareketleri bun
dan sorumlu olanların bağlı bulunduklan or
gana ve gerekli hallerde aynı zamanda genel 
kurula haber vermekle yükümlüdürler. 

Denetçiler yönetim ve genel kurul toplan
tılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulun
da oy kullanamazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. Sır saklama yükümlülüğü : 
Madde 68. — Denetçiler, görevleri sırasın

da öğrendikleri ve açıklamasında kooperatifin 
veya ortaklann şahıslan için zarar umulan 
hususları kooperatif ortaklarına ve üçüncü şa
hıslara açıklıyamazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

III - özel hükümler : 
Madde 69. — Anasözleşme ve genel kurul 

karan ile denetleme teşkilâtı hakkında daha 
geniş hükümler koymak, denetçilerin görev ve 
yetkilerini artırmak ve özellikle ara denetle
meleri öngörmek mümkündür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Kooperatif birlikleri, kooperatifler merkez bir

likleri Türkiy Millî Kooperatifler Birliği ve Da
nışma Kurulu. 

Görev ve sorumluluk : 
Madde 70. — Kooperatiflerin müşterek men

faatlerini korumak, amaçlannı gerçekleştir-
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mek için iktisadi faaliyette bulunmak, faali
yetlerini koordine etmek ve denetlemek, dış 
memleketlerle olan münasebetlerini düzenle
mek, kooperatifçiliği geliştirmek ve eğitim 
yapmak, kooperatifçilik konularında tavsiye
lerde bulunmak gibi hizmetlerin yerine getiril
mesi için, kooperatif birlikleri, kooperatifler 
merkez birlikleri ve Türkiye Millî Kooperatif
ler Birliği kurulur. 

Kooperatif birlikleri, kooperatifler merkez 
birlikleri ve Türkiye Millî Kooperatifler Bir
liği Yönetim Kurulu üyeleriyle memurları hak
larında 62 nci madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : K&bıü edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yükümlülük : 
Madde 71. — Birliklere katılan koperatifin 

ortaklarına, birliğe girmekle kanun veya kendi 
kooperatiflerin anasözleşmesindeki yükümlü
lüklerden fazlası yüklenemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

A) Kooperatif birlikleri : 
Madde 72. — Konuları aynı veya birbiriyle 

ilgili nitelikte olan 7 veya daha çok kooperatif 
tarafından birlikler kurulabileceği anasözlsş-
melerinde tesbit edilebilir. 

Bu birlikler kooperatif şeklinde kurulur. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1. Genel kurul : 
Madde 73. — Kooperatif birliklerinin en 

yetkili orgum anasözleşmede aksine hüküm bu
lunmadığı takdirde kooperatif temsilcilerinden 
teşekkül eden genel kuruldur. 

Yönetim kurulu üyelerinin temsilci seçilme
si mümkündür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. Yönetim kurulu : 
Madde 74. — Birlik yönetim kurulu, bir

lik genel kuruluna dâhil temsilciler arasın
dan seçilir. 

Yönetim kuruluna seçilecek üyelerin aynı 
kooperatifin temsilcilerinden olmaması şarttır. 
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BAŞKAN —~ Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

3. Denetleme : 
Madde 75. — Birliğe katılan kooperatifle

rin faaliyetlerini denetlemek hakkmm birlik 
yönetim kuruluna aidolduğu anasözleşme ile 
tesbit edilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B) Kooperatifler merkez birlikleri : 
Madde 76. — Kooperatif birlikleri kendi 

aralarında kooperatif şeklinde merkez birlik
leri kurabilirler. 

Merkez birliklerinin genel kurulları bu 
birliğe dâhil kooperatifler birliklerinin genel 
kurulları tarafından seçilecek temsilcilerden 
kurulur. 

Kooperatifler birliklerinin yönetim kurul
ları üyeleri merkez birlikleri genel kurullarına 
üye seçilebilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

G) Türkiye Millî Kooperatifler Birliği : 
Madde 77, — Birlikler veya merkez birlik

leri kooperatif şeklinde Türkiyb Millî Koope
ratifler Birliğini kurabilirler, 

Katılma şartları, Türkiye Millî Koopera
tifler Birliği Anasözleşnıesinde belirtilir. 

Türkiye Millî Kooperatifler Birliği Genci 
Kurulu bu Birliğe dâhil birlikler ve merkaz 
birlikleri genel kurullarınca seçilecek temsil
cilerden kurulur. Bu kurulun, birlik ve mer
kez birlikleri yönetim kurullarından teşkil olu
nacağı anasözlesme ile hüküm altına alınabilir. 

D) Temsilcilerin belirtilmesi : 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir 
takrir var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan 1246 sayılı 

Kooperatifler kanun tasarısının 77 nci madde
sinin Millet Meclisinden geldiği şekilde ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Nuri Demirol 
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BAŞKAN — Komisyon takrire katılıyor 
mu?.. Takdire bırakıyor. Hükümet?.. Katılıyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisinden gelen metni okutuyorum. 
C) Türkiye Millî Kooperatifler Birliği : 
Madde 77. — Birlikler veya merkez bir

likleri kooperatif şeklinde Türkiye Millî Koo
peratifler Birliğini kurabilirler. 

Katılma şartları, Türkiye Millî Kooperatif
ler Birliği Anasözleşmesinde belirtilir. 

Türkiye Millî Kooperatifler Birliği Genel 
Kurulu bu Birliğe dahil birlikler ve merkez 
birlikleri genel kurullarınca seçilecek temsil
cilerden kurulur. Bu Kurulun kooperatif 
birlik ve merkez birlikleri yönetim kurulların
dan teşkil olunacağı Anasözleşme ile hüküm 
altına alınabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka;bul 
edilmiştir. 

D) Temsilcilerin belirtilmesi : 
Madde 78. — Birlikler, merkez birlikleri ve 

Türkiye Millî Kooperatifler Birliği Anasözleş-
melerinde bunların genel kurullarını teşkil 
edecek koopertifler, birlikler ve merkez bir
likleri temsilcilerinin adedi, ortak sayısına 
göre, 5 kişiyi geçmemek üzere belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 79. — Birlikler Millî Kooperatifler 
Birlikleri ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliği 
Anasözleşmelerini bu kanun hükümlerine göre 
hazırlarlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

E) Danışma Kurulu : 
Madde 80. — Türkiye Millî Genel Koopera

tifler Birliği Genel Yönetim Kurulu ile Dev
let Plânlama Teşkilâtı , Ticaret, Tarım, Ma
liye, Köy İşleri, imar ve İskân, Millî Eğitim 
ve Sanayi bakanlıkları, kooperatifleri finanse 
eden bankalar ve Türk Kooperatifçilik Ku
rumunun birer mümessilinin iştirakiyle «Tür
kiye Kooperatifleri Danışma Kurulu» kurulur. 

Bu kurulun görev ve yetkileri çalışma şe
kil ve şartları Ticaret Bakanlığınca hazırla
nacak bir tüzükle tesbit olunur. 

24 . 4 . 1969 0 : 2 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Kooperatiflerin dağılması 
A) Dağılma sebepleri : 
MADDE 81. — Kooperatif : 
1. Anasözleşme gereğince, 
2. Genel Kurul karariyle, 
3. İflâsın açılmasiyle, 
4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, 

Ticaret Bakanlığının veya Yapı Koperatiflerinde 
İmar ve İskân Bakanlığının, Köy Kooperatifle
rinde de Köy işleri Bakanlığının mahkemeden 
alacağı karar üzerine, 

5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya 
devralınması suretiyle, dağılır. 

Mahkemece veya Genel Kurulca tasfiye me
murları seçilmediği takdirde tasfiye işlerini yö
netim kurulu yapar. Tasfiye memurlarına ve 
yönetim kuruluna bu görevleri dolayısiyle ücret 
verilebilir. 

B) Ticaret siciline bildirme; 

BAŞKAN — Takrirler aynı mahiyettedir 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan 1246 sayılı Koo

peratifler Kanunu tasarısının 81 nci maddesi
nin Millet Meclisinden geldiği şekilde kabulünü 
arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici Komisyonun kaTral ettiği 81 madde ye

rine Millet Meclisince kabul edilen 81 nci mad
de metninin 81 nci madde olarak kabulünü say-
giyle rica ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılıyor, prensibi üzerinde daJha evvel bir an
laşmaya vardılar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BİN
GÖL (Muş) — Takdire (bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon takdire bırakıyor. 
Takrirleri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrirler kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinden gelen metni aynen okutu
yorum. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Ivo opera tüle :*in dağı 1 m ası 

A) Dağılma sebepleri : 
Madde 81. — Kooperatif : 
1. Anasözleşme gereğince, 
2. Genel Kurul karariyle, 
3. iflâsın açılmasiyle, 
4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, 

Ticaret Bakanlığının ve yapı kooperatiflerinde 
Ticaret Bakanlığının veya İmar ve iskân Bakan
lığının mahkemeden alacağı karar üzerine, 

5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya 
devralınması suretiyle, dağılır. 

Mahkemece veya genel kurulca tasfiye me
murları seçilmediği takdirde tasfiye işlerini yö
netim kurulu yapar. Tasfiye memurlarına ve yö
netim kuruluna bu görevleri dolayısiyle ücret 
verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

B) Ticaret Siciline bildirme : 
Madde 82. — iflâstan gayri hallerde koope

ratifin dağılması, yetkili organlar tarafından Ti
caret Siciline tescil ile ilân ettirilir. Yetkili or
ganların kimler olacağı anasözleşmede gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bu günkü birleşimin gündemde bulunan 

kooperatifler kanun tasarısının müzakere ve oy
lama işlemleri bitinceye kadar devamını arz ve 
teklif ederim. 

Edirne 
Nazif Ergeneli 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Müzakerenin tasarısının hitamına ka
dar çalışmalarımız devam edecektir. 

C) Tasfiye mamelekin paylaştırılması : 
Madde 83. — Tasfiye haline giren koopera

tifin bütün borçlan ödendikten ve ortak pay be
delleri geriverildikten sonra kalan mallar ancak 
anasözleşmede bu husus öngörülmüş olduğu tak
dirde, ortaklar arasında paylaştırılır. 

i Anasözleşmede başka bir hal tarzı kabul edil
miş olmadıkça paylaştırma, dağılma anında ka
yıtlı ortaklar veya hukukî halefleri arasında 
eşidolarak yapılır. 

Ortaklara paylaştırma yapılacağına dair ana
sözleşmede açıklama olmadığı takdirde tasfiye 
neticesinden arta kalan miktar, kooperatifleşme 
amacına uygun olarak harcanmak üzere Türki
ye Millî Kooperatifler Birliğine bırakılır. 

Böyle bir birlik kurulmamış ise 84 nsü mad
dedeki amaçlan güden kurumlara bağışlanmak 
üzere, Ticaret Bakanlığı emrindeki fona yatı
rılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

D) Birleşme suretiyle dağılma : 
Madde 84. — Bir kooperatif bütün aktif ve 

pasifleriyle diğer bir kooperatif tarafından dev
ralınmak suretiyle dağıldığı takdirde aşağıdaki 
hükümler uygulanır : 

1. Devralan kooperatifin yönetim kurulu, 
dağılan kooperatifin tasfiye hakkındaki hüküm
lere göre alacaklarını bildirmeye çağmr. 

2. Dağılan kooperatifin mameleki, borçları 
tediye veya teminata bağlanıncaya kadar ayrı 
olarak idare edilir. Yönetimi devralan koopera
tifin yönetim kurulu üyeleri üzerine alır. 

3. Devralan kooperatifin yönetim kurulu 
üyeleri alacaklılara karşı yönetimin ayrı olarak 
yürütülmesinden şahsan ve zincirleme sorumlu-

! durlar. 
4. Mameleki ayrı olarak yönetildiği süre 

içinde, dağılan kooperatife karşı açılacak dâva
lara dağılmadan önceki yetkili mahkeme bakar. 

5. Dağılan kooperatif alacaklılarının devra
lan kooperatif ve onun alacaklıları ile olan mü
nasebetlerinde, devralınan mallar aynı süre için
de dağılan kooperatife ait sayılır. Devralan 
kooperatifin iflâsı halinde ise bu mallar ayrı bir 
masa teşkil eder. Gerekirse yalnız dağılan koope
ratifin borçlarının ödenmesinde kullanılır. 

6. Her iki kooperatifin mameleki, ancak 
| dağılan kooperatifin mallan üzerinde tasarruf 

etmek caiz olduğu andan itibaren birleştirilebi
lir. 

7. Kooperatifin dağılmasının tescili Ticaret 
Sicili memurluğundan istenir. Borçlan ödendik
ten veya teminata bağlandıktan sonra koopera-

I tifin kaydı sildirilir. 
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8. Kooperatifin dağılmasının tescili ile or
taklan da (bütün hak ve borçları ile birlikte dev
ralan kooperatife katılmış olurlar. 

9. Mameleki ayrı idare edildiği sürece da
ğılan kooperatifin ortaklan yalnız onun borçla-
n için ve o zamana kadar sorumluluklarının 
bağlı olduğu esaslar dairesinde takibolımabilir-
ler. 

10. Aynı süre esnasında, dağılan koopera
tifin ortaklarının sorumlulukları veya ek öde
me yükümlülükleri birleşme neticesinde hafif
lemeye uğradığı ölçüde, bu hafifleme dağılan 
kooperatifin alacaklanna karşı ileri sürülemez. 

11. Birleşme neticesinde ıdağılan kooperati
fin ortaklan için şahsi sorumluluk veya ek öde
me yükümlülüğü doğduğu veya ağırlaştığı tak
dirde birleşme karan, ancak bütün ortaklann 
3/4 ünün çoğunluğu ile verilebilir. Sorumluluğa 
ve ek ödeme yükümlülüğüne mütedair hükümler 
birleşme kararına katılmamış olan ve bundan 
başka kararın ilânı tarihinden başlamak üzere üç 
ay içinde kooperatiften çıkacağını bildiren or
taklara uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

E) Bir kamu tüzel kişiliği tarafından dev
ralınmak : 

Madde 85. — Bir kooperatifin varlığı, Beledi
ye, ekonomik bir Devlet kuruluşu, kamu mü
essesesi veya kamuya yararlı dernek veya cemi
yetler tarafından da devrahnabilir. Bu takdirde 
genel kurulca alınacak kararın dağılmaya ait 
hükümlere göre tescil ve ilân ettirilmesi gerekir. 

Bu gibi kooperatif varlığının, Devlete ait bir 
ekonomik kuruluş.veya her hangi bir ekono
mik kuruluş veya !her hangi bir dernek veya ce
miyet tarafından devralınması hallerinde genel 
kurul tasfiye yapılmamasına karar verebilir. 

Devir karannın ilân edildiği tarihten itiba
ren kooperatifin aktif ve pasifi devralana inti
kal etmiş olur. Dağılan kooperatifin adı Ticaret 
sicilinden sildirilir. Bu husus ayrıca ilân ettirilir. 

Birleşen müessese ile kooperatifin alacaklıla-
nndan her biri ilân tarihinden itibaren üç ay 
içinde yetkili mahkemeye başvurmak suretiyle 
birleşmeye itiraz edebilir. İtiraz hakkından vaz-
geçilmedikçe yahut ıbu husustaki itirazın reddi
ne dair mahkemece verilen karar kesinleşmedik-
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çe veyahut mahkemece takdir edilecek teminat, 
müessese veya kooperatif tarafından verilme
dikçe birleşme hüküm ifade etmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Ticaret Bakanlığının görev ve yetkileri 

A) Genel olarak Bakanlığın görev ve yetki
leri : 

Madde 88. — 'Ticaret Bakanlığının koopera
tifleri ilgilendiren başlıca görev ve yetkileri şun
lardır : 

1. Kooperatiflere, kooperatif birliklerine, 
merkez birliklerine, Türkiye Millî Kooperatifler 
Birliğine kuruluş ve organizasyonlarında yol gös
termek, öğütleriyle yönetilmelerinde ve çalış
malarında yardımcı olmak, 

2. Kooperatifleri, birlikleri merkez birlikle
rini ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliğini 
teftiş etmek denetlemek veya denetlettirmek, 

3. Kooperatiflerin birliklerin, merkez birlik
lerinin ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliği
nin dağılmasını gerektiren isebepleri mahkemeye 
bildirmek, 

4. Kooperatiflerin, bilhassa istihsale ya
rarlı kooperatiflerin kuruluşu, öncelikle kredi-
lenmesi ve memleket yararına faaliyette bulun
maları hususunda ilgili bakanlıklar ve kuruluş
lar nezdinde gerekli teşebbüsleri yapmak ve 
koordinatör olarak vazife görmek. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

B) Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve karar
ların yürürlük şartı : 

Madde 87. — Ticaret Bakanlığı, koopera
tiflerde, kooperatif birlikleri, merkez birlikleri 
ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliğinin, ge
nel kurul toplantılannda temsilci bulundurur. 

Genel Kurul toplantılan Bakanlık temsilci
sinin huzuru ile açılır ve devameder. 

İdare bildirilen günde temsilci bulunmasını 
sağlar. 

Temsilci toplantının kanunlara, anasözleşme 
ve gündem esaslan içinde yürütülmesini denet
leme ve teminle görevlidir. Miktar ve esasları 
Bakanlıkça tesbit edilecek temsilci masraf ve 
ücretlerini karşılamak üzere lüzumlu ödenek 
Bakanlık Bütçesine konur. 
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Genel Kurul kararlarını muhtevi tutanaklar 
ile toplantıya katılanların listesi temsilciler ta
rafından imzalanır. Temsilci, genel kurulda, ka
nun ve anasözleşmeye aykırı olarak alınan ka
rarlar hakkındaki görüşünü tutanakla "belirtme
ye mecburdur. 

Temsilcinin niteliği ve görevi tüzükte belir
tilir. 

