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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayfa 
lifi ve Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
m, Kooperatifler kanunu teklifi ve Tarım, 
Adalet, Ticaret ve Plân komisyonlanndan 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ve 351 e 1 nci ek) 227:254 

ÜTANAK ÖZETÎ 

Sayfa 
5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 227 

1. — Kooperatifler kanun tasarısı ile 
Konya Milletvekili Fakih özfakih ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 
23 arkadaşının, Kooperatifler kanunu tek-

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı, Midyat 
ilçesinde çekilen su sıkıntısına ve alınması ge
rekli tedbirlere dair gündem dışı demeçte bu
lundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sürelerle izin verilmesi, 

Ulaştırma Komisyonu Başkanlığının; İzmir 
Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala'nm TCDD 
İşletmesinde çalışan bir kısım memurların kıdem
lerinin tanınması hakkındaki 881 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin tadili hakkındaki kanun 
teklifinin, havale edilmiş olduğu Maliye, Ulaş
tırma ve Plân komisyonlarından seçilecek 6 şar 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair tezkeresi ve 

Bursa Milletvekili Kasım önadım'in, 507 sa
yılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve teklifini görüşmek üzere, 20.11.1967 
tarihli 3 ncü Birleşimde kurulması kabul olu
nan Geçici Komisyona Plân Komisyonundan da 
4 üye alınarak, 2/759 sayılı kanun teklifinin bu 
Geçici Komisyona havalesine dair önerjosi ka
bul olundu. 

Sözlü soru 

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'-
in, TCDD İşletmeleri tarafından mubayaa 
edilen ayakkabılara dair sözlü soru önergesi, 
Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/804) 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yılmaz'm, Di
lekçe Karma Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Verilen önergelerin kabulü ile, birlikte görü
şülmeleri onaylanan; 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, orman 
içi köylerinin durumunu incelemek ve 

Manisa Milletvekili .Mustafa Ok'un, bulun
dukları yerlerde kalkmdırılmaları mümkün ol-
mıyan orman köylerinin hayat seviyesi hakkın
da bilgi edinmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince birer Meclis araştırması açılması
na dair önergeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

25 . 11 . 1968' Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,50 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Afyon Karahisar 
Âttf Şohoğlu Mehmet Göbekli 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurtel 

Yazılı soru 
1. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-

ın, Türklerin, İnebahtı - Lepant deniz savaşın
daki mağlûbiyetini tesbit için yapılan hazır
lıklara dair yazılı soru önergesi, Dışişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/923) 

SORULAR 

— 220 — 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 
TEKLİFLER 

1. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklifi 
(2/764) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

2. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt 
ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın özel ida
reler sayman, veznedar ve yardımcıları ile tah
sildarlarına aylık maaş tutarlarının % 50 si nis-
betinde kasa tazminatı verilmesine dair kanun 
teklifi (2/765) (İçişleri, Maliye, ve Plân ko
misyonlarına) 

3. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ile 
Antalya Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
Pırıltı'nın 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Ge

lir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin ikinci 
bendi ile 48 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi (2/766) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın 
Teknikerlerin meslekî formasyon, görev, yet
ki ve unvanları hakkında kanun teklifi (2/767) 
(Millî Eğitim, Sanayi, Bayındırlık ve Plân ko
misyonlarına) 

5. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala'nm Devlet Demiryolları ve limanları işlet
mesi genel müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin 
ücretlerine dair olan 5616 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun teklifi (2/768) (Maliye, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarına) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER — Mehmet Ersoy (Kütahya). Barlas Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 9 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak sayın mil
letvekilleri lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

Yeni gelen arkadaşlarımın da lütfen beyaz 
düğmelere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Mü

zakere için gerekli çoğunluğumuz mevcuttur,: 
müzakereye başlıyoruz. 

4.— BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

mış bulunan kalb nakli ameliyatı ve bunun yan* 
kıları yönünde, beş dakikayı geçmemek üzere, 
kısa bir beyanda bulunmak istiyorsunuz. Bu
yurun efendim. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; üç gün önce yurdumuz-r 

221 — 

1. — Bolu Milletvekili Kemal Demir'in, An
kara Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan kalb 
nakli ameliyatı ve bunun yankıları hakkında de
meci. 

Sayın Kemal Demir, memleketimizde Ankara 
Yüksek İhtisas Hastanesinde son defa yapıl-
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da önemli bir olay cereyan etti: Ankara'da 
Yüksek ihtisas Hastanesinde bir kalb nakli ame
liyatı yapıldı. .İlk.anda olayın yankılan çok ge
niş oldu. Kamu oyunda, basında otoriteler olayı 
övücü ve kalb nakli ameliyatını yapmış olan 
doktoru ve ekibini övücü sözler söylediler, yazı
lar yazdılar. Kalb nakli yapılmış olan hasta 18 
saat sonra vefat etti. Bu ölüm olayından sonra 
nakil ameliyatını yapmış olan doktor ve arka
daşları için tenkidler, tarizler ve hattâ yer yer 
ithamlar başladı, işte bu noktada, bir süre so
rumluluk taşımış bir arkadaşınız olarak düşün
celerimi Yüce Parlâmentoya arz etmek ihtiyacı
nı duydum. Bu ihtiyacı yerine getirmek için hu
zurunuzdayım. 

Değerli arkadaşlarım, Ankara'da Yüksek 
İhtisas Hastanesinde, kalbindeki ileri derecede
ki hastalıktan dolayı yaşama ümidi kalmamış 
olan bir vatandaşımıza bir kazada ölmüş olan 
bir başka vatandaşımızın kalbi alınmış ve takıl
mıştır. Ameliyat basan ile sonuçlanmıştır. Ame
liyattan 18 saat sonra, kan pıhtılaşmasmdaki 
bozukluktan, gecikmeden dolayı devam eden 
kanamalarla hasta kaybedilmiştir. 

Tıp ile meşgul olmuş olanlar bilirler; ileri 
derecede kalb hastalıklannda karaciğer de bo
zulur, böbrekler de bozulur. Sağlam, bütün va
zifelerini normal olarak yerine getiren bir kara
ciğeri, ileri derecede bir kalb hastasında bul
mak mümkün değildir; en azından çok zordur. 
Bu itibarla, dünyanın neresinde yapılırsa ya
pılsın, bu tarz ameliyata muhatap olan hastalar
da bu tarz komplikasyonlar normaldi, normal
dir, olagelmektedir. 

Değerli arkadaşlanm, bugüne kadar dünya
da 86 kalb nakli ameliyatı yapılmış, bildiğime 
göre bunun 43 ü yaşıyor, bizim memleketimizde
ki dâhil, 43 ü ölmüş. Hatırlıyacağmız üzere, 
dünyada ilk kalb nakil ameliyatını yapmış olan 
Barnard'm birinci hastası ölmüştü; ama bu dav
ranışı onu ürkütmedi, çevresinden mâruz kal
dığı tenkidler onu ürkütmedi, ikinci ameliyatı
nı yaptı ve ikinci ameliyatı yaptığı hasta 11 ay
dır yaşamaktadır. 

Bizden daha ileri olduğunu zannettiğimiz 
başka memleketlerde ameliyattan hemen sonra 
ölen hastaların sayısı da az değildir. Amerika'
da kalb nakil ameliyatlarında ün yapmış, bu
güne kadar 14 - 15 ameliyat yapmış olan Prof. 
Cooley'in 14 - 15 hastasının yarısı ölmüştür. Bu 

Prof. Cooley kalb ameliyatlannda üstün bir ba-
şarinın sahibiydi. Bilgilerime göre, öğrendiği
me göre kalb nakil ameliyatlanna başlamadan 
önce dünyada en çok açık kalb ameliyatı yapan 
doktordu; 5 000 civannda açık kalb ameliyatı 
vardı. Buna rağmen, hemen memleketimizde ya
pılmış olan kalb ameliyatı ile yakın saatlerde, 
yedi ay önce ameliyatını yaptığı, kalbini alıp 
yerine yeni kalb koyduğu hastası ölüm tehlike
si ile karşı karşıya kalınca, ikinci defa olarak 
kalbini değiştirmiş, ama ikinci kalb değiştirme
sinden sonra, aynen bizim memleketimizde, An
kara Yüksek İhtisas Hastanesinde olduğu gi
bi o hasta da 20 veya 22 saat sonra kan pıhtılaş-
maması neticesi devam eden kanamalarla öl
müştür. Bu olay bizim memleketimizde yapıl
mış olan kalb nakli olayı ile aynı zamanlara 
rastlamıştır. 

Değerli arkadaşlanm, bu profesör bir defa
sında ümit kestiği bir hastasına verici bulama
dığı için dana kalbini nakletmiş, nakil ameliya
tından hemen sonra hastasını kaybetmiştir. 

Türkiye'de, memleketimizde kalb nakil 
ameliyatım yapmış olan Doktor Kemal Baya-
zıt ve arkadaşlan bu sahada iyi yetişmiş mem
leket çocuklandır. Ankara Yüksek İhtisas Has
tanesinde ve ondan önce çalışmış olduğu İs
tanbul Göğüs Cerrahisi merkezinde mütaaddit 
açık kalb ameliyatları yapmış, bunlarda ba-
şansını ispat etmiştir. Bu ameliyata başla
madan önce de her türlü hazırlıklarını tamam
lamış ve beyanlanndan da öğrendiğimiz gibi 
büyük bir rahatlık ve vicdan huzuru içerisin
de ameliyatım tamamlamıştır. 