Ancak usulüne uygun müracaat yapıldığı 
halde, temsilci toplantıya gelmez ise toplantı ic
rasını temin etmek üzere, mahallî idare âmiri
ne durum bildirilir. Temsilci yine gelmez ise bir 
saat sonunda toplantıya başlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

C) örnek anasözleşme hazırlanması : 
Madde 88. — Ticaret Bakanlığı, kooperatif

ler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez bir
likleri ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliği 
için bu teşeküllerin mütalâasının da alınmak 
kaydiyle örnek aııasözleşmeler hazırlar,. yapı 
kooperatifleri için bu görev Ticaret ve İmar ve 
iskân Bakanlığınca müştereken kullanılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

D) Muhasebe usulü ve defterler : 
Madde 89. — Kooperatiflerin, kooperatif 

birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve 
Türkiye Millî Kooperatifler Birliğinin muhase
be usulleri ve mecburi o arak tutacakları def
terler Ticaret Bakanlığınca belirtilebilir. 

Vergi Usul Kanununun bu hususlarla ilgili 
bükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

E) Teftiş ve denetleme : 
Madde 90. — Ticaret Bakanlığı, kooperatif

lerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez 
birliklerinin ve Türkiye Millî Kooperatifler Bir
liğinin işlem ve hesaplarını ve varlıklarını mü
fettişlere veya kooperatif kontrolörlerine denet
lettirebilir. 

Kontrolörlerin seçilme ve çalışma seldi ile 
görev ve yetkileri tüzükle tesbit olunur. 

Bu teşekküller denetim sonucuna göre Tica
ret Bakanlığınca verilecek talimata uymak zo

rundadırlar. Bu yetkiler aynı zamanda yapı 
kooperatiflerinde imar ve iskân, köy kooperatif
lerinde Köy işleri Bakanlıkları tarafından da 
kullanılır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında iki takrir 
vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan 1246 sayılı Koo

peratifler Kanun tasarısının 90 ncı maddesinin 
Millet Meclisinden geldiği şekilde kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Gaziantep 
İbrahim Tevfik Kutlar 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici Komisyonun hazırladığı 90 ncı mad

de yerine Millet Meclisince hazırlanan 9 ncı mad
de metnin 90 ncı madde olarak kabulünü saygıy
la arz ederim. 

Kars 
Sim Atalay 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet arasın
da bu mevzuun prensibi halledilmiştir. Takrir
leri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisinden gelen 90 ncı maddenin 
metnini okutuyorum. 

E) Teftiş ve denetleme : 
Madde 90. — Ticaret Bakanlığı, koopera

tiflerin, kooperatif birliklerinin »kooperatif mer
kez birliklerinin ve Türkiye Millî Kooperatifler 
Birliğinin işlem ve hesaplarını ve varlıklarını 
müfettişleri veya kooperatif kontrolörlerine de-

I 

netle fctirebilir. 
Kontrolörlerin seçilme ve çalışma şekli ile 

görev ve yetkileri tüzükle tesbit olunur. 
Bu teşekküller denetim sonucuna göre Tica

ret Bakanlığınca verilecek talimata uymak zo
rundadırlar. 

Yapı kooperatiflerinde bu yetki imar ve İs
kân Bakanlığınca da kullanılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

F) Teftiş ve denetleme ile görevlendirme : 
Madde 91. — Ticaret Bakanlığı, teftiş ve de

netleme işleri için kooperatifler birliklerini, 
kooperatifler merkez birliklerini veya Türkiye 
Millî Kooperatifler Birliğini veyahut ilgili te
şekküllerle müesseseleri de görevlendirebilir. 
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Bunlara mütaallik esaslar 90 ncı madde ge

reğince hazırlanacak tüzükte belirtilir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 
A) Siyasi faaliyet yasağı : 
Madde 92. — Kooperatif toplantılarında ve 

kooperatif tesislerinde siyasi faaliyet gösteri
lemez, Kooperatif faaliyetleri siyasi maksatlara 
alet edilemez. 

Kooperatifler, siyasi partilerden veya onlara 
bağlı teşekküllerden her hangi bir suretle mad
di yardım kabul edemezler, onlara maddi yar
dımda bulunamazlar. 

ikinci fıkra hükümlerine aykırı hareket eden 
kooperatif kurucuları, yönetim kurulu başkan 
ve üyeleri ve bu fiil genel kurulda vukubul-
nııışsa bunu mümkün kılan genel kurul başkanı, 
üç aydan bir yıla kadar faapis cezası ile ceza
landırılırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

B) Muaflıklar : 
Madde 93. — 1 nci Kooperatifler, kooperatif 

birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türki
ye Millî Kooperatifler Birliği; 

a) Birbirlerinden ve ortaklarından aldıkları 
faiz ve komisyonlar ile ortaklarına kefalet et
meleri dolayısiyle bunlardan aldıkları paralar, 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden, 

b) Her nevi defterlerin ve anasözleşmelerin 
tasdiki ve açılış tasdiklerinde sayfalarının mü
hürlenmesi her nevi harcdan ve Damga Vergi
sinden, 

c) Kiraya verilmediği veya irat getirmiyen 
bir cihete tahsis edilmediği müddetçe sahibol-
duklan gayrimenkul mallar üzerinden alınacak 
her türlü vergilerden, 

d) Ortakların temlik edecekleri gayrimen-
kuller her türlü vergi ve harçtan, 

e) 13 ncü madde gereğince verilecek bildi
rinin Damga Vergisiyle diğer hare ve resimler
den muaftır. 

2. Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve 
gayrimenkul 'mükellefiyetinin koopara Mflera, 
kooperatif birliklerine, kooperatif merkez birlik

lerine, Türkiye Millî Koperatifler Birliğine 
sermaye konulması halinde bunlar Emlâk Alım 
Vergisi Kanununun 9 ncu maddesindeki indi
rimli nisbetten. 

3. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
199 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin 
15 ncı bendindeki esaslar dâhilinde Kurumlar 
Vergisi muaflığından, faydalanırlar. 

4. Kooperatifler, kooperatifler birlikleri ve 
kooperatifler merkez birlikleri faaliyete geçen 
üst kuruluşlara girmedikleri takdirde, bu mad
denin 1 nolu fıkrasının (b) bendi ile 2 nolu fık
rasından gayri fıkralarında yazılı muaflıklardan 
istifade edemezler. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilmiş 
iki takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici Komisyonun kabul ettiği 93 ncü mad

de yerine Millet Meclisince kabul edilen 93 ncü 
maddenin 93 iıcü madde olarak kabulünü saygı
larımla. arz ederim,. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan 1246 sayılı koo

peratifler kanun tasarısının 93 ncü maddesinin 
Millet Meclisinden geldiği şekilde kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon? Hükü
met katılıyor? Komisyon takdire bırakmıyor. 
Takrirleri oylarınıza arz ediyorum. 

NAFİZ ÇAĞATAY (izmir) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Takrir üzerinde mi? 
NAFİZ ÇAĞATAY (izmir) — Madde üze

rinde, gayet kısa olarak. 

BAŞKAN — Buyurun Çağatay. 
NAFİZ ÇAĞATAY (izmir) — Efendim, bü

tün arzumuza rağmen maalesef bir noktada ta
kılma durumuna düşeceğiz galiba. Bir cümle 
hatası var. Madde 93 ün (C) fıkrasını takibe-
dersiniz «kiraya verilmediği veya irat getirmi
yen bir cihete tahsis edilmediği müddetçe» tâ
biri «irat getirmiyen bir cihete tahsis edilme
diği» değil, «tahsis edildiği, veyahut irat geti
ren bir cihete tahsis edilmediği» şeklinde olma-
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sı lâzım. Aksi takdirde irat getirmiyen bir ci
hete tahsis edilmediği, yani kiraya verilmediği 
onu anladık, kiraya verilmediği müddetçe her 
türlü vergiden muaftır, irat getirmiyen bir ci
hete tahsis edildiği takdirde muaf olacak. Tah
sis edilmediği takdirde muafiyet mevzuubah-
solmazki. Binaenaleyh bir hata var. Bu ciheti 
komisyon nasıl tashih eder bilmem. Biz de arzu 
ediyoruz ki, bu kanun bugün çıksın. Benim ma
ruzatım bu kadar. 

BAŞKAN — Komisyon mu, Hükümet mi ce
vap verecek, efendim? 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, burada 
bir redaksiyon hatası vardır. Hükümetin getir
diği teklif de maddeyi okuyorum aynen. (C) 
fıkrası: «İcar ve istical edilmemiş olmak ve 
irat getiren bir cihete tahsis edilmemiş bulun
mak şartı ile» diyor. Fakat Geçici Komisyon ta
sarısında bu bir redaksiyon hatası olarak geç
miş ve bu hata aynen Senatoya da intikal et
miş. Hükümet tasarısı aynen kabul edildiği tak
dirde bu mânada bir redaksiyon hatası olarak 
tashihi mümkündür, kanaatindeyim, arz ede
rim. 

BAŞKAN — Yani bu redoksiyon hatası ol
maz. Bu değişiklik olur. Çünkü Millet Meclisin
den gelen metin «edilmediği» şeklinde. Bina
enaleyh, Millet Meclisinden geçmiş olan bir met
ni bizim burada redakte etmemiz mümkün de
ğildir. Değiştirme olur ve Millet Meclisine iade 
edilir, efendim. (Maksat anlaşılıyor, aynen ka
bul edelim sesleri) 

Efendim komisyon redaksiyonu yapsın. Biz 
diğer maddeleri müzakere edelim. Sonunda o 
maddeyi komisyonun düzelttiği şekli ile müza
kere edelim. Komisyon alıyor mu efendim? (Ko
misyon düzeltmiş sesleri) Düzeltmemiş. 

Saym Somunoğlu, buyurun efendim. 
EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar; Sayın Bakan «kira
ya verilmediği veya irat getiren bir cihete tah
sis edilmediği» şeklinde Hükümet metninde ya
zılı olduğuna göre doğrudur, buyurdular. Bu 
bir matbaa hatası olmuş. Yahut öte tarafta «ge
tireni» «getirmiyen» diye yazılmış, iki defa 
menfi edat kullanılmış burada, ki olmaz zaten. 
Veya «irat getiren, getirmiyen bir cihete tahsis 
edildiği veya irat getiren bir cihete tahsis edil

mediği, ki «getiren» doğrudur. Ve bir (m), bir 
menfiyet ifade eden bir hatadan başka bir şey 
değil. Bu matbaa hatasıdır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Millet Meclisinden 
gelen orjinalinde aynı şekilde yazılıdır. Bina
enaleyh bizim buna tabı hatası dememiz müm
kün değildir. Millet Meclisinden o şekilde gel
miş ve... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MECDİ 
AGUN (Rize) — Metnin mânası anlaşılmıştır. 
Başka çaresi yoktur, öyle olması icabeder. Bu 
itibarla mâna değişmiyor. Netice değişmez. Bi
naenaleyh, aynen kabul edilebilir. Mutlak mâna 
anlaşılıyor. 

BAŞKAN — Mâna anlaşılıyor. (Bir formül 
bulun sesleri) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MECDİ 
AGUN (Rize) — Bunu tatbik edecek tatbikat
çılar diğer bendkrini de telif ederek tatbik 
edecekler. O takdirde muaftır, vergi indirir mâ
nasına gelir. Başka türlü telif olmaz, Bu itibar
la her hangi bir değişiklik yapılamaz. Lüzum 
yoktur, böyle kabul edilebilir. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Zapta bu 
şekilde geçtikten sonra tatminkârdır. 

BAŞKAN — Zapta geçmiş... 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, burada bir cihetin zapta geçmesi ile me
sele halledilebilir mi acaba? Burada kasıt, mu
afiyettir. Şimdi diyor ki, «kiraya verilmediği 
veya irat getirmiyen bir cihete tahsis edilmediği 
anlaşılanlar.» Şimdi hakikaten bir hata netice
si geldiği de belli. Bu ciheti zabıtlara dercet-
mek suretiyle bu işin içinden çıkmak mümkün 
olmıyacak mı? Bu işi halledelim. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, bendeniz ka
naatimi söyliyemem. Yüksek heyet bir neticeye 
elbette varacaktır. 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkanım, Anayasaya göre tefsir yetkisi olma
dığına göre bunu tefsir etmeye salâhiyetimiz 
yoktur. Bu itibarla lâfzı ile.mânası hakiki de
yimlerle olumlusu ne ise o yolda gidilmesi is
tirham ediyorum. Bu daha faydalı olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz Başkan ola
rak bariz bir hatanın meydana çıkması neti
cesinde bunu düzeltme yoluna gidilmesini istir
ham ederim. Bu itibarla cümlede kastedilen 
mânayı cümlenin lâfzı kapsamalıdır. Lâfzın mâ-
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naya uydurulması gerekmektedir, Aksi takdir
de yanlış mâna çıkmaktadır. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Aynen kabul edelim Millet Meclisi metnini, 
nasıl olsa gidecek düzeltilecektir. 

BAŞKAN — Yani 93 ncü maddeyi komis
yondan gelen şekliyle kabul edelim nasıl olsa 
gidecek orada düzeltilsin. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Hayır efendim, Millet Meclisinden geldiği 
şekilde kabul edelim. Bilahara düzelir, kanun 
bu şekilde çıksın. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bir takrir yok. 
Yalnız mevcut takrirler Senato Geçici Komis
yonunun metninin Millet Meclisi metni şeklin
de kabulüne mütedairdir. Binaenaleyh, bu tak
rirleri oyluyorum. Takrirler okunmuştur efen
dim. Millet Meclisi metninin aynen kabulünü 
istemektedir. Takrirleri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Millet Meclisinden gelen metni okutuyo
rum: 

B) Muaflıklar : 
Madde 93. — 1. Kooperatifler, kooperatif 

birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Tür
kiye Millî Kooperatifler Birliği; 

a) Birbirlerinden ve ortaklarından aldık
ları faiz ve komüsyonlar ile ortaklarına kefalet 
etmeleri dolayısiyle bunlardan aldıkları para
lar, banka ve Sigorta Muameleleri Vergisin
den, 

b) Her nevi defterlerin ve anasözleşmelerin 
tasdiki ve açılış tasdiklerinde sayfalarının mü
hürlenmesi her nevi harcdan ve Damga Resmin
den, 

c) Kiraya verilmediği veya irat getirmiyen 
bir cihete tahsis edilmediği müddetçe sahibol-
dukları gayrimenkul mallar üzerinden alınacak 
her türlü vergilerden, 

d) Ortakların temlik edecekleri gayrimen-
kuller her türlü vergi ve harcından, muaftır. 

e) 13 ncü madde gereğince verilecek bildiri 
Damga Vergisine, diğer hare ve resimlere ta
bi değildir. 

2. Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve 
gayrimenkul mükellefiyetinin kooperatiflere, 
kooperatif birliklerine, koperatif merkez birlik
lerine, Türkiye Millî Kooperatifler Birliğine 

! sermaye konulması halinde bunlar Emlâk Alım 
Vergisi Kanununun 9 ncu maddesindeki indi
rimli nisbetten, 

3. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 199 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi
nin 18 ncı bendindeki esaslar dâhilinde Kurum
lar Vergisi muaflığından, faydalanırlar. 

4. Kooperatifler, kooperatif birlikleri ve 
kooperatifler merkez birlikleri faaliyete geçen 
üst kuruluşlara girmedikleri takdirde, bu mad
denin 1 nolu fıkrasının (b) bendi ile 2 nolu 
fıkrasından gayrı fıkralarında yazılı muaflık
lardan istifade edemezler. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan 93 ncü maddenin başındaki muaflık
lar kelimesi okunmadı. 

BAŞKAN — öbür tarafta okundu efendim. 
0) Tanıtma ve eğitim hizmetlerini sağlıya-

cak fon : 
Madde 94. — Kooperatifçiliğin tanıtılması, 

eğitimi ve organizasyonlarında yol göstermek, 
öğütleriyle yönetim ve faaliyetlerine yardımda 
bulunmak gibi hizmetler için kooperatiflerin 
yıllık bilânçolarına göre hâsıl olan müspet ge
lir - gider farkının % 1 i Ticaret Bakanlığı em
rinde bir fona yatırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarmıaa arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

D) Uyuşmazlıklar, hakem kurulları : 
Madde 95. — Kooperatif organları ile koo

peratifler, kooperatiflerle bağlı bulundukları 
kooperatif birlikleri, kooperatif merkezi birlik
leri ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliği ara
sında iştigal konularına giren hususlardan do
layı çıkan anlaşmazlıklar, genel hükümler sak
lı kalmak şartiyle aııasözleşmelerinde öngörülen 
hakem kurullarınca da halledilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

E) Saklı hükümler : 
Madde 98. — 2334 sayılı Tarım Satış Koope

ratifleri ve Birlikleri Kanunu ile 2838 sayılı Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanunu hükümleri ve 
7116 sayılı Kanunun yapı kooperatiflerine ait 
hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, yukarda zik
redilen kanunlarda açıklık olımyan hallerde bu 
kanun hükümleri uygulanır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edil
miştir. 

Madde 97. — 2834 vo 2836 sayılı kanunlar
la kurulan kooperatif ve kooperatif birlikleri, 
kooperatif merkez birlikleri halinde teşkilâtla
nabilecekleri gibi Türkiye Millî Kooperatifler 
Birliğine de girebilirler. • 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

F) Anonim şirket hükümlerine atıf : 
Madde 98. — Bu kanunda aksine açıklama 

olmıyan hususlarda Türk Ticaret Kanunundaki 
Anonim Şirketlere ait hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edil
miştir. 

G) Dâvaların niteliği ve muhakeme usulü : 
Madde 99. — Bu kanunla düzenlenen husus

lardan doğan hukuk dâvaları, tarafları tacir 
olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dâva 
sayılır. 