Bir önemli hususu değerli arkadaşlanma 
arz etmek isterim: Doktor Kemal Bayazıt 
gençtir, bilgilidir, cesurdur. Bilgisini ve tec
rübesini bu ameliyat sahasında hiç değilse, 
başka memleketlere giderek orada öğrenmek 
suretiyle uygulamış da değildir. Hayatına ait 
bilgilerimiz, kendisini 1960 veya 1961 yılan
da bir yıl süre ile İngiltere'de kalçlığmı bize 
göstermiştir. Demek ki memleketimizde ken
di kendisini, eline geçen imkânlardan yarar
lanmak suretiyle yetiştirmiş pek çok' memle
ket cocuklan vardır ve bunlara güvenmek 
lâzımdır. («Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlanm, Dr. Kemal Bayazıt 
ve arkadaşlan Türkiye'yi, memleketimizi dün-

— 222 — 
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yada kalb ameliyatları yapılan 12 memleket 
arasına sokmuşlardır. Bu, çok şeyi doğrula
mıştır. Böylece en azından, Türkiye'de de dı
şarıda yapılmış olan böyle bir ameliyatı ya
kından izlemiş, onu başka memleketlerde biz
zat yapıp, gelip burada uygulamış olan he
kimler tarafından da değil, kendi çocukları
mız, kendi yetiştirdiğimiz memleketin bilgili 
evlâtlara tarafından da (Bunlar eğer bilgi, tec
rübe ve görgü bakımından iyi iseler ve eğer 
memleket sevgisi ile yüklü yürek sahibi ise
ler) yapılabileceğini göstermiştir. 

Arkadaşlarım, açık kalb ameliyatları Tür
kiye'de ilk yapıldığı zamanları hatırlarım. O 
zamanlar, bu ameliyatlarda ölüm vakaları faz
la oluyordu. Bir kısım arkadaşlarımız açık 
kalb ameliyatlarına giden hastalann tekrar 
hayata dönmeleri imkânını, şansını az gördük
lerinden bunu tenkid ediyorlardı. Ama şimdi 
bugün Türkiye, Orta - Doğu'nun açık kalb 
ameliyatları için tercih edilen merkezi haline 
gelmiştir. Bugün Orta - Doğu memleketleri
nin hepsinden gelen hastalar açık kalb ame
liyatı yapan kliniklerimizi, servislerimizi dol
durmakta ve artık açık kalb ameliyatı apan
disit ameliyatı gibi, mide ameliyatı gibi gün
lük ameliyatlar arasına girmiş bulunmakta
dır. 

Bu müdahaleyi bundan sonra da Türki
ye'de, memleketimizde yapacak arkadaşları
mız bulunacaktır. Mutlaka Kemal Bay azıt'm 
iyi teşebüsünü, başarılı teşebbüsünü başka 
arkadaşlarımız da deniyeceklerdir. 

Fran'sada Dubos, ilk kalb ameliyatı Bor-
nard tarafından yapıldığı zaman, «Bu bir hay
van deneyidir» demiş ama ondan 4 ay sonra 
Fransa'da aynı kalb nakil ameliyatını yapmak
tan kendisini alıkoyamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye'de açık kalb 
ameliyatı yapılmış olması gurur duyulacak, 
övünülecek ve teşvik edilecek bir olaydır. 
Bunu yerine getirmede arkadaşlarımın nok
sansız olacağını ümidederim. Bu ameliyat, 
hiç şüphe etmiyorum, geleceğin normal teda
vi yolları arasına girecektir ve gelecekte baş
ka memleketlerde olduğu gibi bizim memle
ketimizde de kalp nakli ameliyatı normal ame
liyatlar arasında seyredecek ve birçok hasta, 

yaşamaktan ümidini kesmiş birçok kalb has-
üası bu sayede yaşama imkânına kavuşacak
tır. 

Bu münasebetle Sayan Sağlık ve Sosyal 
yardım Bakanının, Ankara Yüksek İktısas 

I 

hastanesinde yapılmış olan açık kalb ameli
yatı münasebetiyle bâzı tarizlere mâruz kal
dığını gördüm. Hakşinaslık,, doğru olan meşe» 
le karşısında, doğru davranışların, normal 
davranışların sahibi olmakla mümkündür. 
Kanaatim odur ki, ve Yüce Parlâmento Hu
zurunda belirtmek isterim ki, Sayın Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı açık kalb ameliyatı ko
nusunda geniş yürekli davranmış iyi niyet
le hareket etmiş ve memleketimizde bunu yap
mak imkânına sahibolan müesseselerde bunu 
yapmak imkânına sahip hekimlere açık kalb 
ameliyatının iyi seyretmesini sağlıyacak im
kânları zamanında yerine getirmiş ve bu im
kânları ona bahsetmiştir. Bundan dolayı Sa
yın Sağlık Bakanını tenkidetmek, ona tariz
de bulunmak değil; aksine ona bu davranışın
dan ötürü eh az teşekkür etmek icabeder ka-
natindeyim. (Alkışlar) 

Ben huzurunuzda sözlerimi, bu geleceğin 
hiç şüphe etmiyorum ki, büyük bir tedavi ko
lu olacak olan açık kalb ameliyatında ön al
mış olan değerli meslektaşımız Ankara Yük
sek ihtisas Hastanesi Kalb Cerrahı Dr. Kemal 
Bayazıt ve arkadaşlarını Yüce Parlâmento hu
zurunda tebrik etmek, onlara bundan sonraki 
çalışmalarında basan dilemek için bu konuş
mayı yapmış bulunuyorum. Hepinize teşekkül 
ederim. (Alkışlar). 

2. — Balıkesir Milletvekili Süreyy)a Koç'un, 
Balıkesir'in körfez bölgesi zeytinciliği ve bu ko
nuda alınması gerekli tedbirlere dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Süreyya Koç, çok âojl 
bir durum arz eden Balıkesir Körfez bölgesi 
zeytin ve zentinciliği hakkında gündem dışı 
kısa beyanda bulunmak istiyorsunuz. Buyuru
nuz. 

SÜREYYA KOÇ (Balıkesir) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar; Türkiye'mi
zin zeytinyağı istihsalinde başta gelen Balıke
sir'in Körfez bölgesinde birkaç seneden beri 
iklim şartlarının alehte olması dolayısiyle 
zeytin istihsali az olmuştur. Bu sene zeytin müs-



M. Meclisi B : 9 25 . 11 . 1968 O : 1 

tahsilinin yüzünü güldürecek istihsal verim
li olmuşsa da, maalesef bir istikrarlı zeytin po
litikasının güdülmemesi ve tedbirlerin zama
nında alınmaması dolayısiyle buradaki zey
tin müstahsilinin durumlan çok sıkıntılı bir 
hal almıştır. Birkaç seneden beri biriken borç
larım dahi ödemek imkânından mahrum ha
le gelmiştir. Aslında, millî servetimiz olan ve 
iyi bir politika takibedildiği takdirde mem
leket, millî servetine büyük yardımda bulu
nacak olan bu ürün, bilâkis,, her sene gittik
çe azalan ve müstahsili ümitsiz hale getiren 
bir durum arz etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım; umumiyetle Balıkesir'
in Körfez bölgesini teşkil eden Burhaniye, Hav
ran, bilhassa Edremit ve Ayvalık, memleketi-
mizce zenginliğin sembolü olarak tanınmıştır, 
fakat aslında böyle değildir. Hakikaten,, Alla
nın ve tabiatın büyük lûtfuna mazhar olan 
bu. bölgede tek ürün olduğu için,, yaşama şart
lan zeytine dayandığı için, zeytin tamamen iyi 
bir idare sistemine ve teknik bir yetişmeye maz
har olduğu takdirde ancak vatandaş refaha ula
şabilir. Bundan mahrum olmasa, dolayısiyle 
de müstahsilin büyük bir kısmı bugün sıkın
tı içindedir. 

Aziz arkadaşlarım; iddialara göre her yıl 
zeytine ve prinaya verilen fiyatlar bu sene 
hemen hemen yarıya düşmüştür. Bu sebeple
dir M, vatandaşlar arasında ve bilhassa zey
tin müstahsili arasında iddialar şu şekilde sı
ralanmaktadır: Hükümetin vermiş olduğu ya
hut verilmiş olan 520 kuruş taban fiyatı mali
yeti ile mukayese edildiği zaman, bâzı müstah-
sıllar tarafından aynen, bâzı müstahsıllara gö
re 60 - 70 kuruş daha az, bâzı müstahsıla göre 
de daha beş on kuruş kazanabilecek şartlar içe
risinde vatandaşa malolmaktadır. Bu sebeple 
halen,, körfez bölgesindeki zeytin müstahsi
linin durumunu âcil olarak ele almak zorun-
luğu vardır. Bu sözlerimle büyük müstehlik 
kütlesinin aleyhine olan zeytinyağı fiyatla
rının artırılması yolunda bir teklifte buluna
cağım zannedilmesin. Ancak, dünyada zeytin 
istihsalinde bulunan ispanya gibi, italya ve Yu
nanistan gibi memleketlerde iyi politikaya ve 
teknik işlerinin iyi yürütülmesi dolayısiyle 
müstehlik ile müstahsil arasındaki irtibat her 
ikisini de memnun edecek bir istikâmette yü

rütülmektedir. Bizim de istediğimiz sadece bu
dur. 

Aziz arkadaşlarım; bir kısım vatandaşları
mızın bilhassa bol yıl olan bu yılın ürününe 
ümit bağladıkları, fakat ümitsizliğe düştük
leri bu devrede ifade edilen sebepleri burada 
tahlil etmek mümkün değildir. Ancak, vatan
daşların bu ümitsizliğini gidermek için Hü
kümetten ricamız, süratle bu mevzuu ele al
mak suretiyle bu bölgedeki bilhassa müstah
sil vatandaşları dertlerine deva bulmanın im
kânlarını aramaktıı. Ben bu bölgenin bir mil
letvekili sıfatı ile dikkatleri buraya çekmek 
için söz almış bulunuyorum ve burada sözleri
mi bitirmek istiyorum. 

Ancak, müstahsilin bu derdinin, bu sıkın
tısının bir politika istismarına mâni olmak için 
elden gelenin yapılmasına mutlaka lüzum var
dır. Sadece Hükümet bu işi kendi haline bı
rakır, ilgililer bu işi kendi halinde bırakırsa 
zannediyorum ki, sonu gelmiyen ve müstahsil 
vatandaşın aleyhine olan bir istismar yolu açıl
mış olacaktır. Onun için. teklifim şudur: İl
gili olan Ticaret Bakanımızın, eğer lüzum gö
rülürse Tanm Bakanı da dâhil olmak üzere,, 
teknik elemanlarla birlikte süratle bu bölge
ye gitmesini ve vatandaşlarla yakın irtibat 
kurup, dertleri yakinen gördükten sonra müs
tehlikin de, müstahsilin da aleyhine olmıya-
cak tedbirleri almasını istirham ediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Eğer, Hükü
met bu istikamette bir âcil tedbir alırsa el
bette memnuniyetim çoğalacaktır; fakat Hü
kümet «Alınan tedbirler kâfidir, bu taban fi
yatı kâfidir ve vatandaş, müstahsil hayatın
dan memnundur» diyecek olursa, elbette üzün
tüm oradaki vatandaşlar kadar büyük ola
caktır. Hepinize teşekkür ederim, saygılar su
narım. (Güven Partisi sıralarından alkışlar) 

3. — Parti grupları başkanv ehillerinin Mec-
Us çalışmalariyle ilgili önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Mecli
simizde grupu bulunan bütün parti yetkili
lerinin müşterek imzalarını havi bir önerge 
Başkanlığa verilmiştir, işbu önergede Mec
lis çalışmalarının madde madde zikrolunan 
hususlar dâhilinde düzenlenmesi istenmekte
dir. Önergeyi evvelemirde okutacağım, sonra 
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Yüce Meclisin oyuna sunacağım. Kabul edil
diği takdirde Meclis çalışmaları bu düzen dâ
hilinde devam edecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi gündeminde yer alan kanun 

tasarısı ve teklifleriyle Meclis araştırması, 
genel görüşme ve sözlü soruların görüşülme
sine imkân sağlamak için (Bugünkü) Pazarte
si gününden itibaren: 

1. Millet Meclisi toplantı günlerinin mû-
tadolan Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 
saat 15,00 - 19,00 arasında yapılması; 

2. Çarşamba günlerinin, varsa saat 15,00 
-17,00 arasında Meclis Araştırma ve genel gö
rüşme önergelerine ve 17,00 -19,00 arası da söz
lü sorulara tahsis edilmesine; 

3. Pazartesi ve Cuma günlerinin ilk bir 
saatlik süresinde, lüzumu ve sarası Başkan
lıkça tesbit olunmak üzere: 

Cumhuriyet Senatosundan ve Karma ko
misyonlardan gelen işlerle, kesinhesap ve and-
laşmalara ait kanun taşanlarının ve 

Sayıştay, Dilekçe Karma, Meclis Hesap
larını İnceleme komisyonları raporları ile redde 
mütedair raporların görüşülmesine 

Karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 
A. P. Grup Başkanvekili C. H. P. Grupu adına 

Etem Kılıçoğlu Ahmet Şener 
G. P. Grup Başkanvekili M. P. Grup Başkanvekili 

Coşkun Kırca S. Faruk önder 
T. t. P. Grupu Y. T. P. Grupu 
Başkanvekili. Başkanvekili 

Tarık Ziya Ekinci Nihat Diler 
BAŞKAN — önergeyi okutmuş bulunmak

tayım. Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bundan böyle çalışmalarımız bu esasa göre 
düzenlenecektir. 

4. — Muğla Milletvekili İhsan Tekinalp'ın, 
seçilmiş bulunduğu Maliye Komisyonundan çe
kildiğine dair önergesi (4/355) 

BAŞKAN — Bir milletvekilinin Maliye Ko
misyonundan istifa ettiğine dair beyanı var, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum Maliye Komisyonu 

üyeliğinden istifa ettiğimi saygılarımla arz ede
rim. 

Muğla Milletvekili 
tlhan Tekinalp 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine; arz 
olunur. Yerine yeni bir arkadaş seçilecektir. 

5. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gütnüş-
pala'nın, TCDD İşletmesinde çalışan bir kısmı 
memurların kıdemlerinin tanınması hakkında 
881 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifini geri aldığına dair önergesi 

(2/623, 4/356) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Hüsamettin 
Gümüşpala'nın bir kanun teklifini geri aldığına 
dair beyanı var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

TCDD İşletmesinde çalışan bir kısım meftıur-
ların kıdemlerinin tanınması hakkında 881 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesine dair olan 
kanun, teklifini geri alıyorum. Gereğine müsaa
delerinizi saygılarımla arz ederim. 

İzmir Milletvekili 
Hüsamettin Gümüşpala 

BAŞKAN — Kanun teklifi komisyonda bu
lunduğu cihetle Yüce Heyetinizin ayrıca karar 
vermesini gerektiren bir hâl yoktur; Yüce Mec
lisin bilgisine sunulur. 

6. — Malatya Milletvekili İsmet İnönü 've 4 
arkadaşının, Taşova'nın Belevi köyünde vukua 
gelen olayda gerekli tedbiri almadığı iddiasiyle 
İçişleri Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/76) 

BAŞKAN — C. H. P. Genel Başkanı İsmet 
İnönü ve Grup Başkanvekilleri tarafından veril
miş bulunan bir gensoru önergesi var, önergeyi 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığa na 

19 Kasım 1968 günü Taşova'nın Belevi kö
yünde köylülerin tarlalarından ormana geçiş 
anlaşmazlığı dolayısiyle jandarma kuvvetleri ta
rafından silâhla halkın üzerine ateş açılması so
nucu bir kadın ile 18 yaşındaki bir genç kızın 
öldüğü ve onüç vatandaşımızın da yaralandığı 
öğrenilmiştir. 

Bu çok üzücü olayın sorumlusu bulunan va
li ve öteki görevliler hakkında gerekli tedbiri 
hemen almıyan ve idari ve adlî kovuşturmanın 
selâmeti için onları iş başından hemen uzaklaş-
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tırması gerekirken bunu yapmıyan içişleri Ba
kanı hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi uya
rınca gensoru açılmasını öneririz. 

C. H. P. Genel Başkanı 
Malatya Milletvekili 

İsmet İnönü 

C. H. P. Millet Meclisi 
Grupu Başkanvekili 
Elâzığ Milletvekili 

Kemal Satır 

Samsun Milletvekili 
Yaşar Akal 

C. H. P. Millet Meclisi 
Grupu Başkanvekili 

Kocaeli Milletvekili 
Nihat Erim 

Ordu Milletvekili 
Ferda Güley 

BAŞKAN — Gensoru önergesi okutulmuş bu
lunmaktadır. Anayasanın 89 ncu maddesi uya
rınca, ilk birleşimde gündeme alınıp alınmaması 
görüşülecektir. 

7. — Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğ-
lu'nun, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 172 nci maddesinin tadiline dair ka
nun tasarısının, havale edilmiş olduğu Millî Sa
vunma, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonların
dan 4 er kişi alınarak kurulacak bir Geçici Ko-
yonda görüşülmesine dair önergesi. (4/357, 1/562 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı tarafın
dan, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 172 nci maddesinin tadiline dair tasarının, 
geçici bir komisyona havalesini mutazammm 
önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 172 nci maddesinin tadiline dair olan tasa
rı. Başkanlıkça, Millî Savunma, İçişleri, Maliye 
ve Bütçe - Plân komisyonluklanna havale edil
miştir. 