Bu dâvalarda basit muhakeme usulü uygu
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

II) Kaldırılan hükümler : 
Madde 100. —Türk Ticaret Kanununun ko

operatiflere ait 6 neı faslını teşkil eden 
485 - 502 nei maddeleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

Geçici madde — Halen kurulmuş ve faali
yette bulunan kooperatifler sözleşmelerini iki 
sene içinde bu kanun hükümlerine intibak et
tirmek sorundadırlar. Bu hususa riayet etmi-
yen kooperatifler dağılmış sayılırlar. Kanunen 
tasfiye ile vazifelendirilmiş kimseler tarafından 
dağılmadan başlıyarak iki ay içinde tasfiyeye 
geçilmediği takdirde Ticaret Bakanlığı veya 
Hazine tarafından mahkemeden tasfiye memuru 
atanması istenebilir. 

Anasözlesmelerini bu kanun intibak ettir
mek için kooperatiflerin yapacakları genel ku-
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rullar, olağan genel kurulların usul ve çoğun
luğuna göre toplanır ve karar verirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

i) Yürürlüğe girme : 
Madde 101. — Bu kanun yayımlandığı ta

rihten 3 sonra yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

I) Kanunu yürütecek makam : 
Madde 102. — Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Hükümetten rica ediyorum. Bu Hükü
met tasarısıdır. Fıkralar (A), (B), (C) diye gel
dikten sonra araya geçici hükümler giriyor. On
dan sonra (i), (I) diye tanzim etmesinler. 1961 
senesinden beri böyle bir şey görmedik. Bunu 
bir daha yapmasınlar, bu şekilde göndermesin-
ler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
istiyen sayın üye?... 

Buyurun Sayın Arıburun. Lehinde mi efen
dim?... Aleyhinde. Buyurun. 

TEKİN ARİBTJRUN (İstanbul) — Sayın 
arkadaşlarım, üzüntüyle arz ediyorum, aleyhin
de olduğumu da neden dolayı arz ettiğimi kı
saca ifade etmeye çalışacağım. 

Kanun hiç şüphesiz büyük bir açıklığı ka
patmaktadır ve düzeltmektedir. Fakat ne hâ
zindir ki bu kadar hatalı, göz göre göre hatalı 
birçok noksanlıklarla çıkartmak zaruretini his
sediyoruz, mecburiyetinde bulunuyoruz. Bun
dan dolayı aleyhindeyim. 

Senatoya ve Senatomuzun ciddiyetine aykı
rı buldum bu tutumumuzu, bu durumumuzu. 
Eğer kanun geç kalacaksa geç kalabilirdi. Yan
lışlıklarla beraber çıksın diye kabul etmemek 
gibi bir durumumuz bizim ciddiyetimizi daha 
ziyade Millet Meclisinde de ortaya vurmuş 
olurdu. Hüznümü ifade etmek için bunu arz edi
yorum. Bundan dolayı aleyhindeyim. Saygıla
rımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın öztürkçine lehinde bu
yurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; dünyada ilk 
kooperatif 1844 yılında ingiltere'de Boştel kasa
basında 28 dokuma işçisi tarafından kurulmuş
tur. 1844 yılında ingiltere'de kurulan bu koo
peratifin 1969 yılında özel bir kanunla 4 tara
fı mamur, iyi bir şekilde işliyecek bir tarzda 
kanun gelmiştir. Bu hususta Hükümeti, komis
yonu ve bu kanunun daha olumlu olmasında 
büyük bir enerji sarf eden Sayın Senato üyele
rini saygı ile selâmlar, kanunun memleketimiz
de iyi niyetli kooperatifçilere hayırlı ve uğur
lu olmasını temenni ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Tasarı açık oya sunulacaktır. 
Lütfen salonu terk etmeyin efendim. Malî hü
kümler taşıdığı için açık oya sunulmuştur Mil
let Meclisinde, bizde de açık oya sunulacak
tır. 

Sayın Ticaret Bakanı buyurunuz. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; kooperatifler kanun tasarısının Yü
ce Senatoda kabulü dolayısiyle bugün kesif bir 
çalışma yapan değerli senatörlere ve hiçbir ay
rımı yapmaksızın bütün parti grupu arkadaşla
rımıza teşelddirlerimi ve şükranlarımı sunuyo
rum. 
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Bu tasarının kabulü ile Türk kooperatifçili
ğinde yeni bir devre başlamış oluyor. Bakan
lık olarak yüklendiğimiz sorumluluğu müdri
kiz. Türk halkının daha iyi bir hayat seviye
sine ulaşmasında kooperatiflere de ayn bir hiz
met payı düşecektir. Bu tasarı ile Türk koope
ratifçiliğinin daha iyi bir seviye iktisabedece-
ğine inanıyorum. 

Bundan böyle Türkiye de ayrı bir koopera
tifler kanunu olan memleketler araşma katıl
mış bulunuyor. Türk kooperatifçiliğinin bun
dan sonraki gelişmelerinde bugüne kadar kıy
metli yardımlarını esirgemiyen sayın senatörle
rin bundan böyle de müşfik ve himayeci yar
dımlarını ihtiyacımızın devam edeceğine inanı
yorum. 

Yüce Senatoya şükranlarımı ve saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Neticeyi tefhim edeceğim, sa-
ym üyeler. Lütfen salonu terk etmesinler. 

Oylarını kullanmıyan sayın üyeler var mı?... 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

BAŞKAN — Kooperatifler kanun tasarısı
nın açık oylamasına 107 sayın üye iştirak et
miş 99 kabul, 4 ret, 4 çekinser oy çıkmıştır. Ta
sarı kanunlaşmıştır. 

29 Nisan 1969 Salı günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,45 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
EL-rem Özdenin, Medeni Kanunun bâzı 'madde
lerinin tatbikatına dair yazdı soru önergesi ve 
A-Jalei Bakanı Hasan Dinrer'in cevabı. (7/570) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Sayın Adalet Bakanı ta
rafından yazılı olarak Senatomuz Genel Kuru
lunda cevaplandırılmasına delâletlerinizi üstün 
saygılarımla rica ederim, 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 
Ekrem özden 

Soru : 
1. Türk Medeni Kanunu 
A) İştirak halinde mülkiyet 
B) Müşterek mülkiyete dair maddeleri tat-

tik&tmda müşkülât var mıdır? 
Bu maddelerin taıbikatında morluk varsa ta

dilleri hakkında ne düşünülüyor? 

T. C. 21 . 4 . 1969 
Adalet Bakanlığı 

Hukuk İşleri Genel 
Müdürlüğü 

Sayı : 10759 

Konu : Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Sayın Ekrem Özden'in 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli, 17 Nisan 

1969 gün ve 8594 - 5554 - 7/570 - 04048 sayılı ya
zınız. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 15 
Hisan 1969 tarihli 50 nci Birleşiminde yazılı 
soruya çevrilmiş bulunan, Cumhuriyet Senato
su İstanbul Üyesi Saym Ekrc«:n özden'in 1 Ka
sım 1987 tarihli soru önergesine Bakanlığımın 
•cevabı aşağıdadır. 

Türk Kanunu Medenisinin 623 - 628. mad
delerindeki hükümlerle müşterek mülkiyet ve 
629 - 631. maddelerindeki hükümlerle de işti
rak halinde mülkiyet düzenlenmiştir, 

] Müşterek mülkiyette hissedarlar, hisseler 
üzerinde malikin hak ve mükellefiyetlerini ha-

I iz oldukları ve hisselerini temlik veya terhin 
I edebilecekleri gibi alacaklıları da bu hisseleri 

haczettirebilecekleri cihetle, Türk Kanunu Me
denisinin müşterek mülkiyeti düzenliyen 623 -

| 628. maddeleri hükümlerinin uygulanmasında 
I esas itibariyle bir zorluk söz konusu olmamak-
j tadır. 
1 
{ Hukukumuza Türk Kanunu Medenisi ile gi-
j ren iştiralk halindeki mülkiyette, müşterek mül-
| kiyettekinden farklı olarak, hissedarların hisse-
ı leri üzerinde temliki tasarrufta bulunmaları 
| mümkün olmadığı gibi, hissedarların haklarını 
I kullanmaları da ancak bütün hissedarların itti-
\ fakla verecekleri karar ile mümkün olabilmek-
i tecîir. İştiralk halinde mülkiyet konusu olan 
İ şey de hissedarların haklarını ittifakla vere-
1 çekleri kararla kullanabilmeleri ve her hisse

darın şayi cüzüde tasarrufunun caiz olmaması, 
uygulamada, gerek kazai ve gerekse icrai iş
lemler yönünden bâzı güçlüklere ve gecikmele
re sebebiyet vermektedir. İştirak halindeki ma
liklerin birlikte davı açmak zorunluluğunda 
bulunmaları ve iştirak halindeki mâliklerden 
birinin mahkemeye müracaatla bu mülkiyeti, 
müşterek mülkiyete çevirtmecinin mümkün ol
maması kazai işlemler ve iştirak halindeki mâ
liklerden birinin alacaklısının alacağını, bu 
mülkiyete İkonu olan şeyden istifa etmesinin, 
takibin mahiyetine yabancı birtakım külfetli iş
lemleri yaptıktan sonra ve gecikmelerle müm
kün olabilmesi de icrai işlemler yönünden, işti
rak halinde mülkiyetin doğurduğu güçlük ve 
gecikmelere misal olarak arz edilebilir. Bu
nunla beraber Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 
muhtelif kararlarında : 

a) Terekeye ait haklan bütün mirasçıların 
ancak beraberce ileri sürebilecekleri kaidesinin 
iki istisnası bulunduğunu, bunlardan birinin 
gecikmesinde sarar umulan hallerde ve husus 
ile hak düşüren müddetlerin geçmesi tehlikesi
ni. önlemek üzere her mirasçının terekeye ait bir 
hakkı diğerlerinin icazeti şartına bağlı olarak 
ileri sürebilmesi olduğunu, diğer istisnayı ise, 
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terekeye ait bir hakkın borçlusu mirasçılardan 
biri olduğu takdirde diğer mirasçıların hepsi
nin ona karşı dâva açması halinin teşkil ettiği
ni, (Y. H. G. Kurulunun 19 . 11 . 1958 tarih 
ve E. 5/36. K. 33 sayılı kararı) 

b) îştirak halindeki maliklerin birbiri aley
hine müstakllen dâva açabileceklerini (Y. H. G. 
Kurulunun 24 . 1 . 1951 tarih ve E. 2/34. K. 12 
sayılı kararı) 

c) îştirak halinde mülkiyette ortaklardan 
hepsi tarafından dâva açıldıktan sonra, bir kı
sım şeriklerin dâvayı takibetmemesinin, diğerle
rinin dâvayı yürütmelerine engel sayılamıyaca-
ğını (Y. H. G. Kurulunun 24 . 12 . 1952 tarih 
ve E. 1/135. K. 168 sayılı kararı) 

d) Vereseden dâvaya dâhil olmıyanlardan 
bâzılarının kayıp bulunmaları halinde, onlar na
mına kayyum vasıtasiyle muhakemeye devam 
olunabileceğini (Y. H. G. Kurulunun 19.11.1958 
tarih ve E. 8/34. K. 32 sayılı kararı) 

Belirtmiş bulunmaktadır. Bu suretle Yüksek 
Mahkeme hâdisesine göre tesis ettiği içtihatlar
la kazai işlemler yönünden uygulamadaki güç
lükleri kısmen bertaraf etmiştir. 

icra işlemlerindeki güçlükler ise, 2004 sayılı 
îcra ve iflâs Kanununun 94 ncü maddesinde 538 
sayılı Kanunla yapılan değişiklikle iştirak halin
deki mülkiyette hissedarların hisseleri üzerine 
haciz konulmasının sağlanması suretiyle kısmen 
bertaraf edilmiştir. 

Bu durum muvacehesinde Türk Kanunu Me
denisinin iştirak halinde mülkiyeti düzenliyen 
hükümlerinin, uygulamadaki güçlükleri bertaraf 
edecek yönde değiştirilmesinin gerekli olduğu 
bir vakıa ise de, bu değişikliğin adı geçen kanu
nun tamamına şâmil bir değişiklik yapılırken ele 

alınarak, iştirak halindeki mülkiyeti düzenliyen 
özel hükümler yanında, bu mülkiyet çeşidine is-
tinadeden diğer maddelerin de gerekirse değiş
tirilmesi düşünülmektedir. 

Türk Kanunu Medenisinin tamamına şâmil 
değişiklik tasarısı üzerinde uzun süre çalışma
lar yapan ilmî komisyonun hazırladığı projenin 
en kısa zamanda tamamlanması için Bakanlığı
mızca gayret sarf edilmektedir. 

Henüz kesin şeklini almamış olmakla beraber 
ilmî komisyonca hazırlanan projede de, mirasçı
ların, murisin borçlarından sınırsız mesuliyetleri 
esasını, yani hem tereke ille hem de - kanundaki 
istisnalar haricolmak üzere - kendi şahsi malları 
ile mesuliyetleri prensibini kabul eden Türk Ka
nunu Medenisinin sistemi benimsendiğinden iş
tirak halindeki mülkiyet muhafaza edilmiştir. 
Ancak, murisin bıraktığı mallar üzerinde iştirak 
halindeki mülkiyetin devamlı olması ve mirasçı
ların tamamının istekleri olmadıkça müşterek 
mülkiyete çevirmenin de mümkün bulunmama
sının uygulamada yarattığı güçlükleri izale et
mek için, iştirak halindeki mülkiyetin murisin 
ölümünden belli bir süre (iki yıl) geçtikten son
ra kendiliğinden müşterek mülkiyete çevrilmesi 
sağlanmıştır. Ayrıca Türk Kanunu Medenisinin 
iştirak halindeki mülkiyeti düzenliyen 629 - 631. 
maddelerindeki hükümlerde de, uygulamadaki 
tereddüt ve güçlükleri giderecek yönde değişik
lik yapılarak, Yargıtay içtihatlariyle doldurul
muş bulunan eksiklikler tamamlanmış ve hü
kümlere açıklık kazandırılmıştır. 

Keyfiyet bilgilerine saygı ile arz olunur. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

Sayfa Satır 

7. — DÜZ^LTİŞLER 
1246 S. Sayılı Kooperatifler kanun tasarısındaki düzeltişler 

Yanlış Doğru 

12 
14 
28 
28 
30 
38 
38 
42 

14 
11 
10 
12 
27 

3 
26 
25 

I - Değer biçme 
Her ortak her ne suretle 
mahkemeye ve ticaret 
açık üç ay içinde 
Milli Kooperatif Birliği 
vazife görmek, 
koopetifler 
yayınlandığı 

1. — Değer biçme 
Her ortak ne suretle 
mahkemeye, ticaret 
açık, üç ay içinde 
Millî Kooperatifler Birliği 
vazife görmek. 
kooperatifler 
yayımlandığı 
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Kooperatifler kanun tasarısının tümünün oylamasına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİ8AR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Kara yiğit 
Kemal Şenocak 

AMASVA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapardı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarheah 

BİLECİK 
Mehmet OrEon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
(.) rh'a n Kü r üm o ğ 1 ıı 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaıztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

Üye sayısı : 183 
Oy yerenler : 107 

Kabul edenler : 99 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 75 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Aühocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Uouzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbns Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa D eli veli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksolcy 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Ekrem özden 

Rifat Öztürkçinc 
İZMİR 

Beliğ Beîer 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikocligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Cumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canbolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. E t em Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersaın 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 
Haldun Menteseoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğhı 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ü. Lûtfi Hoca oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik At avurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

80 — 



C. Senatosu B : 53 24 . 4 . 1969 O : 2 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem. Acuııer 
Refct Aksoyoğiu 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çeleni 
Vehbi Ersü 
Suplıi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet, Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünal di 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
iv ağıp Ün er 

[Reddedenler] 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 

[Çekinser] 

AĞRI 
Salih Türkmen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

[Oya kattlmıyanlar] 

İZMİR 
Mustafa Boz oklar 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil ö-zmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağiı 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ali Şakü* A^ğanoğlu 
Resnt Znloğiu 

VAN 
Ferid Melen (İ.) 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Havri Ürgüplü 
(t) 

[Acık üyelikler] 
Eskişehir 1 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

53 NCÜ BİRLEŞİM 

24 . 4 . 1969 Perşembe 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KUKULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Suad 

Hayri Ürgüplü, Ferid Melen ve Erdoğan Ada
lı'ya izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi. (3/774, 775, 776) 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 
üye seçimi. 