Meselenin önemi ve müstaceliyetine binaen, 
tasarının bu komisyonların temsil edildiği bir 
komisyonda müzakere edilmek üzere, geçici bir 
komisyon teşkiline karar verilmesini, tensip ve 
takdirlerinize arz ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Adana 

Ahmet Topaloğlu 

BAŞKAN — önergeyi okutmuş bulunmak
tayım. Söz istiyen? Yok. önergeyi Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Bir geçici komisyona 

havalesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yalnız önergede, bu geçici komisyonun ka
çar kişiden ibaret olacağı beyan edilmemiştir. 
Şimdiye kadar uyguladımız tatbikatta kolaylık 
olduğu için arz ediyorum, Sayın Millî Savunma 
Bakanı. 4 er kişiden olsa, bütün partilerin bir 
kuvvet oranı dâhilinde temsil olunabilmesi müm
kün oluyor. Muvafık mıdır efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Adana) — Muvafıktır. 

BAŞKAN — O halde, bu geçici komisyo
nun, bahse konu olan komisyonlardan seçilecek 
4 er kişiden ibaret olarak kurulması husufunu 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kahul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 komisyon, 4 er milletvekili vermek suretiy
le işbu geçici komisyon 16 kişiden ibaret ola
caktır. 

8. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğ-
lu'nun, Ulaştırma Bakanlığından dizel lokomotif 
imali konusunda sormuş olduğu sözlü sorusunun 
yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi (6/754) 

BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu, bir sözlü so
ru önergesini, yazılı soru önergesi haline çevir
mek için istekte bulunuyor, önergesini okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Birinci Beş Yıllık Plânın öngördüğü, dizel 
lokomotif imali ile ilgili olup, Ulaştırma Baka
nı tarafından cevaplandırılmak üzere 25.6.1968 
tarihinde vermiş bulunduğum sözlü soru öner
gesinin, bugüne kaçlar cevaplandırılması müm
kün olmadığı gibi, bundan böyle de kısa bir 
zamanda mümkün olmıyacağı kanaatini taşıdı
ğımdan, mezkûr önergemin yazılı olarak cevap
landırılmasına delâletlerini saygı ile rica ede
rim. 

Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlu 

BAŞKAN — önerge, Meclis gündeminde 
bulunduğu cihetle, ancak Yüce Meclisin muva
fakati tahtında yazılı soru önergesi haline çev
rilebilir. Bu bakımdan, önerge muhtevasını Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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9. — Komisyonlardan henüz Başkanlık Di
vanlarını seçmemi§ olanların seçmelerine dair 
Başkanlığın açıklaması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demin diğer maddelerine geçmeden önce, bir 
noktayı bilhassa Yüce Meclisin bâzı komisyon
larına seçilmiş bulunan arkadaşlarıma hatır
latmayı vazife telâkki ediyorum. 

Bilhassa Bayındırlık, Dilekçe, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar, Gümrük ve Tekel, İçişleri, 
İmar ve İskân, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Ki
taplık, Köy İşleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Sa
yıştay ve Ticaret komisyonlarının Meclis tara
fından seçilmiş bulunan üyeleri, kendi araların
da toplanıp Başkanlık Divanını kurmaları gere
kirken, §n ana kadar henüz bu lâzimeye riayet 

1. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Konya 
Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Milletve
kili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım önadım'ın, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici, Komisyon 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (8. Saıjısı : 351 ve 
351 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biraz 
önce parti grup yetkililerinin müştereken ver
miş oldukları bir önergede, Meclis çalışma saat
leri düzenlenmiş idi. Bu kabul edilen önerge 
uyarınca, şu andan itibaren Kooperatifler Ka
nununun görüşülmesine geçmek mecburiyetin
deyiz. 

Lütfen, bu kanunla ilgili komisyon yetkilisi 
yerini alsın. Bu kanunun müzakeresinde hazır 
bulunacak Hükümet üyesi yerini alsın. 

Arkadaşlarıma yardımcı olur ümidi ile, bu 
hususta kısa bir açıklama yapacağım : 

Hepinizin .malûmu olduğu • üzere, Koopera
tifler kanun tasarısının görüşülmesi sırasında, 

(1) 351 ve 351 e 1 nci ek 8. Sayılı basmayanı 
30 . 9 . 1968 tarihli 86 nci Birleşim tutanağı so
nuna eklidir. 

olunamamıştır. Bu sebeple, komisyonlar kanun 
teklif ve taşanlarını görüşebilecek bir duru^na 
henüz girememişlerdir. Dolayısiyle bu kondis
yonlarda bulunan arkadaşlarımdan, bilhassa 
ve önemle rica ediyorum; süratle toplantılarjını 
yapsınlar, başkan ve sözcülerini süratle seçtik
ten sonra, kanun teklif ve tasarılarını görüşe
cek hale gelsinler. Bunu bilhassa belirtmeyi 
faydalı telâkki ediyorum. 

Yarın saat 11 de, bu arkadaşlar için bir im
kân hazırlanmıştır. Her komisyon odalarında 
toplanmak suretiyle başkanlık divanlarını se
çerlerse, yarın bu mesele halledilebilecek du
rumdadır, rica ediyorum. Saat 11 de her komis
yon kendisine tahsis edilen odada toplanacak
tır. 

muayyen bir mehil verilmek suretiyle, o mehil 
dâhilinde, «hangi maddeler üzerinde milletve
kili arkadaşlarımız değişiklik arzu ediyorlar 
ise, o mehilin bitimine kadar değişiklik önerge
lerini versinler,» diye Meclis karar almıştı. Bu 
karar muvacehesinde, hangi maddeler üzerimde 
değişiklik önergeleri verilmiş ise, o maddeler
deki önergeler ve madde müzakere edilecek; de
ğişiklik önergesi verilmiyen maddeler ise yalnız 
okunmak suretiyle Meclisimizin oyuna sunula
caktı. Bu nokta üzerinden hareket etmek sure
tiyle, şimdi 1 nci maddeyi okutuyorum : 

Kooperatifler kanunu tasarısı 
Birinci Bölüm 

Kooperatif ve kuruluşu 

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

ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini; ve 
özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını 
karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiy
le sağlayıp korumak amaciyle gerçek ve kajmu 
tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köy
ler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan 
değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere 
kooperatif denir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1 nci 
maddeyi okutmuş bulunmaktayım. Evveleıfrıir-
de, bu maddenin başlığı üzerinde bir değişiklik 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 227 — 



M. Meclisi B : 9 25 . 11 . 1968 O : 1 

yapılmasını öngören, Reşit Ülker arkadaşımızın 
bir önergesi var. Onu takiben madde muhteva
sında değişikliği öngören bâzı önergeler var. 
Bu sebeple müsaade buyurursanız birinci mad
de üzerinde önerge vermiş bulunan arkadaşları
mın isimlerini okuyacağım. Bunu takiben her 
arkadaşımıza bu önergeler üzerinde söz verece
ğim. 

Baslık üzerinde Sayın Reşit Ülker bir deği
şiklik arzu etmektedir. Keza birinci madde muh
tevasında Sayın Hamdi Orhon, Sayın Sedat 
Akay, Sayın Murat Öner, Sayın Ali Karcı ve 
yine Sayın Reşit Ülker değişiklik talebinde bu
lunmuşlardır. 

Bu şekle göre önce Sayın Reşit Ülker'e baş
lıkta değişikliği öngören önergesi hakkında söz 
veriyorum, buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, Kooperatifler Kanunu Türk balkmm, 
Türk köylüsünün yakından ilgilendiği bir ka
nundur. Bu sebeple, dil bakımından «koopera
tif» kelimesinin yerini alabilecek ve Türk va
tandaşlarının bu kelimeyi, kelime olarak kul
landıkları anda dimağlarında bir mefhum yara
tabilecek, bir anlam yaratabilecek bir kelimenin 
kullanılması ayrı bir önem taşımaktadır. 

Her ne kadar çok eski tarihlerden bugüne 
kadar kooperatif kelimesi kullanılagelmekte ise 
de, taa işin başından beri kooperatif kelimesinin 
yerini alabilecek kelime, sözcük teklifleri yapı-
lagelmiştir. 

1924 Meclisinde Köy Kanunu konuşulurken 
bu kelimenin yerine «imece» kelimesinin kulla
nılması teklif edilmiştir. Daha sonraki tarihler
de yine bu konu tartışılırken «birlik, işbirliği» 
kelimelerinin kullanılması teklif edilmiştir. 

Kooperatifler kelimesinin kökü lâtincedir ve 
işbirliğini ifade etmektedir. Burada bu kelime 
yerine bir teklifte bulunurken uzun boylu dü
şündüm ve birçok kimseyle 'konuştum. Bilhas
sa dil bilgisi üzerimde ihtisası olanlarla görüş
lüm. Onların genel olarak ifade ettikleri şu: 
Kooperatif kelimesi umumiyetle yerleşmiş bir 
kelimedir, kullanılıyor. 