4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — Arsa Ofisi kanun tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi; 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/972) 
(S. Sayısı : 1214) (Dağıtma tarihi : 20.2.1969) 
(Bitiş tarihi : 4 . 5 . 1969) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'm, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan kredi anlaşmasına dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/23) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bor Mineralleri 
Araştırma Komisyonu raporu (10/15) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 1 . 1969) 

3. — Cumhuriyet Snatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye ek) (Dağıtma tarihi : 29 , 1 . 1969) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü İstanbul'da vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

5. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesine, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılmıyacak-
ları» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1967 yılı kesiphesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesapları İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/27) (S. Sayısı : 1237) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1969) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 ayları
na ait Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu (5/28) (S. Sayısı : 1220) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1968 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/29) 
(S. Sayısı : 1221) (Dağıtma tarihi : 18 . 3 .1969) 

9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Aralık 1968; Ocak, Şubat 1969 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/30) (S. Sayısı : 1252) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1969) 



V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Kooperatifler kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/151; Cumhuriyet Senatosu 1/957) 
(S. Sayısı : 1246) (Dağıtma tarihi 1 . 4 . 1969) 
(Bitiş tarihi : 24 . 4 . 1969) 

X 2. — Tarımda asgari ücret tesbiti ^usulleri 
haManda 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişle
ri, Turizm ve Tanıtma, Tarım ve Sosyal İşler 
komisyonları raporları. (Millet Meclisi 1/412; 
Cumhuriyet Senatosu 1/974) (S. Sayısı : 1248) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 4 . 1969) (Bitiş tarihi : 
5 . 5 .1969) 

X 3. — Tütün ve tütün tekeli kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/205; Cumhuriyet Senatosu 
1/983) (S, Sayısı : 1249) (Dağıtma tarihi : 
5 . 4 . 1969) (Bitiş tarihi : 11 . 5 . 1969) 

><4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında yakın akrabaları 
1952 yılma kadar Türkiye'ye göç etmiş olan 
Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan 
Halk Cumhuriyetinden Türkiye Cumhuriyetine 
göç etmeleri hakkında anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporu 
(Millet Meclisi 1/522; Cumhuriyet Senatosu 

1/996) (S. Sayısı : 1253) (Dağıtma tarihi : 
11 . 4 . 1969) 

X 5. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/533; Cumhuriyet Se
natosu 1/994) (S. Sayısı : 1255) Dağıtma ta
rihi : 17 . 4 . 1969) 

X 6. — Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/480; Cumhuriyet Senatosu 
1/993) (S. Sayısı : 1256) (Dağıtma tarihi : 
17 . 4 . 1969) 

X 7 . - 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carlo'-
da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına dair 
sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/600; 
Cumhuriyet Senatosu 1/997) (S. Sayısı : 1257) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1969) 

8. — 23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/607; Cum
huriyet Senatosu 1/1002) (S. Sayısı : 1258) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1969) 

9. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun geçici 2 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/493; Cumhuriyet Senatosu -1/1000) 
(S. Sayısı : 1259) (Dağıtma tarihi : 19.4.1969) 

•'•+iuMmpm*ı'jam< »•*» 



Toplantı : 8 1 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

Kooperatifler kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 

Meclisi 1/151; Cumhuriyet Senatosu 1/957) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 351) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 24 . 1 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1525 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 21 . 1 . 1969 tarihli 33 ncü Birleşimimde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Kooperatifler kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 14 . 3 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 30 . 9.; 4 . 10.; 25 . 11.; 2, 6,10,13 .12 . 1968, 6, 10, 17, 20 ve 21 . 1 . 1969 tarihli 86, 88, 9, 12, 
14, 15, 17, 22, 26, 31, 32 ve 33 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 351) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 27 . 3 . 1969 
Esas No. : 1/957 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel.Kurulumun 4 . 2 . 1969 tarihli 32 ncii Birleşiminde kurulması ka
bul edilen Geçiici Komisyonumuza havale edilen «Kooperatifleır kanunu tasarısı», komisyonumuzun 
müteaddit toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcilerimin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Kooperatif birlikte çialışma mânasına gelmektedir. Kelime bu mânası ile "kooperatiflerin eko
nomik ve sosyal cephesini de ihtiva eden bir tarif teşkil eder. Tasarı birinci maddesinde ihtiva 
ettiği hükümleri de içerisine alan geniş bir tarif yapmıştır. 

Dünyada ilik kooperatifin 1844 yılında İngiltere'ce Roşdel kasabasında 28 dokuma işçisi ta
rafından kurulmuş Olması ve daha evvel bir kooperatif nazariyatçısı bulunmaması bugünde bun-

46 



— 2 — 

ların mütevazı varlıklar kalmasını ie ab ettirilmez. Kooperatifçilik birçok memlekette geliştikten 
sonra dünya kooperatifçiliği halini almıştır. Bidayette kendi kendilerine ihtiyaçlardan doğup 
gelişen kooperatifleri biılâhara nazarılyatçılar ve kanun koyucuları konuları içerisine almıştır. Tes-
bit edilen kooperatifçilik ilkelerine uygun olarak müstakil kanunlar meydana getirilmiştir. Bizde 
de bu tasarı ile kooperatifler konusu Ticaret Kanununda ticari şirketlerden ayırdedil!erek müs
takil kanun haline getirilmek istenmektedir. Bu hükümler ve esaslar içerisinde gelişecek koope
ratifi erin memleket ekonomisinde ve kalkmamasında rolünü yerine getirmesi mümkün olacaktır. 
1967 yılı itibariyle memleketimizde 8043 kooperatif ve 2 689 206 ortağı mevcuttur ve bu koopera
tiflerin 2 000 den fazllasımn köylerde kurulmuş kooperatif olduğunu kaydetmek gerekir. 

Bu tasarının kanunlaşmasından sonra kooperatifleşmenin hızla artacağı, ihracat ve ithalâta yö
neleceği ve memleket ekonomisinde ciddî yer tutacağı muhakkaktır. 

Filhakika tasarı 70 nci maddesinde getirdiği yeniliklerden biri ile bu teşekküllerin ithalât ve 
ihracat gayesi ile dış memleketlerle olan münasebetlerini düzenliyecek teşkilâtı ve esasları getir
miş bulunmaktadır. 

Amaçları arasına ithalât ve ihracatı alabilecek kooperatifleri yüz yıl evvel Roşdel'de kurulan 
mütevazı kooperatifler olarak düşünmek mevzuu bahis değildir. 

Kooperatif ilkelerine uygun olarak getirile;! bu tasarının esaslarıma uygun olarak gelişecek 
kooperatiflerimizi özel teşebbüs ve Devlet teşeVrilsIeri büyüklüğünde görebileceğiz. Meselâ ko
nusu otomobili istihsali veya kâğıt istihsali ve ihracı olan kooperatif mümkündür. Kooperatifleri
miz elbette Devletin sanayii geliştirmesi için ayırdığı fonlardan ve sanayii teşvik hükümlerimden 
faydalanacaktır. 

Bu tasarının bizi bu gayeye ulaştıracak esasları getirdiğine inanmaktayız. Konusu süt veya 
balık üretimi olan kooperatiflerin yanında konusu büyük sanayi olan kooperatifleri görmemiz 
mümkün olacaktır. 

Tasarı komisyonumuzda bâzı ufak değişikliklerle kabul edilmiştir. 
Değişiklikleri, gerekçeleri alâkalı maddelerde ;Tösterilımiştir. 
Değişikliğe uğrıyan maddeler ve gerekçeleri : 

Madde 19. — Tasarının 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası maddeden çıkarılmak suretiyle Yapı 
kooperatiflerinin bankalardan ve diğer müesseselerden kredi alabilmesi kredi almak istiyenle ve
recek arasında anlaşmaya bırakılmıştır. 

Madde 21. — Tasarının 21 nci maddesinin son fıkrasının birinci cümlesinde «İtiraz edebilirler» 
kelimesi «itiraz edilebilir» şeklimde doğrulanmıştır. 

Madde 44. — Tasarının 44 neü maddesinin 2 nci fıkrasında Ticaret Bakanlığına, ve imar ve is
kân Bakanlığına verilen yetkiye muvazi olarak Köy İşleri Bakanlığına da köy kooperatiflerinde 
genel kurulu toplantıya çağırmak konusunda aynı yetki verilmiştir. 

Köy işleri Bakanlığının Teşkilâtı ve görevleri itibariyle köy kooperatiflerine yakın alâka gös
termesi maddi ve mânevi rehberlik etmesi bu yetkinin kendisine de verilmesinin sebebi olmuştur. 

Madde 45. — Tasarının 45 nci maddesi de 44 ncü maddede yapılan değişikliğe gösterilen aynı se
beple 45 nci maddenin 3 ncü fıkrasındaki «Ticaret Bakanlığına» sözünden sonra «ayrıca yapı koope
ratiflerinde İmar ve İskân Bakanlığına, köy kooperatiflerinde Köy İşleri Bakanlığına gönderilir» 
şeklimde değiştirilmiştir. 

Madde 63. — Tasarımın bu maddesinde 44 neü maddede gösterilen sebeplere istinaden bu mad
denin 1 nei ve 2 nci fıkralarına Köy işleri Bakanlığı kelimeleri ilâve edilerek madde ekli metinde 
arz edildiği sekli almıştır. 

Madde 77. — Tasarının 77 nci maddesinin son cümlesinden «kooperatif» kelimesi çıkarılarak 
madde ekli metindeki şekliyle doğrulanarak sunulmuştur. 

Madde 81. — Tasarının 81 nci maddesi de 44 neü maddede yapılan değişikliğin aynı 'gerekçesi 
ile burada Köy İşleri Bakanlığına da mahkemeden karar alabilmek yetkisi tanınmıştır. 
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Madde '90. — Tasarının 90 ncı maddesi de 44 neü maddede yapılan değişikliğin aynı sebebi ile 
imar ve îskân Bakanlığına ve Köy İşleri Bakanlığına da yetkiler verilmiş ve madde ekli metinde 
yazılı olduğu şekilde sunulmuştur. 

Madde 93. — Tasarının 93 ncü maddesinin (d) bendinin sonundan «muaftır» kelimesi kaldırıla
rak (e) bendinin sonuna ilâve edilmiş ve bu suretle muafbk 'aynı zamanda (e) bendini de kapsamı 
içerisine almıştır. Madde bu suretle ilişik metinde olduğu şekli alarak sunulmuştur. 

Yukarda değişikliğe uğnyan ve gerekçeleri belirtilen maddeler dışında kalan ımaddeler Millet 
Meclisi 'Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Rize 

0. Mecdi Agun 

Gümüşane 
Abbas Cilâra 

Balıkesir 
Cemalettin İnhaya 

Sözcü 
Muş 

İsa Bingöl 

Samsun 
Söz hakkını mahfuzdur 

Rıza Isıtan 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Kâtip 
Trabzon 

Ali Şakir Ağanoğlu 
İmzada bulunamadı 

Maraş 
Adnan Karakilçük 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcalı 

Erzurum 
Osman Alihocagil 

Ankara 
Yiğit Kök er 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 
Kooperatifler kanunu tasarısı 

(BİRİNCİ BÖLÜM 

Köorpanaltâf ve Ikuraihışu 

A) Tarif : 
MADDE 1. — Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve 

özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle 
sağlayıp korumak amaciyle gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, ce
miyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere koope
ratif denir. 

B) Kuruluş muteberlik şartları, isim kullanma yetkisi : 

MADDE 2. — Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak anasözleşme ile kurulur. 
AnasözleşmedeM imzaların noterce onaylanması gerekir. 

Yapı kooperatifleri ile konusuna taşınmaz mal temliki dâhil bulunan diğer kooperatiflerin 
anasözleşmelerinde ortaklara taşınmaz mal temlik edileceği hakkındaki taahhütler başka bir resmî 
şekil aranmaksızın muteberdir. 

Sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif kurulamaz. Kooperatif adını ancak bu kanuna 
göre kurulmuş teşekküller kullanabilir. 

0) İzin verme, tescil ve ilân : 

MADDE 3. — Anasözleşme, Ticaret Bakanlığına verilir. Bakanlığın kuruluşa izin vermesi ha
linde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilân olunur. Tescil ve ilân 
olunacak hususlar şunlardır : 

1. Anasözleşme tarihi, 
2. Kooperatifin amacı, konusu ve varsa süresi, 
3. Kooperatifin unvanı ve merkezi, 
4. Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve 

her ortaklık payının değeri, 
5. Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu, 
6. Aynî sermaye ve devralman akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bun

lara biçilen değerler, 
7. Kooperatifin ne suretle temsil olunacağı ve denetleneceği, 
8. Yönetim kurulu üyeleriyle kooperatifi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, 
9. Kooperatifin yapacağı ilânların şekli ve anasözleşmede de bu hususta bir hüküm varsa yö

netim kurulu kararlarının pay sahiplerine ne suretle bildirileceği, 
10. Kooperatifin şubeleri : Kooperatifler, lüzum gördükleri takdirde memleket içinde ve 

dışında şubeler açabilirler. Şubeler, merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları 
yer ticaret siciline tescil olunurlar. 

Ticaret Bakanlığı, anasözleşmelerin, kanunun ihtiyari hükümlerinden ayrıldığını ileri sürerek 
kooperatifin kuruluşuna izin vermekten kaçınamaz. 

Anasözleşmenin değişiklikleri de kuruluştaki usullere bağlıdır. 

D) Anasözleşmeye konacak hükümler : 

/ - Mecburi hükümler : 

MADDE 4. — Kooperatif anasözleşmesinde aşağıdaki hususlara ait hükümlerin yer alması 
gerektir. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kooperatifler kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BOLÜM 

Kooperatif ve Ümraluşu 

A) Tarif : 
MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edil

miştir. 

B) Kuruluş, muteberlik şartları, isim kullanma yetkisi : 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

C) İzin verme, tescil ve ilân : 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kaJbul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

D) Anasözleşmeye konacak hükümler : 

/ - Mecburi hükümler : 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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Millet İle ellisinin' ikaJbul ettiği metin 

1. Kooperatifin adı ve merkezi, 
2. Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, 
3. Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar, 
4. Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdî sermayenin en az 

1/4 nün peşin ödenmesi, 
5. Ortakların aynî sermaye koyup koymıyacakları, 
6. Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi, 
7. Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev ve yetki ve sorumlulukları ve seçim 

tarzları, 
8. Kooperatifin temsiline ait hükümler, 
9. Yıllık gelir gider farklarının, hesaplama ve kullanma şekilleri, 

10. Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri. 

II - İhtiyari hükümler : 

MADDE 5. — Anasözleşme ayrıca aşağıdaki hususları da kapsıyabilir. 
1. Genel kurulun toplantısı, kararların alınması, oyların kullanılması hakkındaki hükümler; 
2. Kooperatifin çalışma şekline dair esaslar; 
3. Kooperatifin birliklerle olan münasebetleri; 
4. Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesine ait hükümler; 
5. Kooperatifin süresi. 

III - Yorumlayıcı hükümler : 

MADDE 6. — 5 nci maddenin 1 ve 2 nci bencilerinde yazılı hususlar hakkında anasözleşmede 
hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır. 

1. Genel kurul, kooperatifi temsile yetkililer tarafından imzalanan taahhütlü mektuplarla ve
ya mahallî gazete ile köylerde ise yazılı olarak imza karşılığı toplantıya çağrılır. 

2. Kooperatifin faaliyeti; kooperatifin aması ve çalışma konusuyle sınırlıdır. 

E) Tüzel kişiliğin kazanılması ve sorumluluk : 

MADDE 7. — Kooperatif ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce koope
ratif namına işlem yapanlar bunlardan şahsan ve zincirleme olarak sorumludur. 

İKÎNCÎ BÖLÜM 
Ortaklık sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi 

A) Ortaklığa girme şartları ve ek ödemeler : 

I - Yükümlerinin açıklanması : 
MADDE 8. — Kooperatif ortaklığına girmsk için özel kişilerin medeni hakları kullanma yeter

liğine sahibolmalan gerektir. Ortak olmak istiysn özel kişiler, kooperatif anasözleşmesi hükümle
rini bütün hak ve ödevleri ile birlikte kabul ettiğini belirten bir yazı ile kooperatif yönetim ku
ruluna başvururlar. Kooperatif, ortaklarına kendi varlığının dışında şahsi bir sorumluluk veya ek 
ödemeler yüklüyor ise ortak olmak isteği, ancak istekli tarafından bu yükümlerin, açıkça kabulü 
yazılı olarak belirtildiği takdirde değer taşır. 
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Geçici Koalisyonun kabul ettiği metin 

II - İhtiyari hükümler : 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 5 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

III - Yorumlayıcı hükümler : 

MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 6 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

E) Tüzel kişiliğin kazanılması ve sorumluluk : 

MADDE 7. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 7 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

lOrftalklık sıfatının kazanılması 've !kaybedilmesi 

A) Ortaklığa girme şartları ve ek ödemeler : 

/ - Yükümlerinin açıklanması : 
MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 8 nci madde aynen kabul edil

miştir. 
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Millet M'eclisiııiii ikabul ettiği metin 

II - Tüzel kişilerin ortaklığı : 

MADDE 9. — Özel idareler, belediyeler, köyler gibi kamu tüzel kişileri ile cemiyetler ve der
nekler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve kooperatifler, amaçları bakımından ilgilendikleri koope
ratiflerin kuruluşlarına yardımcı olur, önderlik eder ve ortak olabilirler. 

B) Ortaklığın sona ermesi : 

/ - Ortaklıktan çıkma serbestisi - Tazminat : 

MADDE 10. — Her ortağın kooperatiften çıkma hakkı vardır. Ç4kma keyfiyetinin kooperati
fin mevcudiyetini tehlikeye düşürmesi halinde ayrılmak istiyen ortağın, muhik bir tazminat öde
mesine dair hüküm anasözleşmeye konulabilir. 

II - Ortaklıktan çıkmanın sınırlandırılması : 

MADDE 11. — Kooperatiften çıkma hakkının kullanılması, anasözleşme ile en çok 5 yıl için 
sınırlandırılabilir. 

Haklı ve önemli sebeplerle bu süreden evvel çıkabileceği hususunda Anasözleşmeye hüküm 
konulabilir. 

Bir ortağın hiçbir suretle kooperatiften çıkamıyacağına dair bağlamalar hükümsüzdür. 

III - Bildirme süresi ve çıkma zamanı : 

MADDE 12. — Çıkış, ancak bir hesap senesi sonu için ve en az 6 ay önceden haber verilerek 
yapılır. Anasözleşmede daha kısa bir süre belirtilip hesap senesi içinde çıkışa müsaade edile
bilir. 

IV - Ortaklıktan çıkmayı kabulden kaçınma : 

MADDE 13. — Yönetim kurulu, anasözleşmeye uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, bir 
ortağın kooperatiften istifasını kabulden kaçınacak olursa, ortak çıkma dileğini noter aracılığı 
ile kooperatife bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir. 

V - Ortağın ölümü ve ortaklığın devri : 

MADDE 14. — Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer. 
Anasözleşmede gösterilecek şartlarla ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak kal

maları sağlanabilir. 
Ortaklık devredilebilir. Ancak bu hususta anasözleşmeye kısıtlayıcı hükümler konulabilir. 

VI - Görev veya hizmetin bitmesi, taşınmaz mal veya isletme karşılığı ortaklık : 

MADDE 15. — Ortaklık sıfatı bir görev veya hizmetin yerine getirilmesine bağlı ise, bu gö
rev veya hizmetin sona ermesi ile ortaklık sıfatı kalkar. Bu halde Anasözleşmeye hüküm konul
mak suretiyle ortaklığın devamı sağlanabilir. 

Ortaklık sıfatının kazanılması, Anasözleşme ile bir taşınmaz malın mülkiyetine bağlı hakla
rın kullanılmasına veya bir teşebbüsün işletilmesine bağlanabilir. Bu gibi hallerde taşınmaz ma
lın mülkiyetinin veya işletmenin üçüncü şahıslara devir veya temliki ile ortaklık sıfatının bir 
hak olarak yeni malike veya işletmeyi alana geçebileceğini anasözleşme hüküm altına alabilir. Ta
şınmaz mala ait bu şekil iktisabın üçüncü şahıslara karşı muteber olması tapu siciline bu yoldan 
meşruhat verilmesine bağlıdır. 
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Geçici Komisyonun 'kabul ettiği metin 

77 - Tüzel kişilerin ortaklığı : 

MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 9 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

B) Ortaklığın sona ermesi : 

I - Ortaklıktan çıkma serbestisi - Tazminat : 

MADDE 10. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 10 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

77 - Ortaklıktan çıkmanın sınırlandırılması : 

MADDE 11. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 11 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

777 - Bildirme süresi ve çıkma zamanı : 

MAİDDE 12. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 12 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

IV - Ortaklıktan çıkmayı kabulden kaçınma : 

MADDE 13. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 13 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

V - Ortağın ölümü ve ortaklığın devri : 

MADDE 14. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 14 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

VI - Görev veya hizmetin bitmesi, taşınmaz mal veya işletme karşılığı ortaklık : 

MADDE 15. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 15 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Millet Meclitiııin ikabul ettiği metin 

C) Ortaklıktan çıkarılma esasları ve itiraz : 

MADDE 16. — Anasözleşme, kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepleri tâ
yin edebilir. Bunların dışındaki haklı sebeplerle de ortaklıktan çıkarılmak mümkündür. 

Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar verilir. Anasöz
leşme, çıkarılanın genel kurula başvurma hakkı saklı kalmak üzere, bu hususta yönetim kuru
lunu da yetkili kılabilir. 

Çıkarılma karan gerekçeli olarak tutanağa geçirileceği gibi, ortaklar defterine de yazılır. 
Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere*, on gün içinde notere tevdi edilir. 
Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde itiraz dâvası açabilir. Tebliğ edilen karar, yöne
tim kurulunca verilmiş ise, ortak, üç aylık süre içinde genel kurula da itiraz edebilir. Bu itiraz, 
ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere, yönetim kumluna noter aracılığı ile tebliğ ettirile
cek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma karan 
aleyhine itiraz dâvası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı itiraz dâvası 
hakkı saklıdır. 

Üç aylık süre içinde, genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmiyen çı-
kanlma kararlan kesinleşir. 

D) Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortaklarla hesaplaşma süresi ve yükümlülük : 

MADDE 17. — Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortakların kendilerinin yahut mirasçıla
rının kooperatif varlığı üzerinde hakları olup olmadığı ve bu hakların nelerden ibaret bulundu
ğu anasözleşmede gösterilir. Bu haklar, yedek akçeler haricolmak üzere, ortağın aynldığı yıl 
bilançosuna göre hesaplanır. 

Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek nitelikteki iade ve ödemeler, anasözleşmede 
daha kısa bir süre tesbit edilmiş olsa bile genel kurulca üç yılı aşmamak üzere geciktirilebilir. 
Bu durumda kooperatifin muhik bir tazminat isteme hakla saklıdır. Çıkan veya çıkarılan ortak
lar ile mirasçılarının alacak ve hakları bunları istiyebilecekleri günden başhyarak beş yü geç
mekle zamanaşımına uğrar. 

Çıkan veya çıkarılan ortağın sermaye veya mevduatından kısmen veya tamamen yoksun ka
lacağı hakkındaki şartlar hükümsüzdür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ortakların hak ve ödevleri 

A) Ortaklık senedi : 

MADDE 18. — Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olun
ması şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, koope
ratife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile yetki
si olan kimseler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırasiyle kay
dedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. imzalı ortak senedi mak
buz hükmündedir. Mezkûr senet anasözleşmeyi ihtiva etmek şartiyle ortaklık cüzdanı şeklinde 
de düzenlenebilir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece beyyine vesikası 
hükmündedir. 

B) Ortaklık payları, şahsi alacaklılar :: 

MADDE 19. — Kooperatife giren her şahıstan en az bir ortaklık payı alınması gerekir. Anasöz
leşme; en yüksek had tesbit ederek bir ortak tarafından bu had dâhilinde birden fasla pay alınma
sına cevaz verebilir. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

C) Ortakhktan çıkarılma esasları ve itiraz : 

MADDE 16. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 16 ncı madde aynen kabul edil
miştir.. 

D) Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortaklarla hesaplaşma süresi ve yükümlülük : 

MADDE 17. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 17 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
IGritaikliarun hak ve ödevleri 

A) Ortaklık senedi : 
• MADDE 18. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 18 nci madde aynen kabul edil

miştir. 

B) Ortaklık payları, şahsi alacaklılar : 

MADDE 19. — Kooperatife giren her şahıstan en az bir ortaklık payı alınması gerekir. 
Anasözleşme, en yüksek had tesbit ederek bir ortak tarafından bu had dâhilinde birden fazla 
pay alınmasına cevaz verebilir. 
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Mîllet Meclisinin! (kabul ettiği metin 

Bir ortak hiçbir suretle 30 000 liradan fazla pay sahibi olamaz. 
Bir ortaklık senedinin değeri 100 liradan aşağı olamaz. Birkaç pay bir ortaklık senedinde gös

terilebilir. Senetle temsil edilmiyen paylar 100 lira itibar olunur. 
Her kooperatifin iştigal mevzuuna göre kredi talepleri bankalarca, müesseselerce veya şirket

lerce öncelikle karşılanır. 
Yapı kooperatiflerinin bankalardan, müesseselerden veya şirketlerden kredi alabilmesi için ya

pacakları meskenlerin kredi verecekler tarafından takdir olunacak maliyetinin en az 1/4 ünü 
yatırmış bulunması şarttır. 

Bir ortağın şahsi alacaklıları, ancak ortağa ait faiz ve gelir - gider farklarından hissesine dü
şen miktarı ve kooperatifin dağılmasında ona ödenecek payı haczettirebilirler. 

C) Aynî sermaye : 

MADDE 20. — Ayn nev'inden sermaye konması veya kooperatifin mevcut bir işletmeyi ve
ya aynları devralması anasözleşme ile kabul edilebilir. 

I - Değer biçme, bilirkişi : 

MADDE 21. — Anasözleşmede aynların değeri tesbit edilmemiş ise, bu tesbit kurucular tara
fından toplantıya çağırılacak ilk genel kurulda ortak adedinin 2/3 ünü temsil eden ortakların 
çoğunluğu ile seçilecek bilirkişi tarafından yapılır. 

Kuruluştan sonra girecek ortakların ayn nev'inden sermaye koymaları halinde bu çağrı yöne
tim kurulu tarafından yapılır. 

Ortakların, 2/3 ünün birleşmesi mümkün olmıyan hallerde bilirkişinin seçimi sulh mahkeme
sinden istenir. 

Seçilen bilirkişi veya bilirkişiler tarafından verilen rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren 
bir hafta içinde mahallî sulh hukuk mahkemesine itiraz edebilirler. Mahkemenin vereceği karar ke
sindir. 

2. Karar nisabı, raporların kabulü : 

MADDE 22. — 21 nci madde gereğince atanan bilirkişi, gereken raporları düzenleyip ver
dikten sonra yapılacak genel kurul toplantısında, konu görüşülür. Çağrı mektuplarına bilirkişi 
raporunun bir örneği eklenir. 

Ortak sayısının en az yansının asaleten ve temsilen toplantıda bulunması şartiyle bilirkişi 
raporları okunup incelendikten ve gereğinde ayn nev'inden sermaye koyan kimselerin ve devra
lınacak işletmenin veya aynların sahibinin açıklamaları dinlendikten sonra değerlerinin aynen 
kabul veya reddine, yahut ilgililerin muvafakatiyle değerlendirilmesine çoğunlukla karar veri
lir. 

Ç) Hak ve vecibelerde eşitlik : 

MADDE 23. — Ortaklar bu kanunun kabul ettiği esaslar dâhilinde hak ve vecibelerde eşittir
ler. 

1. Bilgi edinmek hakkı, bilanço : 

MADDE 24. — Yönetim Kurulunun gelir gider farklarının dağıtım şekli hakkındaki teklif
lerini ihtiva eden yıllık çalışma rapora ile bilanço ve denetçilerin 66 ncı madde hükümlerine uygun 
olarak tanzim edecekleri rapor G-enel Kumlun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itiba-
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Bir ortak hiçbir suretle 30 000 liradan fazla pay sahihi olamaz. 
Bir ortaklık senedinin değeri 100 liradan aşağı olamaz. Birkaç pay bir ortaklık senedinde gös

terilebilir. Senetle temsil edilmiyen paylar 100 lira itibar olunur. 
Her kooperatifin iştigal mevzuuna göre kredi talepleri bankalarca, müesesselerce veya şir

ketlerce öncelikle karşılanır. 
Bir ortağın şahsi alacaklıları, ancak ortağa ait faiz ve gelir - gider farklarından hissesine 

düşen miktarı ve kooperatifin dağılmasından ona dönecek payı haczettirebilirler. 

C) Aynî sermaye : 

MADDE 20. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 20 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

/ - Değer biçme, bilirkişi : 

MADDE 21. — Anasözleşmede aynlarm dejeri tesbit edilmemiş ise, bu tesbit kurucular ta
rafından toplantıya çağırılacak ilk genel kurul ia ortak adedinin 2/3 ünü temsil eden ortakla
rın çoğunluğu ile seçilecek bilirkişi tarafından yapılır. 

Kuruluştan sonra girecek ortakların ayn nev inden sermaye koymaları halinde bu çağrı yöne
tim kurulu tarafından yapılır. 

Ortakların, 2/3 ünün birleşmesi mümkün ol nıyan hallerde bilirkişinin seçimi sulh mahkeme
sinden istenir. 

Seçilen bilirkişi veya bilirkiler tarafından verilen rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren bir 
hafta içinde mahallî sulh hukuk mahkemesine itiraz edilebilir. Mahkemenin vereceği karar 
kesindir. 

II - Karar nisabı, raporların kabulü : '^, . . . 
MADDE 22. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kaibul edilen 22 nci madde aynen kabul edil

miştir. 

Ç) Hak ve vecibelerde eşitlik : 

MADDE 23. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 23 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

i" - Bilgi edinmek hakkı, bilanço : 

MADDE 24. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 24 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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ren bir yıl süre ile Kooperatif merkezinde ve varsa şubelerinde ortakların tetkikine âmâde tutu
lur. 

Talebeden ortaklara bilanço ve gelir gider farkı hesaplarının birer suretinin verilmesi mec
buridir. 

Ortakların bilgi edinmek hakkı, anasözleşme veya kooperatif organlarından birinin karariyle 
bertaraf edilemez veya sınırlandırılamaz. 

2. Ticari defterler ve sır saklama hükümleri ve ceza : 

MADDE 25. — Kooperatifin ticari defterleri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki, Genel 
Kurulun açık bir müsaadesi veya Yönetim Kurulunun karan ile mümkündür. İncelenmesine mü
saade edilen defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar haricoimpJk üzere, hiçbir ortak koopera
tifin iş sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Her ortak her ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu 
kooperatife ait iş sırlarını, sonradan ortaklık hakkım kaybetmiş olsa dâhi daima gizli tutmak zo
rundadır. Bu mecburiyete uymıyan ortak meydana gelecek zararlardan kooperatife karşı sorum
lu olduğu gibi kooperatifin şikâyeti üzerine her hangi bir sarar umulmasa dahi bir yıla kadar ha
pis veya 500 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasiyle veya her ikisiyle birlikte cezalandı
rılır, 

3. Genel kurul toplantılarına katılmak, seçmek ve seçilmek hakkı : 

MADDE 26. — Kanun ve anasözleşme ile tesbit edilen yükümlerini yerine getirmiyen ortak
larla, altı ay evvel ortak olmıyan ortaklar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. 
Ancak; görev hususlarından veya suç teşkil eden eylemlerinden ötürü yönetim ve denetim ku
rullarından uzaklaştırılanlar kooperatif organlarına seçilemezler. 

D) Ortakların ödev ve sorumlulukları : 

/ - Süre ve ortaklığın yok olması : 

MADDE 27. — Ortakların yüklendikleri paylar için ödiyebilecekleri para tutarını anasözleş
me belirtir. Kooperatif, sermaye yüklemlerinde borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan 
ortaklarından elden yazılı olarak veya taahhütlü mektupla, bu husus mümkün olmazsa ilânla ve 
münasip bir süre belirterek yükümlerini yerine getirmelerini ister, ilk isteğe uymıyan ve ikinci 
istemeden sonra da bir ay içinde yükümlerini yerine getirmiyenlerin ortaklığı kendiliğinden dü
şer. Ortaklığın düşmesi alâkalının, anasözleşme veya diğer suretlerle doğmuş borçlarının yok 
olmasını gerektirmez. 

/ / - Kooperatifin sorumluluğu : 

MADDE 28. — Anasözleşmede aksine hüküm olmadıkça kooperatif, alacaklılarına karşı yalnız 
mamelekiyle sorumludur. 

1. Sınırsız sorumluluk : 

MADDİ 29. — Anasözleşme, kooperatifin varlığı borçlarını karşılamaya yetmediği hallerde, 
ortaklarının da şahsan ve sınırsız olarak sorumlu tutulacaklarını hüküm altına alabilir. Bu takdir
de alacaklılar kooperatifin iflâsı veya diğer sebeplerle dağılması halinde alacaklarını tamamen sağ-
lıyamazlarsa, kooperatifin borçlarından dolayı, kooperatif ortakları zincirleme ve bütün varlıkla-
riyle sorumlu olurlar. 
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II - Ticari defterler ve sır saklama hükümleri ve ceza : 

MADDE 25. — Millet Meclisi Genel Kuruluma kabul edilen 25 nei madde aynen kabul edil
miştir. 

III - Genel Kurul toplantılarına katılmak, seç :ıek ve seçilmek hakkı : 

MADDE 26. — Millet Meclisi Genel Kuruluma kabul edilen 26 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

D) Ortakların ödev ve sorumlulukları : 

/ - Süre ve ortaklığın yok olması : 

MADDE 27. — Millet Meclisi Genel Kuruluma kabul edilen 27 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

II - Kooperatifin sorumluluğu : 

MADDE 28. — Millet Meclisi Genel Kuruluma kabul edilen 28 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

I - Sınırsız sorumluluk : 

MADDE 29. — Millet Meclisi Genel Kuruluma kabul edilen 29 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 
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2. Sınırlı sorumluluk : 

MADDE 30. — Anasözleşmeye, kooperatif borçları için her ortağın kendi payından fazla olarak 
şahsan ve belirli bir miktara kadar kooperatiften sonra sorumlu olacakları hususunda bir hüküm 
konabilir. Ortakların tek başına sorumlu olacakları miktar kooperatifteki paylarının tutarı ile 
orantılı olarak da gösterilebilir. 

iflâsın sonuna kadar bu sorumluluk iflâs idaresi tarafından ileri sürülür. 

3. Ek ödeme yüklemi : 

MADDE 31. — Anasözleşme, ortakları ek ödemelerle yükümlendirebilir. Anc^k, ek ödemele
rin yalnız bilanço açıklarını kapatmada kullanılması şarttır. Ek ödeme yükleme sınırsız olabile
ceği gibi belirli miktarlarla veya iş hacmi ile veya paylarla orantılı olarak sınırlandırılabilir. 

Kooperatifin iflâsı halinde ek ödemeleri istem© hakkı iflâs idaresinindir. 

4. Caiz ölmıyan sınırlama : 

MADDE 32. — Sorumluluğu belirli bir zamana bırakan veya bâzı ortak gruplarına yükleyen 
anasözleşme hükümleri muteber değildir. 

5. İflâs halinde usul : 

MADDE 33. — Ortakları şahsan sorumlu bulunan veya ek ödemelerle yükümlü olan bir koo
peratifin iflâsı halinde, iflâs idaresi sıra cetvelini düzenlemekle beraber ortaklardan her birinin 
payına düşen borcun ödenmesini kendilerinden ister. 

Tahsil olunamıyan meblâğlar diğer ortaklar arasında bölüşülür. Aktif bakiyesi pay cetvel
lerinin kesin olarak tesbiti üzerine geliverilir. Ortakların birbirlerine rücu hakları saklıdır. Or
takların geçici olarak tesbit olunan borçlariyle pay cetveli aleyhine İcra ve iflâs Kanunu hü
kümlerine göre itiraz hakları vardır. 

6. Sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesi : 

MADDE 34. — Ortakların sorumluluğu ve ek ödemeler yükümleri ile ilgili değiştirmeler ancak 
anasözleşmenin tâdili ile mümkündür. Sorumluluk ve ek ödeme yükümleri konulması veya bunla
rın artırılması, bu husustaki kararın tescili ile kooperatifin bütün alacakları lehine hüküm ifade 
eder. Sorumluluğun azaltılması hakkındaki kararlar, tescilden evvel doğmuş borçları kapsamaz. 

7. Kooperatife yeni giren ortakların sorumluluğu : 

MADDE 35. — Ortakları şahsan sorumlu, veya ek ödemelerle yükümlü bir kooperatifte, duru
munu bilerek yeni giren kimse, girişinden önce doğmuş olan borçlardan diğer ortaklar gibi sorum
lu olur. Buna aykırı mukavele hükümleriyle ortaklar arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar hak
kında hüküm ifade etmez. 