Ben de [kendilerine şunu ifade ettim : «Bir 
köy ilkokulunda veyahut bir kenıt ilkokulunda 
okuyan bir çocuğa kooperatif dediğimiz zaman 
ona hiçbir anlam ifade etmez. Ayrıca koope
ratifin ne olduğunu, müessesenin nasıl işlediği
ni anlattıktan sonradır ki, onun kafasında bir 

kooperatif mefhumu yerleşmiş olacaktır.» 
Nitekim Almanlar, kooperatif kelimesinin 

karşılığı olarak Almanca işbirliği anlamına 
gelen, tam Almanca bir kelimeyi kullanmakta
dırlar. Ben de bütün bu mülâhazaları göz önün
de bulundurarak «işbirliği» ni teklif etmiştim. 
O süre içerisinde, bu teklifi yaptıktan sonra 
«işbirliği» nden daha iyi olduğu zannettiğim 
«elbirliği», ki biz kullanırız, «elbirliğiyle yaptık, 
elbirliğiyle hareket edersek, elbirliği olursa, 
birbirimize el verirsek» deriz. Bu kelime tam 
kooperatif kelimesinin Türkçe karşılığı oluyor. 
Ben yazılı önergemde «işbirliği» ni söylemiş
tim. Daha gelişmiş bir şekli olan «elbirliği» 
birçok şeylerle karışmak imkânından mahrum-
dur, karışmaz. Kooperatif yerine «elbirliği» 
kelimesini kullanmak yerinde olacaktır, zanne
diyorum. 

Eğer bu bize-- garip gelirse, alışılması güç 
gelirse, kooperatif kelimesinden sonra paran
tez içinde «elbirliği» kelimesini ikullıanımak ve 
ileriki Yüce Meclislerin bu tutum karşısında 
ve halkın tutumu karşısında gerekli kararı 
vermesini sağlamak yerinde olacaktır. 

«imece» kelimesi, tamamen bunun karşılığı
dır, 1924 t e bu Mecliste teklif edilmiştir, ama 
bu kelimenin, köylü üzerinde iyi uygulama 
yapılmaması dolayısiyle olumsuz bir eitkiisi var
dır. Yani iyi kullanılmadığı için, bazan da 
haksızlığa kaçtığı için, imece kelimesinin böyle 
bir anlamı olduğumu birçok arkadaş ikaz etti
ler ve ben de buna katılmadım. 

Bu konularda kitap yazmış bir sayın pro
fesör, bütün bunları anlattıktan sonra) «iben 
imece kelimesini zaman zaman kullanacağım» 
diye ifade buyurmuştur. Hocamızdır, Sayın 
Ziyaettin Fahri Pmdıkoğlu, «Korporasyonlar 
Sosyolojisi» adlı kitabında imece kelimesini, 
«ne kadar güç de olsa ben yer yer kullanmı-
ya devam edeceğim» demiştir ve kitabının bir
çok yerlerinde kooperatif karşılığında imece 
kelimesini de kullanmıştır. 

Onun için ben «elbirliği, kooperatifler - el-
birlikleri» kelimesini Türk halkının anlıyaca-
ğı, hiç de uydurma olmıyan tam bir kelime di
ye düşünüyorum ve Yüksek Takdirlerinize bu 
önergemi sunuyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon, buyuru
nuz efendim, birinci madde üzerinde. 
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HAMDÎ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, Kooperatifler Kanunu sosyal ve 
ekonomik meselelerimizin temel ikanunlarından 
biridir ve Parlâmentoda temsil edilen bütün 
siyâsi partilerin bu kanunun süratle çıkmasın
da büyük arzuları vardır. 

Böyle olunca, kanunun noksansız, tatbikatta 
her türlü ihtilâfları bertaraf edecek şekilde çık
ması (gerekir. Binaenaleyh, önergelerimizle bu 
gayrete katılmanın faydalı olacağını mütalâa 
ederek önergemi sunmuş bulunuyorum. 

Kooperatif deyince bir noktanın vuzuha 
varması lâzım : Kooperatif hakiki şahısların ku
racağı varlıklardır. Hakiki şahısların, yani 
müstehlikle müstahsil arasındaki menfaatleri 
düzenliyen varlıklardır. Kanunun 1 nci madde
sini tetkik edince görüyoruz ki; gerekçesi de 
kapalı, bilinmiyor; spor derneklerine kadar, 
okul yapma derneklerine kadar, pansiyon yap-

* ana derneklerine kadar bütün dernekleri ve bu 
arada âmme şahsiyeti hükmiyesini haiz olan 
varlıkları, belediyeler gibi, Sümerbank gibi, 
Etibank gibi hatıra ne gelirse, bu gibi şahsiye^ 
iti hükmiyelere kooperatifin bünyesinde üye 
olma hakkını tanıyor. Bu benim kanaatim, 
tehlikeli yoldur. Merak ettim, yabancı koope
ratifler kanunlarını tetkik ettim. Benim ka
naatim en ileri safhada Holânda ve Fransa bu
lunuyor; orada aynı şeyler münakaşa edilmiş, 
kooperatifler hakiki şahısların kuracağı ve 
hakiki şahısların menfaatini koruyan varlıklar 
olarak telâkki edilerek yalnız hakiki şahıslar 
tarafından kooperatif kurulması esası kabul 
edilmiştir. Bizim metne bakıyoruz ve gerekçe
sini de bulmak mümkün değil; ister âmme hük
mi şahsiyeti olsun, ister diğer dernekler ol-/ 
sun, kooperatiflere üye olma hakkını 1 nci 
madde tanıyor. Bu mahzurludur arkadaşlar. 

Kooperatifler bizim memlekette niçin inkişaf 
etmiyor? Yıllardan beri, aşağı - yukarı bizde 
de 70 - 80 senelik bir tarihi var. Niçin oturmu
yor, niçin inkişaf etmiyor, niçin ortaklarına 
faydalı olmuyor? Nedenini tetkik ettiğimiz za
man altında yatan şudur : Kooperatifler halka 
maledilememiştir. Halkın ananesine göre ku
rulma imkânından mahrum olarak, resmî te
şekküller, «aman şu kooperatifleri elimizden 
kaçırmayalım» endişesiyle, yanından, kenarın
dan kooperatifin bünyesine girmenin yollarını 
aramışlardır. Bizim kooperatifçilik tarihi yeni 
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değil, Fiskobirliğimiz var, Tariişimiz var, var 
var da var; ama halk sahip değil. Çünkü, 
Devlet şurasından, burasından kooperatiflerin 
bünyesine girmiştir. Kredi kooperatifaerini 
alınız, inkişaf etmiyor. Ne oluyor? Ziraat 
Bankası tuttuğu müddetçe, Ziraat Bankası si
nesinde muhafaza ettiği müddetçe kredi koope
ratifleri var. Bunun dışında halkın kendine mal 
olan, kanun dışı bir vesayet veya müdjahale-
nin içinde bulunmıyan kooperatif sistemlini ge
tiremediğimiz için kooperatifçilik bu memle
kette oturamıyor. 

Burada da aynı şeyi yapıyoruz, Bir yerde 
bir kooperatif kuracağız, su veya bu vesile ile 
oraya ya bir belediyeyi ve onun arkasından 
particiliği sokacağız. Açık; bütün kuruluşları
mız siyasi partilerin oranları üzerinde otur
duğuna göre, kurduğumuz zaman oraya parti 
girecek. Veya bir kooperatif ıkuraoaksınıp, ora«{ 
ya Etibankı veya ıSümerbankı sokacaksınız. 
Veya bir kooperatif kuracaksınız, oraya bir 
spor teşkilâtını sokacaksınız. O kooperatiften 
hayır yoktur arkadaşlar. Kooperatifler kendi 
kendini idare eden, halktan kuvvet alan, hal
ikın malı olan, kanunların murakabesi dışında 
her türlü siyasi müdahalelerden uzak, h#r tür
lü vesayet sisteminden uzak teşekküller haline 
gelmedikçe, emin olnuz ki, bütün gayretleri
mizle Yüce Parlâmentonun çıkarmak için gay
ret sarf ettiği şu Kooperatifler Kanunu boğdu
ğu gün ölür. Onun için metinden dernek ve em
sali şahsiyeti hükniiyelerim çıkarılmasını tarz ve 
teklif ediyorum, iltifat göstermenizi rica ede
rim. Saygılar. 

"BAŞKAN — Sayın Sedat \Akay. 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Saym Baş
kan, söz istemiştik. 

BAŞKAN — Yazıyorum efendim. Kaydol
muş arkadaşlarımı sırasıyla tokuyoruım. j Sedat 
Akay?.. Yok. Sayın Murat Öner?.. Sayın öner 
yok.. Sayın Ali Karcı? Sayın Karcı yok; Sayın 
Reşit Ülker, tekrar konuşacak mısınız efendim? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — Peki. Sayın Ahmet Tafotakılıç, 
buyurunuz efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Kooperatif
ler Kanununun genel görüşmesi yapılırlden Tür-
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kiye'de kooperatifçiliğin gelişememesi sebep
lerini iyice açıklamıştım. Binaenaleyh, o konu
lara bu konuşmamda dönmiyeceğim. 

Çalışkanlığı ve dikkatiyle takdir ettiğim 
Sayın Reşit Ülker arkadaşımız yeni bir görüş 
getirdiler. Bu da : Bu kooperatif kelimesi ye
rine Türkçe bir kelimenin konulmasının ge
rektiğini ve birçok ilim adamlarının da bu gö
rüşte olduğunu, Sayın Ziyaeddin Fmdıkoğlu 
Profesörün de böyle düşündüğünü açıkladılar. 