8. — Bir ortağın ayrılmasından veya Kooperatifin dağılmasından sonra sorumluluk : 

MADDE 36. — Sınırsız veya sınırlı sorumlu bir ortak ölür veya diğer bir sebeple koopera
tiften ayrılışının kesinleştiği tarihten baslıyarak bir yıl veya anasözleşme ile tesbit olunan daha 
uzun bir süre içinde kooperatif iflâs ettiği takdirde, ayrılmasından önce doğmuş olan borçlar için 
ortak sorumluluktan kurtulamaz. 
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II - Sıyırdı sorumluluk : 

l.'IADDS 30. — Millet Meclisi Genel Kurulun ıa kabul edilen 30 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

III - Ek ödeme yüklemi : 

MADDE 31. — Millet Meclisi Genel Kurulun :a kabul edilen 31 nci madde aynen kabul edil
miştir, 

IV - Caiz oliıiıyan sınırlama : 

MADDE 32. — Millet Meclisi Genel Kurulun 3a kabul edilen 32 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

V - İflâs halinde usul : 

MADDE 33. — Millet Meclisi Genel Kuruluma kabul edilen 33 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

VI - Sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesi : 

MADDE 34. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 34 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

VII - Kooperatife yeni giren ortcddarın sorumluluğu : 

MADDE 35. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 35 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

VIII - Bir ortağın ayrılmasından veya kooperatifin dağılmasından sonra sorumluluk : 

MADDE 36. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 38 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 
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Aynı şartlar altında veya aynı süre içinde ek ödeme yükümü de mevcut olmakta devam eder. 
Bir kooperatif dağılırsa, dağılmanın Ticaret Siciline tescilinden başlıyarak bir yıl veya ana

sözleşmede tesbidolunan daha uzun bir süre içinde kooperatifin iflâsının açılmasına karar veril
mesi halinde ortaklar aynı şekilde ek ödemelerle birlikte sorumludurlar . 

9. — Sorumlulukta zamanaşımı : 

MADDE 37. — Alacaklıların, ortakların şahsi sorumluluklarından doğan isteme hakları, daha 
önce kanuni bir hüküm gereğance düşmedikçe iflâs işlemlerinin sona ermesinden başlıyarak daha 
bir yıl süre ile alacaklılardan her biri tarafından ileri sürülebilir. 

Ortakların birbirine olan rücu hakları da bu hakka vücut veren ödemenin yapıldığı andan baş
lamak üzere bir yıl içinde zamanaşımına uğrar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kooperatif hesaplan 

A) Gelir gider farkları, bölünmesi ve paylara faiz verilmesi : 

MADDE 38. — Anasözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde ortaklarla yapılan mua
melelerden bir yıllık faaliyet sonunda elde- edilen hasılanın tamamı gelir gider farkı olarak koo
peratifin yedek akçelerine eklenir. 

Gelir gider farkının ortaklar arasında bölüşülmesi öngörülmüş ise bu bölünme ortakların mua
meleleri oranında yapılır. 

Gelir gider farkının en az % 50 si ortaklara dağıtıldıktan sonra ortakların sermaye paylarına 
Genel Kurul karan ile en çok % 7 oranına kadar faiz ödenebileceği anasözleşmede hükme bağ
lanabilir. 

Ortak dışı işlemlerden elde edilen hasıla dağıtılamaz. Bunlar kooperatifin gelişmesine yarıya-
cak işlerde kullanılmak üzere özel bir fonda toplanır. 

Bir yıllık faaliyet neticeleri menfi olduğu takdirde açık, yedek akçelerden ve bunlann kâfi 
gelmemesi halinde ek ödemelerle veya ortak sermaye paylariyle karşılanır. 

Menfi neticeler ortadan kaldırılmadıkça gelir gider farkı ve faiz dağıtımı yapılamaz. 

B) Yedek akçe ayrımı : 

MADDE 39. — Gelir gider farkının en az % 10 u yedek akçe olarak aynlmadıkca ortaklara 
dağıtma yapılamaz. 

Yedek akçelerin ortaklara dağıtılacağına dair anasözleşmeye konacak hükümler muteber değil
dir. 

C) Ortak ve personel için yardım fonları : 

MADDE 40. — Anasözleşme gerek kooperatifin memurlan iüe işçileri, gerekse kooperatifin 
ortaklan için yardım kuruluşlan vücuda getirmek ve bunlan işletmek amacı ile yardım fonlan ku
rulmasını hüküm altına alabilir. 

Yardım amacı için aynlan kıymetler belirli ise, bunlar kooperatifin mamelekinden ayrılarak 
tahsis edaldiği amaçlar için kullanılmak üzere özel bir hesaba alınır. 

D) Gelir gider farkından ilk ayrılacak fonlar : 

MADDE 41. — Bölünecek gelir gider farkı: dan ilk önce yedek akçe ile kanun veya anasözleş
me gereğince kurulan diğer fonlara yatırılacak paralar ayrılır. 

Yedek akçelerin ve özel fonların kullanılış ş?kil ve şartlan anasözleşmede gösterilir. 
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IX - Sorumlulukta zamanaşımı : 
MADDE 37. — Millet Meclisi Genel Kuruluma kabul edilen 37 nci madde aynen kabul edil

miştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kooperatif hesapları 

A) Gelir - gider farkları, bölünmesi ve paylara faiz verilmesi 

MADDE 38. — Millet Meclisi Genel Kuruluma kabul edilen 38 nci madde aynen kabul edil
miştir.. 

B) Yedek akçe ayrımı : 

MADDE 39. — Millet Meclisi Genel Kuruluma kabul edilen 39 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

C) Ortak ve personel için yardım fonları : 

MADDE 40. — Millet Meclisi Genel Kuruluma kabul edilen 40 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

D) Gelir gider farkından ilk ayrılacak fonlar : 

MADDE 41. — Millet Meclisi Genel Kurulun ca kabul ©dilen 41 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Kooperatif organları 

A) Genel Kural 

I - Yetki : 

MADDE 42. — Genel Kurul bütün ortakları temsil eden en yetkili organdır. 
Genel Kurul, aşağıdaki yetkilerini devir ve terk edemez. 
1. Anasözleşmeyi değiştirmek, 
2. Yönetim kurulu ve denetçiler kurulu üyeleriyle gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek, 
3. işletme hesabiyle bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmesi hakkında karar 

almak, 
4. Yönetim ve denetçiler kurullarım ibra e .inek, 
5. Kanun veya Anasözlesme ile Genel Kurula tanınmış olan konular hakkında karar vermek, 
II - Çağrı : 

1. — Çağrıya yetkisi olanlar : 

MADDE 43. — Yönetim kurulu veya anasöz ^ m e ile bu hususta yetkili kılınan diğer bir organ 
ve gerektiğinde denetçiler kurulu ve tasfiye memurları Genel Kurulu toplantıya çağırmak yetki
sine sahiptirler. 

2. Ortakların isteği, bakanlıkların çağrısı, mekkemenin izni : 

MADDE 44. — Dört ortaktan az olmamak kaydiyle ortak sayısının en as onda birinin isteği 
üzerine genel kurul toplantıya çağrılır. 

Yönetim kurulu bu isteği en az on gün içinde yerine getirmediği takdirde, istek sahiplerinin 
müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya Ticaret Bakanlığı tarafından, yar ı kooperatiflerinde 
de İmar ve İskân Bakanlığı tarafından genel kurul toplantıya çağrılabilir. 

Çağrılmadığı takdirde istek sahipleri mahallî mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat top
lantıya çağırma müsaadesini alabilirler. 

3. Şekil : 

MADDE 45. — Genel kurul, anasözleşmede gösterilen şekil ve surette toplantıya çağrılır. 
Toplantı nisabı anasözleşmede gösterilir. 
İlânların bir örneği toplantıdan en &z on gün evvel Ticaret Bakanlığına ve yapı kooperatifle

rinde Ticaret Bakanlığına ve İmar ve İskân Bakanlığına da gönderilir. 

III - Gündem : 

MADDE 46. — Toplantı çağrısına ve ilâna gündem yazılır. Anasözleşmenin değiştirilmesi 
bahis konusu he, yapılacak ilânda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir. 

Yönetim kurulu üyeleriyle denetçilerin asli, hesap komisyonunun seçilmesi, bilanço incelenme
sinin geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, Genel Kurulun 
yeni bir toplantıya çağırılması teklifi müstesna olmak üzere gündemde yazılı olmıyan hususlar 
görüşülemez. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Kooperatif organları 

A) Genel Kurul 

/ - Yetki: 

MADB3 42, — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 42 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

/ / - Çağrı : 

1. Çağrıya yetkisi olanlar : 

MADDE 43. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 43 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

2. Ortakların isteği, Bakanlıkların çağırışı, mahkemenin izni : 

MADDE 44. — Dört ortaktan az olmamak kr/ydiyle ortak sayısının en az onda birinin isteği 
üzerine Genel Kurul toplantıya çağırılır. 

Yönetim kurulu bu isteği en az on gün içinde yerine getirmediği takdirde, istek sahiplerinin 
müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya Ticaret Bakanlığı tarafından yapı kooperatiflerinde 
imar ve iskân Bakanlığı, Koy kooperatiflerinde Köy işleri Bakanlığı tarafından Genel Kurul 
toplantıya çağırılabilir. Çağırılmadığı takdirde İstek sahipleri mahallî mahkemeye başvurarak 
Genel Kurulu bizzat toplantıya çağırma müsaadelini alabilirler. 

3. Şekil : 

MADDE 45. — Genel Kurul, Anasözleşmede gösterilen şekil ve surette toplantıya çağırılır. 
Toplantı nisabı Anasözleşmede gösterilir. 
İlânların biı örneği toplantıdan en az on gün evvel Ticaret Bakanlığına, ayrıca yapı koope

ratiflerinde imar ve İskân Bakanlığına, köy kooperatiflerinde İmar ve iskân Bakanlığına, köy 
kooperatiflerinde Köy İşleri Bakanlığına gönderilir. 

III - Gündem : 

MADDE 48. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 46 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 
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IV - Bütün pay sahiplerinin hazır bulunması hali : 

MADDE 47. — Kooperatifin bütün ortakları tonlantıda hazır bulunduğu sürece ve bir itiraz 
olmadığı takdirde genel kurul toplantılarına dair olan diğer hükümler saklı kalmak şartiyle 
toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi kararlar alınabilir. Bu gibi karar
ların, ortaklar veya ortakların toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imza
lanması gereklidir. 

V - Oy hakkı : 

1. Genel olarak : 

MADDE 48. — Genel kurulda her ortak yalnız bir oya sahiptir. 

2. Temsil : 

MADDE 49. — Anasözleşmede açıklama bulu: duğu takdirde, bir ortak yazı ile izin vermek su
retiyle genel kurul toplantısında oyunu ancak başka bir ortağa kuUandırabilir. Bir ortak genel 
kurulda birden fazla ortağı temsil edemez. 

Üye sayısı 1 000 in üstünde olan kooperatiflerde anasözleşme ile her ortağın en çok 9 olmak 
üzere birden fazla başka ortağı temsil edebileceği öngörülebilir. Eş ve birinci derecede akrabalar 
için temsilde ortaklık şartı aranmaz. 

3. Oya katılamıyacaklar : 

MADDE 50. — Kooperatif işlerinin görülmesine her hangi bir suretle katılmış olanlar yönetim 
kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygu
lanmaz. 

Ortaklardan hiçbiri kendisi veya kan ve kocası yahut usul ve füruu ile kooperatif arasında
ki şahsi bir işe veya dâvaya dair olan görüşmelerde oy hakkını kullanamaz. 

VI - Kararlar : 

1. Genel olarak : 

MADDE 51. — Kanun veya anasözleşmede av kın hüküm bıduımıadiikça genel kurul kararla-
nnda ve seçimlerde oyların yarıdan bir fazlasına itibar olunur. 

Kooperatifin dağılması veya diğer bir kooperatifle birleşmesi ve anasözleşmenin değiştiril
mesi kararlarında fiilen kullanılan oylann 2/3 ü çoğunluğu gereklidir. Anasözleşme, bu kararla-
nn alınması için oy çoğunluğu hakkında daha ağır hükümler koyabilir. 

2. Ortakların paylarının artırılması: 

MADDE 52. — Ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümleri 
ihdası hakkında alınacak kararlar için bütün ortaklann 3/4 nün nzası gereklidir. Kararlar, ilân
dan başlıyarak üç ay içinde kooperatiften çıktıklarını bildirmeleri halinde bunlara katılmıyan 
ortaklan bağlamaz. Bu takdirde kooperatiften çılana beyanı, kararın yürürlüğe girdiği tarihten 
başlamak üzere hüküm ifade eder. 

Bu suretle, kooperatiften çıkma hakkının kullanılması, bir ayrılma tazminatı ödenmesine bağlı 
kılınamaz. 
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IV - Bütün pay sahiplerinin hazır bulunması hali : 

MADDE 47. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 47 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

V - Oy hakkı : 

1. Genel olarak : 

MADDE 48. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 48 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

2. Temsil : 

MADDE 49. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 49 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

3. Oya İcaUlamıyacaklar : 

MADDE 50. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 50 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

VI Kararlar : 

1. Genel olarak : 

MADDE 51. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 51 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

2. Ortakların paylarını artırılması : 

MADDE 52. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 52 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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3. Kararların bozulmam ve şartlar: 

MADDE 53. —• Aşağıda yazılı kimseler kanıma, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet- esasla
rına aykırı olduğu iddiası ile genel kurul kararları aleyhine, -toplantıyı kovalıyan günden başla
mak üsere bir ay işinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabiLrl-jr. 

1. «Toplantıda hazır bulunup da kararlara aykırı kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya 
oyunu kullanmasına haksıs olarak müsaade edi.uiiyen yakut toplantıya çağrının usulü dairesinde 
yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilfLn veya tebliğ edilmediğini yahut da genel kurul 
toplantısına katılmaya yetkili olınıyan kimselerin karara katılmış bulunduklarım iddia eden pay 
sahipleri; 

2. Yönetim kurulu; 
3. Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını 

mucibolduğu takdirde bunların her biri; 
Bozma dâvasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usulen 

ilân olunur. 
Birinci fıkrada yazılı bir aylık hak düşüren sürenin sona ermesinden ence duruşmaya başla-

nılamaz. Birden fazla bozma davası açıldığı takdirde, davalar birleştirilerek görülür. 
Mahkeme, kooperatifin isteği üzerine muhtemel sararlarına karşı davacıların teminat gösterme

sine karar verebilir. Teminatın'mahiyet ve miktarını belirtmek mahkemeye aittir. 
Bir kararın bozulması bütün ortaklar için hüküm ifade eder. 

4. Mektupla oy verme ve temsilciler toplantısı : 

MADDS 54, — Ortak sayısı I 000 den fazla olan kooporatiflerde, anasözleşmelerine kayıt ko
nulmak suretiyle : 

1. Genel Kurula ait kararlardan, hepsinin veya bir kısmının ortakların oylarını mektupla bil
dirmeleri suretiyle verilmesi, 

2. Ortakların gruplara ayrılarak verecekleri kararlarla tesbit edecekleri talimat gereğince 
oy vermek üzere kendi aralarından seçecekleri temsilciler topluluğu, 

Genel Kurul sayılabilir. 
Mektupla oy bildirme halinde, mektupların. Yönetim Kurulu ve Bakanlık temsilcisi önünde 

incelenmesi sonunda muhtevanın neden ibaret olduğu tesbit edilerek tutanağa yazılır. Hazır 
bulunanlar tarafından imza edilen tutanağa göre verildiği anlaşılan karar yürürlüğe girer. 

Grup temsilcileri genel kurulunda her temsilci, temsil ettiği ortakların sayısı kadar oya sa
hiptir. Temsilcinin aldığı talimata aykırı olarak oy vermesi karara tesir etmez. 

B) Yönetim Kurulu : 

I - Ödevi ve üye sayısı : 

MADDE 55. — Yönetim Kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyeti
ni yöneten ve onu temsil eden icra organıdır. 

Yönetim Kurulu en az üç üyeden kurulur. Bunların ve yedeklerinin kooperatif ortağı olmaları 
şarttır. 

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, temsilcilerinin isimlerini kooperatife bildirir. 

/ / . Üyelik şartlan : 

MABB3 53. —• Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi olan ortakların temsilcilerinin Türk 
tâbiiyetinde olması şarttır. Bunlardan birkaçı kooperatifi temsil yetkisini haiz murahhas üye seçi
lebilir. 
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3. Kararların bozulması ve şartlar : 

MADDE! 53.— Millet Msciisi Gansl Eıırıılımca kabul ediloıı 53 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

4. Mektupla oy verme ve temsilciler toplantısı : 

MADDE 54. — Millet Meclisi Genel Kuramın:-?» kabul edilen 54 ne:i medû^ aynen '•: 
mistir. 

B) Yönetim Kurulu : 

I - Ödevi ve üye sayısı : 

MADDE 55. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 55 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

II - Üyelik şartları : 

MADDE 56. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 56 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 
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Yönetim kuruluna üye olabilmek için yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm edilmemiş olmak şart
tır. 

Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir. 

III - Üyelik süresi : 

MADDE 57. — Yönetim Kurulu üyeleri en çok 4 yıl için seçilebilirler. Anasözleşmede aksine 
hüküm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir. 

IV - Yönetim ve temsil : 

1. Yetkilerin devri : , 

MADDE 58. — Anasözleşme, Genel Kurula veya Yönetim Kuruluna, kooperatifin yönetimini 
ve temsilini kısmen veya tamamen kooperatif ortağı bulunmaları şart olmıyan bir veya birkaç 
müdüre veya Yönetim Kurulu üyesine tevdi etmek yetkisini verebilir. 

2. Şümulü ve sınırlandırılması: 

MADDE 59. — Temsile yetkili şahıslar kooperatif namına onun amacının gerektirdiği bütün 
hukukî işlemleri yapabilir. 

Bu temsil yetkisinin sınırlandırılması iyi niyet sahibi üçüncü şahıslara karşı hiçbir hüküm ifade 
etmez. Temsil yetkisinin sadece esas müessesenin veya bir şubenin işlerine hasrolunmasına veya 
kooperatif unvanının birlikte kullanılmasına dair ticaret siciline tescil edilmiş olan kayıtlar sak
lıdır. 