Arkadaşlar, Sayın Ülker görüşünde ile
risi için haklı olabilir. Fakat, Türkiye'de dil 
problemi millet ve devlet ölçüsünde bir aka
demi teşkili suretiyle hal yoluna doğru gir
mediği için, sağdan soldan mütemadiyen doğ
ru veya yanlış bir yön almıştır., Bir devlet ta
savvur ediniz ki, Anayasası kooperatiften bah
seder; bir devlet tasavvur ediniz ki, hükümet 
programlarında kooperatif kelimesi kullanılır, 
bir devlet tasavvur ediniz ki, şimdiye kadar bi
lim kitaplarında kooperatif kelimesi kullanılır. 
hal böyle iken, bu mesele akademik olarak ele 
alınıncaya kadar kanunla kelime vaz'etmek 
büsbütün hatalı olur. 

Arkadaşlar, kanunla herşeyi yapabilirsiniz. 
Geçmişte tecrübe edilmiştir. Fakat kanunla 
kelime koymak doğru olsa da isabetsizdir. 
Onun için ben Sayın Reşit Ülker'in geleceğin 
Türkiye'sinde dil meselesinin bir akademi 
mevzu olarak devletçe ele alınacağı güne ka-
kadr köyde, şehirde halk kulağında yerleş
miş olan kanunlarımızda ve Hükümet program
larımızda küllanılagelmiş olan kooperatif keli
mesinin kanunla değişmesi yoluna kendisinin de 
taraftar olmamasını rica ederim. 

Arkadaşlar, bu vesile ile şunu,ifade ede
yim : Dil Kurumu çerçevesindeki bir dil etü
dü kâfi değildir. Hükümetten rica ediyorum, 
süratle bu dil mevzuunun bir akademik mev
zii olarak ele alınmasını ve bir idil akademisinin 
kurulmasını istirham ediyorum. 

Ülker arkadaşımız haklıdır, Almanya koope
ratif kelimesi yerine başfca kelime kullanmıştır. 
Fakat Almanya'da meslek teşekkülleri yeni te
rimleri ilim mecmualariyle efkârı umumiyeye 
arz ederler. Uzun etütler yapılır, anket açılır, 
efkârı umumiyede bu kelimenin tutarlığı veya 
tutmazlığı gözden geçirilir, ondan sonra o ke
lime hayatiyet kazanır veya geri alınır. Onun 

için ben şahsan Ülker arkadaşımızın teklifinin 
içtimai olarak, sosyal olarak ilerde ilmî metot
larla gerçekleşmesini temenni ediyorum. Fakat 
kanunla kelime koymaktan Meclisimizin çekin
mesinin faydalı olduğuna kaanüm. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Hayri Başar, buyurunuz 

efendim. 
HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, çok muhterem milletvekili arkadaşlarım; 
kooperatiflerin esas gayesi büyük müstahsil 
kütlenin istihsalini daha fazlalaştırmak ve de
ğerlendirmek ve müstehlike intikalinde de,,bil
hassa şu günlerde Türkiye'de moda haline ge
len «aracı» gibi tâbirleri ortayerden kaldıra
rak müstahsıldan müstehlike mal intikalinde 
kolaylık sağlamaktır. Bilhassa Türkiye'de bü
yük kütleye kooperatifleri maletmek için baş
ka dünya memleketlerinden ayrı olarak Türki
ye'nin özelliğine göre hareket etmek mecburi- , 
yeti vardır. 

Sayın Hamdi Orhon arkadaşım bâzı husus
larda belki haklı olabilir, umumi mânada böyle 
düşünebilir; ama Türkiye'de bunun aksine tat
bikat vardır. Ben bu tatbikattan misal vermek 
suretiyle kanunda kamu ve tüzel kişilerin, der
neklerin ve belediyelerin de bilhassa, vesayet 
için değil, ama rehberlik etmek önderlik etmek 
için, kooperatife ortak olmak mecburiyetinde 
olduklarını arz etmek istiyorum. 

Türkiye'de büyük kütlelere intikal etmiş, 
şimdiye kadar hepimizin bildiği Tarım - Kredi 
Kooperatifleri ve Esnaf Kefalet Kooperatifle
ri dışında büyük çapta kooperatifleşme, Şeker 
Şirketinin önderliği ile, 350 000 çiftçiyi kapsa
yan ve bugün 150 milyon sermayeyi sinesinde 
toplayıp, Türkiye'de mevcut birçok kurulmuş 
sanayide önderlik eden, kooperatifleşmenin 
meydana gelmesinde büyük âmil, Türkiye Şe
ker Fabrikalarının böyle mevcut bir kanun ol
madan Türk müstahsılına önderlik etmeleri ile 
meydana gelmiştir. 

Türkiye'de hepimizin arzuladığı şekilde bü
yük kütlelerin kooperatifleşmesi, müstehlik ile 
müstahsil arasında yine kooperatiflerin vazife 
görmesi için mutlaka bir öndere ihtiyaç var. Bâ
zı kanunlar çıkar, «Bakanlar Kurulu tatbik eder» 
veya filân bakanlık tatbik eder, diye hüküm 
konulur. Biz bütün vatandaşların kendi kendi
lerine tatbik edecekleri bir kanun ortaya koyu-
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yoruz. Evet, Holânda'da böyle değildir; evet, 
yakînen biliyorum, Almanya'da böyle değildir, 
Intgiltere'de böyle değildir. Ama Türkiye'de 
büyük kütleleri kooperatifleştirip hem istihsa
li daha değerlendirmek, verimini daha arttır
mak ve müstehlike intikalinde bilhassa istihsal 
ve pazarlama kooperatiflerinin kurulması, Tür
kiye'nin kalkınmasında önder olacak ve müs
tahsil ile müstehlik arasında şu mücadeleyi 
orta yerden kaldırmasını arzuladığımız böyle 
geniş çapta kooperatiflerin kurulması için mut
lak, surette şu veya bu spor derneği falan de
ğil, ama kendi mevzuları ile ilgili iktisadi Dev
let Teşekküllerinin rehberliği yararlı olacak
tır. Bunda büyük misal olarak Şeker Şirketinin 
Türkiye'de 1953 senesinden beri yaptığı tatbi
kat vardır. 

Bir şeyi daha arz etmek istiyorum: Bu ka
nun komisyonda görüşüldüğü zaman lehinde 
ve aleyhinde pekçok görüşler oldu. O sıralar
da İktisadi Devlet Teşebbüsleri Karma Komis
yonu çalışmaları münasebetiyle Toprak Mah
sûlleri Ofisinde bir hasbihal esnasında; ikibu-
çuk - üç ay çalışan altı bin küsur memurunun 
Türkiye'de bu gibi ihtiyaçları, bilhassa koope
ratifleşmede vazife görmek gibi bir aşkla çalış
tığını, başta umum müdürleri olmak üzere per
sonelinden dinledim. Böyle bir kanunun çıkma
sı ile kendi mevzuları ile ilgili kooperatiflerin 
kurulmasında rehberlik etme arzusunda oldu
ğunu büyük bir İktisadi Devlet Teşekkülü en 
salahiyetli ağzından ifade etmiş bulunmakta
dır. Esasen tatbikat da budur. Gaye bunlara 
ayrıca bir imtiyaz, bir himaye tanımak değil, 
bilhassa bunları Türkiye ortamında, 1953 sene
sinden beri yamlan bir tatbikatın müspet neti
celerinden istifade ederek kooperatifleşmenin 
büyük kütlelere, bilhassa Türkiye'deki müstah
sil kütleye intikaline yardımcı olmaktır. 

Bunun dışında düşünülen, bu gibi ortak 
olan müesseselerin vesayet veya himaye gibi 
durumlarını orta yerden kaldırmak için kanun
da diğer bir madde de konulmuştur, ayrıca. 
Bunların da eşitliği bozmıyacaîh şeklinde ayrı
ca bir fıkra konulmuştur. Türkiye'deki tatbi
kat, büyük kütlelerin kendi kendine bugün 
kooperatifleşmediğini hepimiz itiraz ediyoruz. 
Arkadaşım Hamdi Orhon da bunu esasen itiraf 
etti. Büyük'kütleleri kooperatifleştirmek için 
eğer bir yol ortaya koyabiliyorsak, yalnız ka

nun çıkarmakla bunun olmıyacağını tatbikatın
dan gelen arkadaşlarımız bilirler. Kanunu) tat
bik edilir, yürür hale getirebilmek için mutla
ka Türkiye realiteleri içerisinde ve mevcut! tat
bikattan da istifade ederek, Türkiye Şjeker 
Fabrikaları Anonim Şirketinin kurmuş olduğu 
pancar pazarlama ve istihsal kooperatiflerinin 
Türkiye'de yaptığı, büyük işleri bütün Türki
ye sathına yaymak için bu maddeye lüzum 
vardır. Bu maddenin bu şekliyle kabulünü is
tirham ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, buyurunuz 
efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; tasarının tümü 
üzerindeki müzakereler bitirilmiş, olduğu için 
sadece birinci maddeye inhisar etmek üzere 
mütalâamı arz edeceğim. Fakat biraz evvel 
konuşulduğundan, gayet kısa, kooperatifin ne 
mânaya geldiği, ne demek istediğini de belirt
i k niyetindeyim. 