Yönetime veya temsile yetkili şahısların kooperatife ait görevlerini yürütmeleri esnasında 
meydana getirdikleri haksız fiillerden doğan zararlardan kooperatif sorumludur. 

3. İmza : 

MADDE pO. — Kooperatifi temsile yetkili kılman kimseler imzalarını ancak kooperatifin un
vanı altına koymak suretiyle kooperatifi bağlarlar. 

4. Tescil: 

MADDE 61. — Kooperatif yönetim kurulu, kooperatifi temsile yetkili kılman kimselerin isim
lerini, imzalarını ve bu yetkiye dayanan kararların noterlikçe tasdikli örneğini ticaret siciline 
verir. 

5. Üyelerin titizlik derecesi ve sorumlulukları: 

MADDE 62. — Yönetim kurulu, kooperatif inlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ve 
kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder. 

Yönetim kurulu, kendi tutanakları ile genel kurul tutanaklarının, gerekli defterlerin ve or
tak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup, saklanmasından ve işletme hesabiyle, yıllık bilan
çonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanıp tetkik olunmak üzere denetleme kuruluna veril
mesinden sorumludur. 

Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan 
sorumludurlar. Bunların suç teşkil eden fiil ve harektlerinden ve özellikle kooperatifin para ve mal
lan bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı 
«Devlet memurları» gibi ceza görürler. 
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III - Üyelik süresi : 

MADDE 57. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 57 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

IV - Yönetim ve temsil î 

1. Yetkilerin devri : 

MADDE 58. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 58 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

2. Şümulü ve sınırlandırılması : 

MADDE 59. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kaJbul edilen 59 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

3. îmza : 

MADDE 60. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 60 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

4. Tescil : 

MADDE 61. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kaJbul edilen 61 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

5. Üyelerin titizlik derecesi ve sorumlulukları : 

MADDE 62. — Millet Meclisi Genel Kurulanca kabul edilen 62 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 63. — Zlooperatifin aczi halinde bulunduğunu kabul ettirecek ciddî sebepler mev
cut ise yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar esas olmak üsere, derhal bir ara bilançosu tanzim 
eder. Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut daha yukarda 
sözü geçen ara bilançosu kooperatif mevcudunun, borçlarını artık karşılamıyacağını belirti
yorsa ybuetiıu kurulu, Ticaret Bakanlığına ve yupı kooperatif ferinde İmar ve İskân Bakanlığına 
da keyfiydi bildirir ve ^auei kurulu derhal o?.ab anüstü toplantıya çağırır. 

Pay senetleri çıkarılmış olan bir kooperatifte son yılın bilançosunda kooperatif varlığının ya
rısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal genel kurulu toplantıya çağırarak durumu ortakla
ra arz eder. Aynı zamanda ilgili mahkemeye ve Tkuret Babaulığma ve yapı kooperatiflerinde 
İmar we !bk sn Bakanlığına da bilgi verir, Ancak, ortakları ek ödemelerle yükümlü olan koopera
tiflerde, bilançoda tesbit edilen acık üç ay içinde ortakların ek ödemeleriyle kapanmadığı takdirde 
Tiea-'et Bakankğı ve yapı kooperatiflerinde İma'* ve îbkrba Bakanlığı da haberdar edilir, 

bvlau durumun düzeltilmesinin mümkün gbribmeri halinde mahkeme yönetim kurulunun veya 
abaruklıbaruban bulum isteği üseriue ifbruu au:dm a-sını ertcbjudıilir. Bu takdirde, mevcutlar defte
rinin tu vukua ıi; ycu.etim memuru atanması gibi kooperatif varlığının korunmasına ve devamına 
vanvan teurrrîrrı aur. 

VI - İsten çıkarma : 

MADDE 64, — Yönetim kurulu, işlerin görülmesi ile görevlendirdiği kimseleri ve atadığı mü
dürleri ve diğer temsilci ve vekilleri her zaman azledebilir, 

İşten çıkarılan kimselerin tazminat isteme hakları saklıdır. 

G) Denetçiler : 

I" - Seçim : 

MÂDDU 65, — Denetçiler, genel kurul namına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını tet
kik eder, 

ö-enel kurul, denetleme organı olarak en az bir yıl için bir veya daha çok denetçi seçer. Ge
nel kurul yedek denetçiler de seçebilir. Denetçilerin ve yedeklerinin kooperatif ortaklarından 
olması şart değildir. 

II - Çalışma : 

1. inedevni yükümlülüğü : 

MADDE Q8. — Denetçiler, işletme hesabiyle bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup 
bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle 
mameleki hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incele
mekle, yükümlüdürler. Ortakların şahsan sorumlu veya ek ödeme ile yükümlü olan kooperatif
lerde denetçiler, ortaklar listesinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek 
zorundadırlar. 

Yöneticiler, bu maksatla denetçilere defterleri ve belgeleri verirler. Denetçilerin istekleri üze
rine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hak
kında bilgi verilir. 
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V - Kooperatifin aczi halinde yapılacak işler : 

MADDE 63. — Kooperatifin a esi halinde bulunduğunu kabul ettirecek ciddî sebepler mevcut 
ise Yönetim Kurulu piyasada cari fiyatlar esas o'inak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim eder. 

Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut daha yukarda sösü ge-
çen ara bilançosu kooperatif mevcudunun, borçla'mı artık karşılamryacağmı belirtiyorsa Yönetim 
Kurulu, Ticaret Bakanlığına ayrıca yapı kooperatiflerinde İmar ve İskân B?kanMi'ia, köy koo
peratiflerinde Köy İşleri Bakanlığına da keyfiyeti bildirir ve Genel Kurulu derhal olağanüstü top
lantıya çağırır. 

Pay senetleri çıkarılmış olan bir kooperatifte son yılın bilançosunda kooperatif varlığının ya
rısı karşılıksın kalırsa Yönetim Kurulu derhal rj-enel Kurulu toplantıya çağırarak durumu or
taklara arz eder. Aynı şamarda ilgili mahkemeye, Ticaret Bakanlığına ve yapı kooperatiflerinde 
İmar ve İskân Bakanlığına da btfgi verir. Ânca1:, ortakları ek ödemelerle yükümlü olan koopera
tiflerde, bilançoda tesbi.t edilen açık, no ay içinde ortakların ek ödemeleriyle kapanmadığı takdirde, 
Ticaret Bakanlığı, ayrıca yapı kooperatiflerinde İmar ve İskân Bakanlığı, köy kooperatiflerinde 
Köy İşleri Bakanlığı da haberdar edilir. 

Malî durumun düzeltilmesinin mümkün gürül: ıe,si halinde mahkeme Yönetim Kurulumun veya 
alacaklılardan birinin isteği üzerine iflâsın açılma;mı erteîiyebilir. Bu takdirde, meovutlar defteri
nin tutulması, yönetim memuru atanması gibi kooperatif varlığının korunmasına ve devamına ya-
nyan tedbirleri alır. 

VI - İşten çıkarma : 

MADDE 6 1 — Millet Meclisi Genel Kurulu;- oa kabul edilen 64 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C) Denetçiler : 

I - Seçim : 

MADDE 65. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 65 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

II - Çalışma : 

1. İnceleme yükümlülüğü : 

MADDE 66. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 66 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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Ortaklar gerekli gördükleri hususlarda denetçilerin dikkatini çekmeye ve açıklama yapılması
nı istemeye yetkilidirler. 

2. Rapor 'düzenlenmesi : 

MADDE 67. — Denetçiler her yıl yazılı bir raporla beraber tekliflerini genel kurula sunma
ya mecburdurlar, 

Denetçiler, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıklan, kanun ve
ya anasözleşmeye aykın hareketleri bundan sorumlu olanlann bağlı bulunduklan organa ve ge
rekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler. 

Denetçiler yönetim ve genel kurul toplantılanna katılırlar. Ancak, yönetim kurulunda oy 
kullanamazlar. 

3. Sır saklama yükümlülüğü : 

MADDE 68. — Denetçiler, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatifin ve
ya ortakların şahıslan için zarar umulan hususları kooperatif ortaklanna ve üçüncü şahıslara 
açıklayamazlar. 

III - Özel hükümler : 

MADDE 69. — AnasÖzleşme ve genel kurul karan ile denetleme teşkilâtı hakkında daha ge
niş hükümler koymak, denetçilerin görev ve yetkilerini artırmak ve özellikle ara denetlemeleri 
öngörmek mümkündür. 

ALTINCI BÖLÜM 
Kooperatif birlikleri, kooperatifler mankez birlikleri, Türkiye Millî Kooperatifler Birliği ve Da-

(niisjnna Kurulu. 
Görev ve sorumluluk : 

MADDE 70. — Kooperatiflerin müşterek menfaatlerini korumak, amaçlarını gerçekleştirmek 
için iktisadi faaliyette bulunmak, faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek, dış memleketler
le olan münasebetlerini düzenlemek, kooperatifçiliği geliştirmek ve eğitim yapmak, kooperatifçilik 
konularında tavsiyelerde bulunmak gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için, kooperatif birlikleri, 
kooperatifler merkez birlikleri ve Türkiye Millî Kooperatif Birliği kurulur. 

Kooperatif birlikleri, kooperatifler merkez birlikleri ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliği Yö
netim Kurulu üyeleriyle memurları haklarında 62 nci madde hükmü uygulanır. 

Yükümlülük : 

MADDE 71. — Birliklere katılan kooperatifin ortaklanna, birliğe girmekle kanun veya ken
di kooperatiflerin anasözleşmesindeki yükümlülüklerden fazlası yüklenemez. 

A) Kooperatif birlikleri : 

MADDE 72. — Konulan aynı veya birbiriyle ilgili nitelikte olan 7 veya daha çok kooperatif 
tarafından birlikler kurulabileceği anasözleşmelerinde tesbit edilebilir. 

Bu birlikler kooperatif şeklinde kurulur. 
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2. Rapor düzenlenmesi : 

MADDE 67. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 67 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

3. Sır saklama yükümlülüğü : 

MADDE 68. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 68 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

III - Özel hükümler : 

MADDE 69. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 69 ncu m'adde aynen kabul 
edilmiş/tir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Kooperatif birlikleri, kooperatifler merkez birlikleri, Türkiye Millî Kooperatifler 

Birliği ve Danışma Kurulu 
Görev ve sorumluluk : 

MADDE 70. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 70 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Yükümlülük : 

MADDE 71. — Millet Meclisi Genel Kurulanca kabul edilen 71 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

A) Kooperatif birlikleri : 

MADDE 72. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 72 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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1. Genel kur id : 

MADDE 73. — Kooperatif birliklerinin en yetkili organı anasözleşmede aksine hüküm bu
lunmadığı takdirde kooperatif temsilcilerinden teşekkül eden genel kuruldur. 

Yönetim kurulu üyelerinin temsilci seçilmesi mümkündür. 

2. Yönetim Irıivı-Jv : 

MAD'DS 74. — BLîlk yönetim kurulu, birlik gsnel kuruluna dâhil temsilciler arasından seçilir. 
Yönetin kuruluna seçilecek üyelerin aynı kooperatifin temsilcilerinden olmaması şarttır. 

3. Demetleme : 

MADDE 75. — Birliğe katılan kooperatiflerin faaliyetlerini denetlemek hakkının birlik yö
netim kuruluna aidolduğu anasözleşme ile tesbii edilebilir. 

B) Kooperatifler nıerke* birlikleri : 

MADDE 76. — Kooperatif birlikleri kendi aralarında kooperatif şeklinde merkez birlikleri 
kurabilirler. 

Merkez birliklerinin genel kurulları bu birliğe dâhil kooperatifler birliklerinin genel kurul
ları tarafından seçilecek temsilcilerden kurulur. 

Kooperatifler birliklerinin yönetim kurulları üyeleri merkez birlikleri genel kurullarına üye 
seçilebilirler. 

0) Türkiye Millî Kooperatifler Birliği : 

MADDE 77. — Birlikler veya merkez birlikleri kooperatif şeklinde Türkiye Millî Kooperatif
ler Birliğini kurabilirler. 

Katılma şartlan, Türkiye Millî Kooperatifler Birliği Anasözleşmesinde belirtilir. 
Türkiye Millî Kooperatifler Birliği Genel Kurulu bu Birliğe dâhil birlikler ve merkez birlikle

ri gcr.cl IcıruII'v-mca scçiüccok tosisilcilerden kurulur. Bu Kurulun kooperatif, birlik ve merkez 
birlikleri yönetim kurullarından teşkil olunacağı Anasözleşme ile hüküm altına alınabilir, 

D) KsîüKlelîerin L-elirtiîrıesi : 

MADDE 78, — Birlikler, merkez birlikleri ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliği Anasözleş-
melerinde bun'arm genel kurullarını teşkil edeaek kooperatifler, birlikler ve merkez birlikleri 
temsilcilerinin adedi, ortak sayısına göre 5 kişiyi geçmemek üzere belirtilir. 

MADDE 79, — Birlikler Millî Kooperatifler Birlikleri ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliği 
Anasösle^melerini bu kanun hükümlerine göre hazırlarlar. 

E) Danışma Kurulu : 

"I/1 "O" >" ^ — I V - ' - M I~i/' '- ^1 .-rop:r" 'P-zv Evliği Genel Yönetim Kurulu ile Devlet Hân-
ljV" -J "" . ' ' " ' - - ' Ir r-\ T > ; v« y y ı^r, ı^ar ve İskân, Millî Eğitim ve Sanayi bakan-
'^ö- ' ". j%-M-"rl ; n<nnse c-î n ^ıf-akr.* ve "irk Kooperatifçilik Kurumunun birer mümes-
giimin iştirakiyle «Türkiye Kooperatifleri Damıma Kurulu» kurulur. 

Bu kurulun görev ve ystkileri çalışma şekil ve şartları Ticaret Bakanlığınca hazrılanacak bir tü
zükle tesbit olunur. 
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1. Genel Kurul : 

MADDE 73. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 73 neü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

2. Yönetim Kurulu : 

MADDE 74. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 74 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

3. Denetleme : 

MADDE 75. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 75 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

B) Kooperatifler merkez birlikleri : 

MADDE 76. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 76 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C) Türkiye Millî Kooperatifler Birliği : 

MADDE 77. — Birlikler veya merkez birlikleri kooperatif şeklinde Türkiye Millî Kooperatif
ler Birliğini kurabilirler. 

Katılma şartları, Türkiye Millî Kooperatifler Birliği Anasözleşmesinde belirtilir. 
Türkiye Millî Kooperatifler Birliği Genel Karulu bu Birliğe dâhil birlikler ve merkez birlik

leri genel kurullarınca seçilecek temsilcilerden kırulur. Bu kurulun, birlik ve merkez birlikleri 
yönetim kurullarından teşkil olunacağı Anasözle}me ile hüküm altına alınabilir. 

D) Temsilcilerin belirtilmesi : 

MADDE 78. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 78 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 79. — Millet Meclisi Genel Kurulun 3a kabul edilen 79 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

E) Danışma Kurulu : 

MADDE 80. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 80 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Kooperatiflerin dağılması 

A) Dağılma sebepleri : 

MADDE 81. — Kooperatif : 
1. Anasözleşme gereğince, 
2. Genel kurul karariyle, 
3. İflâsın açılmasiyle, 
4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, Ticaret Bakanlığının ve yapı kooperatiflerinde Ti

caret Bakanlığının veya imar ve İskân Bakanlığının mahkemeden alacağı karar üzerine, 
5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle, dağılır. 
Mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde tasfiye işlerini yöne

tim kurulu yapar. Tasfiye memurlarına ve yönetim kuruluna bu görevleri dolayısiyle ücret veri
lebilir, 

B) Ticaret Siciline bildirme ; 

MADDE 82 — İflâstan gayrı hallerde kooperatifin dağılması, yetkili organlar tarafından Tica
ret Siciline tescil ile ilân ettirilir. Yetkili organların kimler olacağı anasözleşmede gösterilir. 

C) Tasfiye mamelekin paylaştırılması : 

MADDE 83. — Tasfiye haline giren kooperatifin bütün borçlan ödendikten ve ortak pay be
delleri geriverildikten sonra kalan mallar ancak anasözleşmede bu husus öngörülmüş olduğu tak
dirde, ortaklar arasında paylaştırılır. 

Anasözleşmede başka bir hal tarzı kabul edilmiş olmadıkça paylaştırma, dağılma anında ka
yıtlı ortaklar veya hukukî halefleri arasında eşidolarak yapılır. 

Ortaklara paylaştırma yapılacağına dair anasözleşmede açıklama olmadığı takdirde tasfiye neti
cesinden arta kalan miktar, kooperatifleşme amacına uygun olarak harcanmak üzere Türkiye 
Millî Kooperatifler Birliğine bırakılır. 

Böyle bir birlik kurulmamış is© 94 ncü maddedeki amaçlan güden kurumlara bağışlanmak üze
re, Ticaret Bakanlığı emrindeki fona yatmlır. 

D) Birleşme suretiyle dağılma : 

MADDE 84. — Bir kooperatif bütün aktif ve pasifleriyle diğer bir kooperatif tarafından devra
lınmak suretiyle dağıldığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır : 

1. Devralan kooperatifin yönetim kurulu, dağılan kooperatifin tasfiye hakkındaki hükümle
re göre alacaklarını bildirmeye çağırır. 

2. Dağılan kooperatifin mameleki, borçlan tediye veya teminata bağlanmcaya kadar ayrı ola
rak idare edilir. Yönetimi devralan kooperatifin yönetim kurulu üyeleri üzerine alır. 

3. Devralan kooperatifin yönetim kurulu üyeleri alacaklılara karşı yönetimin ayn olarak yü
rütülmesinden şahsan ve zincirleme sorumludurlar. 

4. Mameleki ayn olarak yönetildiği süre içinde, dağılan kooperatife karşı açılacak dâvalara 
dağılmadan önceki yetkili mahkeme bakar. 

5. Dağılan kooperatif alacaklılannın devralan kooperatif ve onun alacaMılan ile olan müna
sebetlerinde, devralınan mallar aynı süre içinde dağılan kooperatife ait sayılır. Devralan koope
ratifin iflâsı halinde ise bu mallar ayrı bir masa teşkil eder. Gerekirse yalım dağılan koope
ratifin borçlarının ödenmesinde kullanılır. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
'Kooperatiflerin dağılması 

A) Dağılma sebepleri : 

MADDE 81. — Kooperatif : 
1. Anasözleşme gereğince , 
2. Genel Kurul karariyle, 
3. iflâsın açılmasiyle, 
4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, Ticaret Bakanlığının veya Yapı Kooperatiflerinde 

İmar ve İskân Bakanlığının, Köy Kooperatiflerinde de Köy İşleri Bakanlığının mahkemeden ala
cağı karar üzerine, 

5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle, dağılır. 
Mahkemece veya Genel Kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde tasfiye işlerini yöne

tim kurulu yapar. Tasfiye memurlarına ve yönetim kuruluna bu görevleri dolayısiyle ücret veri
lebilir. ) 

B) Ticaret siciline bildirme; 

MADDE 82. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 82 nci madde aynen kabul edil
miştir. ] 

0) Tasfiye mamelekin paylaştırılması : 

MADDE 83. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 83 ncü madde aynen kabul edil
miştir. ! 

D) Birleşme suretiyle dağılma : 

MADDE 84. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 84 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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6. Her iki kooperatifin mameleki, ancak dağılan kooperatifin malları üzerinde tasarruf etmek 
caiz olduğu andan itibaren birleştirilebilir. 

7. Kooperatifin dağılmasının tescili Ticaret Sicili memurluğundan istenir. Borçlan ödendikten 
veya teminata bağlandıktan sonra kooperatifin kaydı sildirilir. 

8. Kooperatifin dağılmasının tescili ile ortaklan da bütün hak ve borçlan ile birlikte devralan 
kooperatife katılmış olurlar. 

9. Mameleki ayn idare edildiği sürece dağılan kooperatifin ortaklan yalnız onun borçlan için 
ve o zamana kaidar sorumluluklarının bağlı olduğu esaslar dairesinde taMbolunabilirler. 

10. Aynı süre esnasında, dağılan kooperatifin ortaklarının sorumluluklan veya ek ödeme yü
kümlülükleri birleşme neticesinde hafiflemeye uğradığı ölçüde, bu hafifleme dağılan kooperati
fin alacaklılarına karşı ileri sürülemez. 

11. Birleşme neticesinde dağılan kooperatifin ortaklan için şahsi sorumluluk veya ek ödeme 
yükümlülüğü doğduğu veya ağırlaştıgı takdirde birleşme karan, ancak bütün ortakların 3/4 ünün 
çoğunluğu ile verilebilir. Sorumluluğa ve ek ödeme yükümlülüğüne mütedair hükümler birleşme 
karanna katılmamış olan ve bundan başka kararın ilânı tarihinden başlamak üzere üç ay içinde 
kooperatiften çıkacağını bildiren ortaklara uygulanmaz. 

E) Bir kamu tüzel kişiliği tarafından devralınmak : 

MADDE 85. — Bir kooperatifin varlığı, Belediye, ekonomik bir Devlet kuruluşu, kamu mü
essesesi veya kamuya yararlı dernek veya cemiyetler tarafından da devralınabilir. Bu takdirde 
genel kurulca alınacak kararın dağılmaya ait hükümlere göre tescil ve ilân ettirilmesi gerekir. 

Bu gibi kooperatif varlığının, Devlete ait bir ekonomik kuruluş veya her hangi bir ekonomik 
kuruluş veya her hangi bir dernek veya cemiyet tarafından devralınması hallerinde genel kurul 
tasfiye yapılmamasına karar verebilir. 

Devir kararının ilân edildiği tarihten itibaren kooperatifin aktif ve pasifi devralana intikal et 
miş olur. Dağılan kooperatifin adı Ticaret sicilinden sildirilir. Bu husus aynca ilân ettirilir. 

Birleşen müessese ile kooperatifin alacaklılarından her biri ilân tarihinden itibaren üç ay içinde 
yetkili mahkemeye başvurmak suretiyle birleşmeye itiraz edebilir. İtiraz hakkından vazgeçil-
medikçe yahut bu husustaki itirazın reddine dair mahkemece verilen karar kesinleşmedikçe veya
hut mahkemece takdir edilecek teminat, müessese veya kooperatif tarafından verilmedikçe birleş
me hüküm ifade etmez. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Ticaret Bakanlığının görev ve yetkileri 

A) Genel olarak Bakanlığın görev ve yetkileri : 

MADDE 86. — Ticaret Bakanlığının kooperatifleri ilgilendiren başlıca görev ve yetkileri şun
lardır : 

1. Kooperatiflere, kooperatif birliklerine, merkez birliklerine, Türkiye Millî Kooperatifler Bir
liğine kuruluş ve organizasyonlarında yol göstermek, öğütleriyle yönetimlerinde ve çalışmalannda 
yardımcı olmak, 

2. Kooperatifleri, birlikleri, merkez birliklerini ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliğini tef
tiş etmek, denetlemek veya denetlettirmedi, 

3. Kooperatiflerin, birliklerin, merkez birliklerinin ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliğinin 
dağılmasını gerektiren sebepleri mahkemeye bildirmek, 
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E) Bir kamu tüzel kişiliği tarafından devralınmak : 

MADDE 85. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 85 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Ticaret 'Bakanlığının görev ve yetkileri 

A) Genel olarak Bakanlığın görev ve yetkileri : 

MADDE 86. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 86 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 
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4. Kooperatiflerin, bilhassa istihsale yararlı kooperatiflerin kuruluşu, öncelikle kredilenmesi 
ve memleket yararına faaliyette bulunmaları hı susunda ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar nezdinde 
gerekli teşebbüsleri yapmak ve koordinatör olarak vazife görmek, 

B) Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve kararların yürürlük şartı : 

MADDE 87. — Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerle, kooperatif birlikleri, merkez birlikleri ve 
Tüîkiye Millî Kooperatifler Birliğinin, genel kurul toplantılarında temsilci bulundurur. 

Genel kurul toplantıları Bakanlık temsilcisinin huzuru ile açılır ve devameder. 
idare bildirilen günde temsilci bulunmasını sağlar. 
Temsilci toplantının kanunlara, anasözlesme vs gündem esasları içinde yürütülmesini denetle

me ve teminle görevlidir. Miktar ve esasları Bakanlıkça tesbit edilecek temsilci masraf ve ücret
lerini karşılamak üzere lüzumlu ödenek Bakanlık bütçesine konur. 

Genel kurul kararlarını muhtevi tutanaklar ile toplantıya katılanların listesi temsilciler ta
rafından imzalanır. Temsilci, genel kurulda, kanun ve anasözleşmeye aykırı olarak alınan ka
rarlar hakkındaki görüşünü tutanakla belirtmeye mecburdur. 

Temsilcinin niteliği ve görevi tüzükte belirtilir. 
Ancak usulüne uygun müracaat yapıldığı halde, temsilci toplantıya gelmez ise toplantı icrası

nı temin etmek üzere, mahallî idare âmirine durum bildirilir. Temsilci yine gelmez ise bir saat 
sonunda toplantıya başlanır. 

C) Örnek anasözlesme hazırlanması : 

MADDE 88. — Ticaret Bakanlığı, kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez bir
likleri ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliği için bu teşekküllerin mütalâasının da alınmak kay-
diyle örnek anasözleşmeler hazırlar, yapı kooperatifleri için bu görev Ticaret ve İmar ve İskân 
Bakanlığınca müştereken kullanılır. 

D) Muhasebe usulü ve defterler : 

MADDE 89. — Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Tür
kiye Millî Koopetifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecburi olarak tutacakları defterler Ti
caret Bakanlığınca belirtilebilir. 

Vergi Usul Kanununun bu hususlarla ilgili hükümleri saklıdır. 

E) Teftiş ve denetleme : 

MADDE 90. — Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez 
birliklerinin ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliğinin işlem ve hesaplarını ve varlıklarını müfet
tişlere veya kooperatif kontrolörlerine denetlettirebilir, 

Kontrolörlerin seçilme ve çalışma şekli ile görev ve yetkileri tüzükle tesbit olunur. 
Bu teşekküller denetim sonucuna göre Ticaret Bakanlığınca verilecek talimata, uymak zarunda-

dırlar. 
Yapı kooperatiflerinde bu yetki İmar ve İskân Bakanlığınca da kullanılır. 

F) Teftiş ve denetleme ile görevlendirme : 

MADDE 91. — Ticaret Bakanlığı, teftiş ve denetleme işleri için kooperatifler birliklerini, 
kooperatifler merkez birliklerini veya Türkiye Millî Kooperatifler Birliğini veyahut ilgili teşek
küllerle müesseseleri de görevlendirebilir. 

Bunlara mütaallik esaslar 90 ncı madde gereğince hasırlanacak tüzükte belirtilir. 
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B) Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve kararların yürürlük şartı : 

MADDE 87. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 87 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

C) Örnek Anasösleşme hazırlanması : 

MADDE 88. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 88 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

D) Muhasebe usulü ve defterler -

MADDE 89. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 89 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

E) Teftiş ve denetleme : 

MADDE 90. — Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez 
birliklerinin ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliğinin işlem ve hesaplarını ve varlıklarını müfet
tişlere veya kooperatif kontrolörlerine denetletti ebilir. 

Kontrolörlerin seçilme ve çalışma şekli ile görev ve yetkileri tüzükle tesbit olunur. 
Bu teşekküller denetim sonucuna göre Ticaret Bakanlığınca verilecek talimata uymak zorun

dadırlar. Bu yetkiler aynı zamanda yapı kooperatiflerinde imar ve iskân, köy kooperatiflerin
de Köy işleri Bakanlıkları tarafından da kullanılır. 

F) Teftiş ve denetleme ile görevlendirme : 

MADDE 91. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 91 nci ma;dde aynen kabul edil
miştir. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 
Çeşitli hükümler 

A) Siyasi faaliyet yasağı : 
MADDE 92. — Kooperatif toplantılarında ve kooperatif tesislerinde siyasi faaliyet gösterile

mez. Kooperatif faaaliyetleri siyasi maksatlara alet edilemez. 
Kooperatifler, siyasi partilerden veya onlara bağlı teşekküllerden her hangi bir suretle 

maddi yardım kabul edemezler, onlara maddi yardımda bulunamazlar. 
ikinci fıkra hükümlerine aykırı hareket eden kooperatif kurucuları, yönetim kurulu başkan 

ve üyeleri ve bu fiil genel kurulda vukubulmuşsa bunu mümkün kılan genel kurul başkanı, 
üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

B) Muaflıklar : 

MADDE 93 — 1. Kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Tür
kiye Millî Kooperatifler Birliği; 

a) Birbirlerinden ve ortaklarından aldıkları faiz ve komüsyonlar ile ortaklarına kefalet etme
leri dolayısiyle bunlardan aldıkları paralar, banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden, 

b) Her nevi defterlerin ve anasözleşmelerin tasdiki ve açılış tasdiklerinde sayfalarının mühür
lenmesi her nevi harodan ve Damga Vergisinden, 

c) Kiraya verilmediği veya irat getirmiyen bir cihete tahsis edilmediği müddetçe sahibol-
dukları gayrimenkul mallar üzerinden alınacak her türlü vergilerden, 

d) Ortakların temlik edecekleri gayrimenkuller her türlü vergi ve harcından, muaftır. 
e) 13 ncü madde gereğince verilecek bildiri Damga Vergisine, diğer hare ve resimlere tabi 

değildir. 
2. Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin kooperatiflere, ko

operatif birliklerine, kooperatif merkez birliklerine, Türkiye Millî Kooperatifler Birliğine serma
ye konulması halinde bunlar Emlâk Alım Vergisi Kanununun 9 ncu maddesindeki indirimli nis-
betten, 

3. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin 
16 ncı bendindeki esaslar dâhilinde Kurumlar Vergisi muaflığından, faydalanırlar. 

4. Kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatifler merkez birlikleri faaliyete geçen üst 
kuruluşlara girmedikleri takdirde, bu maddenin 1 nolu fıkrasının (b) bendi ile 2 nolu fıkrasın
dan gayrı fıkralarında yazılı muaflıklardan istifade edemezler. 

C) Tanıtma ve eğitim hizmetlerini sağlıyacak fon : 

MADDE 94. — Kooperatifçiliğin tanıtılması, eğitimi ve organizasyonlarında yol göstermek, 
öğütleriyle yönetim ve faaliyetlerine yardımda bulunmak gibi hizmetler için kooperatiflerin yıl
lık bilânçolarına göre hâsıl olan müspet gelir - gider farkının % 1 i Ticaret Bakanhğı emrinde 
bir fona yatırılır. 

D) Uyuşmazlıklar, hakem kurulları : 

MADDE 95. — Kooperatif organları ile kooperatifler, kooperatiflerle bağlı bulundukları ko
operatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliği arasında işti
gal konularına giren hususlardan dolayı çıkan anlaşmazlıklar, genel hükümler saklı kalmak şar-
tiyle anasözleşmelerinde öngörülen hâkem kurullarınca da halledilebilir. 

E) Saklı hükümler : 
MADDE 96. — 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile 2836 sayılı Ta

rım Kredi Kooperatifleri Kanunu hükümleri ve 7116 sayılı Kanunun yapı kooperatiflerine ait 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 
Çeşitli hükümler 

A) iSiyasi faaliyet yasağı : 
MADDE 92. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 92 nci madde aynen kabul edil-

rmiştir. 

B) Muaflıklar : 

MADDE 93. — 1. Kooperatifler, kooperatif birliktleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türki
ye Millî Kooperatifler Birliği; 

a) Birbirlerinden ve ortaklarından aldıkları faiz ve komüsyonlar ile ortaklarına kefalet et
meleri dolayısiyle bunlardan aldıkları paralar, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden, 

b) Her nevi defterlerin ve anasözleşmelerin tasdiki ve açılış tasdiMerinde sayfalarının mü
hürlenmesi her nevi harcıdan ve Damga Vergisinden, 

c) Kiraya verilmediği veya irat getirmiyen bir cihete tahsis edilmediği müddetçe sahibol-
dulklan gayrimenkul mallar üzerinden alınacak her türlü vergilerden, 

d) Ortakların temlik edecekleri gayrimenkuller her türlü vergi ve harçtan, 
e) 13 ncü madde gereğince verilecek bildirinin Damga Vergisiyle diğer hare ve resimlerden 

muaftır. 
2. Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin kooperatiflere, koope

ratif birliklerine, kooperatif merkez birliklerine, Türkiye Millî Kooperatifler Birliğine sermaye 
konulması halinde bunlar Emlâk Alım Vergisi Kanununun 9 ncu maddesindeki indirimli nisbetten, 

3. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin 
16 nci bendindeki esaslar dâhilinde Kurumlar Vergisi muaflığından, faydalanırlar. 

4. Kooperatifler ,kooperatifler birlikleri ve kooperatifler merkez birlikleri faaliyete geçen 
üst kuruluşlara girmedikleri takdirde, bu maddenin 1 nolu fıkrasının (b) bendi ile 2 nolu fıkra
sından gayri fıkralarında yazılı muaflıklardan istifade edemezler. 

C) Tanıtma ve eğitim hizmetlerini sağlıyacak fon: 

MADDE 94. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 94 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

D) Uyuşmazlıklar, hakem kurulları : 

MADDE 95. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 95 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

E) Saklı hükümler : 
MADDE 96. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 96 nci madde aynen kabul edil

miştir. 
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hükümleri saklıdır. Şu kadar M, yukarıda zikredilen kanunlarda açıklık olmıyan hallerde bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 97. — 2834 ve 2836 sayılı kanunlarla kurulan kooperatif ve kooperatif birlikleri, 
kooperatif merkez birlikleri halinde teşkilâtlanabilecekleri gibi Türkiye Millî Kooperatifler Bir
liğine de girebilirler. 

F) Anonim şirket hükümlerine atıf : 

MADDE 98. — Bu kanunda aksine açıklama olmıyan hususlarda Türk Ticaret Kanunundaki 
Anonim Şirketlere ait hükümler uygulanır, 

G) Dâvaların niteliği ve muhakeme usulü : 

MADDE 99. — Bu kanunla düzenlenen hususlardan doğan hukuk dâvaları, tarafların tacir 
olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dâva sayılır. 

Bu dâvalarda basit muhakeme usulü uygulanır. 

H) Kaldırılan hükümler : 

MADDE 100. — Türk Ticaret Kanununun kooperatiflere ait 6 ncı faslını teşkil eden 485 - 502 
nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ HÜKÜM 

GEÇİCİ MADDE — Halen kurulmuş ve faaliyette bulunan kooperatifler sözleşmelerini İM 
sene içinde bu kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadırlar. Bu hususa riayet etmiyen 
kooperatifler dağılmış sayılırlar. Kanunen tasfiye ile vazifelendirilmiş kimseler tarafından da
ğılmadan başlıyarak iki ay içinde tasfiyeye geçilmediği takdirde Ticaret Bakanlığı veya Hazi
ne tarafından mahkemeden tasfiye memuru atanması istenebilir. 

Anasözleşmelerini bu kanuna intibak ettirmek için kooperatiflerin yapacakları genel kurul
lar, olağan genel kurulların usul ve çoğunluğuna göre toplanır ve karar verirler. 

î) Yürürlüğe girme : 

MADDE 101. — Bu kanun yayınlandığı tarihten 3 ay sonra yürürlüğe girer. 

I) Kanunu yürütecek makam : 

MADDE 102. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE 97. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 97 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

F) Anonim şirket hükümlerine atıf: 

MADDE 98. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 98 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

G) Dâvaların niteliği ve muhakeme usulü: 

MADDE 99. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 99 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

H) Kaldırılan hükümler : 

MADDE 100. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 100 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ HÜKÜM 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

i) Yürürlüğe girme 

MADDE 101. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 101 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

I) Kanunu yürütecek makam : 

MADDE 102. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 102 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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