Kooperatifler, Batı memleketlerinde ala
bildiğine kazanma hırsı ile çalışan teşebbüsle
rin mevcudolduğu sırada para sahibi değil, 
fakat aynı meslek içerisinde birbirine yardımcı 
olarak hayatlarını iyileştirmek istüyen ihsan
ların hareketi olarak başlamıştır. İşin tuha
fı, tarihi çok kere gözden uzak tutanlar i fark 
etmiyorlar; kooperatiflerin kurulması p ta
rihte, siyasi iktidarlara karşı mücadeleye gi
rilerek başarılmıştır. Türkiye'de bu muvaffak 
olmamıştı. Çünkü, bizzat kooperatifi kuracak
lar tarafından bu, yeter derecede benimsejnme-
miştir. Türkiye'de aksine, Devlet kurmayk ça
lışmıştır, ama kooperatörler, üyeler benjimse-
memiştir. j 

Bilirsiniz, tarihinde İngiltere'de 27 Rochda-
le'li dokuma işçisi kendi aralarında her gün 
sattıkları malı, bir gün dükkân açarak mal 
satmak, nöbet tutmak suretiyle başarıya ulaş
mışlardır. Bugün kurdukları federasyonlar 
dünyanın en güçlü ekonomik teşebbüsleriîıden-
dir. v 

Şu halde, müşterek vasfı nedir bu koopera
tifin? Kooperatifin müşterek vasfı, üyelerine 
en iyi şekilde, konusu ile alâkalı hizmeti ifa 
etmektir. Diğer şirketler kâr müessesesidir. 
Kooperatif hizmet müessesesidir. Şimdi koope
ratif hizmet müessesesi olunca, bu hizjnetin 
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en iyi olarak ifa edilmesinde hükmî şahısların 
hizmetle ilgili çalışmalarından da faydalanmak 
prensibi, kooperatifçiliğin tarihî seyri içerisin
de gelişmeye başlamıştır ve bu sebepten mad
de bu haliyle tedvin edilmiştir. Yalnız, hakiki 
şahıslara inhisar ettirilmemiş, hattâ hakiki şa
hısların kurduğu tüzel kişilere, hükmi şahıs
lara inhisar ettirilmemiş, âmme hükmi şahıs
ları dahi kooperatifin ifa edeceği hizmetle il
gili ise, o da kendisinin bilgisi, tecrübesi, kabi
liyetini buraya eklesin, hizmet iyi ifa edilsin den
miştir. 

Bu tasarı çok uzun çalışmalardan geçerek 
muhterem heyetin huzuruna gelmiştir. 1944 te 
toplanan Türk Kooperatifçilik Kurumu, ki 
Roohdale Kooperatifçiliğinin 100 ncü senei dev
riyesi idi, bendeniz o kongrenin tertip heye
ti başkanlığını yaptığımda, memleketin her ta
rafından gelen delegelerin huzurunda böyle bir 
prensip kararına varmıştık. Türkiyede koope
ratifçiliği geliştirebilmek için, halihazırdaki 
tatbikat, kooperatifçiliği bırakın, normal bir 
şirket ahlâki kaideler içinde cereyan etmediği 
için, bu soysuzlaşmaya sebebiyet veren mev
zuatı tadil edelim, tashih edelim ve müstakil 
bir Kooperatifler Kanunu kodu tedvin edelim» 
cereyanı 1944 kongresinden itibaren başla
mıştır. O tarihte Hükümetler de yakından ta-
kibederek bu mevzuda en mütehassıs denen 
Colombel isminde bir zat gelmiş, tasarı hazır
lamış, üzerinde uzun münakaşalar cereyan 
etmiştir. Şayanı şükrandır ki, memleketimizde 
35 yıldır çıkan Kooperatifçilik Kurumu-
munun bir mecmuası vardır. 35 yıl dile 
kolay muhterem arkadaşlarım. Karınca Der
gisi Türkiye'de kendi mahdut imkân
ları içerisinde (uzun yıllar idare heyetinde de 
vazife gördüm) çalışan ve başında Türk 
Kooperatifinin gelişmesinde büyük gayretler 
şarfeden Nusret Uzgören 35 yıldır bu dergiyi 
ve her yıl biraz daha geliştirmeye muvaffak 
olarak kiralık binadan bir Kooperatifler Sara
yına malik olmayı başarmış, idealist bir kim
se şu tenkid ettiğimiz tasarının Türkiye'de koo
peratifçiliğin gelişmesinde büyük hizmeti olaca
ğını, ama 20 küsur yıldan beri inkisara uğra
dığı için, «Balkalım acaba gene bu tasarı ka-
nuniyet kazanabilecek mi?» diye takibetmekte-
dir. Bu bakımdan Anayasamızda yer almış, 

bütün partiler benimsemiş ve vatandaş
larca da ilgi gösterilmekte, ama, kooperatifçi
lik mefhumu içerisinde değil bir çoklarında. 
Bu tasarıyı bir an evvel çıkartmakta zaruret 
vardır ve birinci madde olduğu gibi kalmalı
dır. 

Şayanı şükrandır ki, Mithat Paşa Menafi 
Sandıklarından beri, 1860 küsur yıllarında 
Tuna Valisi iken temelini atmış, çünkü koope
ratifçilik o tarihlerde Avrupa'da gelişmeye baş
lamış, tefeciden kurtarmak için gayretler sarf 
edilmiş. Ziraat Bankası oradan geliyor. Bu 
kooperatifçilik meselesinde yakından takibeden 
bir arkadşınız olarak arz edeyim ki, çemberi 
kınmak imkânı hâsıl olmuştur. Fasit bir çem
ber içerisinde kapalı bir çember içerisinde bo
calıyoruz. Hükümetler istiyor, vatandaşlar 
kooperatifçilik zihniyetiyle işe sarılmıyor, ama 
ilk defa bu yaz artık vatandaşlarımızın mah
sul fazlasını değerlendirmek maksadiyle koope
ratiflerden başka çare olmadığını anlamalarını 
ve dört elle kooperatifler kurarak mahsulle
rini değer fiyatla satabilmenin zaruretini id
rak ettiklerini gördüm ve ferahladım arkadaş
lar. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, hiçbir arka
daşımız kooperatifçiliğin aleyhinde bulun
madı. Birinci madde, kooperatifçilikte bir ta
rif ifade ediyor. O tarif üzerinde lütfen duru
nuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sayın 
Başkanım, arz ettim,, birinci maddede âmme 
hükmi şahıslan da var, oraya geleceğim, sa
bırlı olunuz. 

Şimdi, halkımız hizmet müessesesi olan 
kooperatifin, bu türlü kendisine yararlı bir 
müessese karakterinde olduğunu görünce ar
tık buraya özel hükmi şahıslar, âmme hükmi 
şahısları, ki bunlar kanunen muayyen şartlar 
içerisinde hareket etmeye daha çok mecbur olan 
müesseselerdir, katılabilmeli ve Hükümet de 
bunların kurulmasını, bugüne kadar olduğundan 
daha geniş ölçüde, teşvikkâr bir politikaya sa-
hibolmalıdır. 

Sözün bu noktasında hepsinin Ticaret Ba
kanlığına bağlanmasının yerinde olmadığını 
ifade etmek isterim, sırası gelince .arz edece
ğim. 

— 232 — 
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Bugün kooperatifçilik memleketimizde Ti
caret Bakanlığının Teşkilâtlandırma Umum 
Müdürlüğünün bir kısmıdır. Ama beri tarafta 
Köy İşleri Bakanlığında bir Kooperatifçilik 
Dairesi kurulmuştur. Köylerde' çalışacak koo
peratiflerin Ticaret Bakanlığında sicilinin tu
tulmasının mânasını hakikaten anlamadım, sı
rası gelince arz edeceğim. Bu bakımdan, Garb 
memleketlerinde vardır, İsviçre'de vardır, 
âmme hükmi şahısları da şahıslarla beraber, 
bir koperatif statüsü içerisinde birleşerek va
zife görmektedir. İmkân verelim, bu mecburi 
bir kayıt değildir, âmme hükmi şahısları da, 
birinci maddede olduğu gibi, kooperatiflere 
üye olsunlar, onun muvaffakiyeti için çalışsın
lar. 

Sayın Orhon arkadaşımızın bir sözünü de 
ifade edeyim, kendimizi kaptırmıyalım, buraya 
politikayı sokmamak için seferber olalım. 
Kooperatif üyesi, hakiki veya hükmi şahıs ne 
olursa olsun, politikayı dışarda tuttuğu nis-
bette muvaffak olan bir teşekküldür. Bu iti
barla bu bir davranış meselesidir, mevzuat 
meselesi değildir. Birinci madde vesilesiyle bu 
temennimi de burada izhar etmiş olayım. 

Maddeyi aynen kabul ettiğimiz takdirde 
Türk Kooperatifçiliğinin gelişmesinde fevkalâ
de müspet bir adım atmış olacağımız kanaati
ni taşıyorum. Lütfedin bu şekliyle kabul buy-
runuz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, buyru-
nuz efendim. 

TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu kanunun bir an evvel çıkması 
temennisi Meclisimize hâkimdir. 

Şimdi, birinci maddenin tarif edilen şekilde 
geçmesinin mahzurlu olduğunu bâzı arkadaş
larımız beyan ettiler. Bilhassa ortaklığın tüzel 
kişiye ait olmaması temennisinde bulunan Sayın 
Hamdi Orhon Bey bu mevzuda bir müzakere 
açılmasına sebebiyet verdi. Binnetice 'koopera
tif, şahısların kuracağı bir ortaklık olmalı, bu
na âmme tüzel kişileri daha geniş mânada or
tak olabilmeli mi şeklinde bir münakaşa açıldı. 

Benden evvel konuşan Sayın üstadımız gö
rüşlerini aksettirdi. Türkiye'nin gerçekleri ha
kikaten tüzel kişilerin de kooperatifçilik ortak
lığına girmelerinde fayda olduğu tezi meydana 

çıkıyor. Bu, bir gerçektir. Türkiye ekonomisi* 
nin kalkınmasında, daha önceki devletçilik po
litikasından bugünkü liberalizme kaymaya 
doğru tarihi tekâmül bu gibi kuruluşlarda bâzi 
tüzel kişilerin kooperatif ortakçılığına girme* 
sinde, kooperatifin inkişafı bakımından, 'büyük 
fayda mülâhaza edilmektdeir. 

Tatbikat şudur ki; kooperatiflerin kurulu
şunda devletin büyük çapta yardımları olduğu, 
sermaye konusunda bir çok bankalar bu koope
ratiflere ortak olduğu halde gelişmesi gene de 
zor oluyor. Bunu kaldırdığımız zaman bu ka-
nun gayesinden uzaklaşır, tamamen zayıflar. Şu 
hale göre bu tarifin içerisine «ortaklığa tüzel 
kişilerin, âmme tüzel kişilerinin» girmesinde za
ruret vardır. 

Bizim durumumuz, Avrupa'nın, diğer mem
leketleri durumlarına benzemez. Bu müesse
se bizde ağır inkişaf etmektedir. Bu gibi tüzel 
kişilerin katılması, onların vasıtasiyle bankala
rın bu tip ortaJklığa girmesi, bu müesseseyi ge
liştirir, kanatı bizde de hâkimdir. 

O bakımdan maddenin bu şekliyle kalmasın
da içtimai fayda vardır. 

Tarif konusuna geliyorum; Reşit Ülker arka
daşımızın ileri sürdüğü tarif, bir terim, bir fi
kirdir ve bu fikir kabili münakaşadır. Türki
ye'de dil meselesi tartışılan bir konudur. Bu
nun Mecliste bir kanunla dondurulmasının, bir 
terimin yerleştirilmesinin büyük mahzurları 
olur, yerleşen bir kelimedir kooperatif. Bu ba
kımdan bu teklifin de yeri yoktur kanaatinde
yim. 

Saygılarımla. • 
BAŞKAN — Sayın Orhon. 
HAMDI ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, ikinci defa söz almanın faydalı ol
duğuna inandığım için huzurunuza geliyorum. 

Konu, gerekçeden mahrum. Kim icadediyor 
gerekçeyi zorlıyarak? Sayın Milletvekilleri 
Muhterem arkadaşımız konuşuyor, bir yönden 
başka türlü izah buyuruyor, Sayın Çelikbaş bir 
yönden izah buyuruyor, öteki arkadaşımız izah 
buyuruyor, yani gerekçeden mahrum olan bir 
şeye, bir gerekçe hazırlamaya gayret ediyoruz. 

Nedir bu türlü konuşmaların gerekçe ara
yanların hedefi Rehber olmak ve daha ziyade 
Devletin eli ölmıyan bir kooperatifçilik inkişaf 
edemez kanaati. Tamamen aksi fikirdeyim, 
misallerini vereceğim. 
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Sayın 'Çelikbaş'a «Bir tane örnek göster de
dim» konuyu değiştirdi. Birinci 'madde üzerin
de konuşuyoruz, yoksa kooperatifçilik üzerin
de umumi konuşma olsaydı, bizim de söyliye-
ceklerimiz vardı. Tarih boyu nereden başlamış, 
kapitalizme karşı nasıl bir siyasi mücadele va
sıtası olmuş, zavallı, ezilmekte olan kütleler ne 
şekilde organize olmak istemişler, bunlar ayrı 
bir konu. Onun üzerine gelmiyoruz. 

BAŞKAN — Gelmeyin Sayın Orhon. 
HAMDİ ORHON (Devamla) — Gelmiyo

rum, gelmiyorum, Sayın Başkan. 
Şimdi, rehber olmak meselesi... Yani Türk 

Milleti kendi kendine bir kuruluş yapamaz. 
buna rehber lâzım zihniyetinden, kurtulamı-
yoruz. 

Hangi kooperatife rehber olmaya gayret 
etmiş isek o kooperatif batmıştır. Hangi koo
peratif ki, doğrudan doğruya halkın içinden 
gelmiş halk tarafından kurulmuşsa yaşamış
tır. Gidiniz Karadeniz sahiline, milyonlarca li
ra zararla karşımada FİSKO Birlik, milyonlar
ca lira kâr eden Çay Kooperatifleri durur. Ni
çin? Çay kooperatiflerinin yanında, ortasında, 
kenarında bir rehberlik yoktur, Devlet yoktur, 
halk kendi kendine, hangi siyasi partinin ev
lâdı olursa olsun, o kooperatifm içinde birleş
mesini bildiği belki beş sene sonra milyonların 
sahibi olacağı için, hepsi yaşayan ve ortakla
rının meimnun olduğu kooperatiflerdir. 

Gelelim şimdi Devlet işine; bakınız Hükü
metin metni nedir? Komisyonun yaptığı bir 
defa haşivle doludur, arz edeceğim. 

Metinler üzerinde mütalâamızı arz öder
ken, parlâmentoda hizmöt etmenin yolunda 
olduğumuzu da bilmemiz lâzımdır. 

Halk kefalet sandıklarından bahsetti arka
daşım; finanse etmek başka iştir, kooperatifin 
içine Halk Bankasının üye olarak girmesi baş
ka iştir, girdiği gün o da biter. Onun iplerini 
elinde tutan siyasi iktidarlar, derhal onun 
üzerinde tansiyon yoklaması yapmaya başlar
lar. Orayı Halk Bankası finanse ediyor, Şeker 
bilmem nesi finanse ediyor. Girsin içine, bir 
hissesi var. Oradan da çıkmasına taraftarım. 
Bir tek örnek kâfi değil, bizde onun için ko-
peratifçilik yaşaJmıyacak. 

Ne diyor? Bakınız şimdi Beyler; rehber 
olacak müesseseleri size sayacağım, gülünçtür. 

. * • - - . 

Kamu tüzel kişileri; tamamen korkunç bir 
vesayettir, yok eder kooperatifleri. 

Özel idareler, Allah rızası için : özel İdare
ler kendisi muhtacı himmet, rehber olacak, 
kooperatifin bünyesini kuvvetlendirecek. Er
tesi gün kooperatif ölür. Daha var Beyler. 

Köyler; Allah rızası için, köyler hangi koo
peratifin bünyesini kuvvetlendirir? Hangi 
kooperatife rehber olabilir? 

Dahası var. Cemiyetler aletlitlak cemiyet
ler, Spor - Totodan tutunda Spor Lotoya ka
dar bunun içinde, o mânada kurulan cemiyet
ler. Bunlar rehber olacak, bunlar kooperati
fin bünyesine hayat verecek. Olmaz böyle şey. 

Sonra haşivlere bakınız, kelimelerin mâna
sını ifade edemiyorum, aşağıda bir de dernek 
geliyor, bakın; «cemiyetler ve dernekler ta
rafından» deniyor. Rica ederim, hukuk dili
mizde ya «dernek» kelimesi vardır, ya «cemi-
vet» kelimesi vardır, ikisi ayrı ayrı mâna ifa
de etmez, («eder» sesleri) Hayır etmez. Geli
niz münakaşasını yapalım. Bu, bir. 

Görüyorsunuz, röhber olacak kimlerdir, 
kooperatiflerin bünyesine hayatiyet vermesi 
istenilen müesseseler kimlerdir? Köyler, der
nekler, cemiyetler özel idareler. Yok beyler, öl
dürür. 

Sonra bir noktaya daha dikkatinizi çekmek 
isterim; iki türlü şahıs vardır : Eski tabir ile 
«şahsiyeti hükmiye», yani tüzel şahıslar hakiki 
şahıslar, yeni tabir ile «Gerçek şâhıslar. Bir yer
de bu iki tabir yanyana geçti mi, tüzel şahıs 
dediniz mi, kanunlarına göre kurulan dernek
ler, cemiyetler, âmmesi falan hepsi onun için
dedir. 

Şimdi Hükümetin tasarısına geçiyorum; Hü
kümet bunu kendi görüşüne göre arzu etmiş, 
gerekçesini beyan etmemiş, ama hiçolmazsa hu
kuki ifadeye sığdırmıştır. Bakın ne diyor Hü
kümet tasarısı: «Gerçek ve tüzel kişiler» olur. 
Hükümet, iştirak etmediğim, naçiz kanaati
me göre, girdiği gün kooperatifi öldürecek 
usullerden, kendini müstağni tutmamış, (şu 
veya bu maksatla, bunun münakaşasını ya
pacak değilim) hukukî sisteme uydurmuş. Ne 
demiş? «Gerçek ve tüzel kişiler» demiş. Ne 
misyon ne yapmış? Aklına ne geldiyse saymış, 
köyden tutunuz da evlendirme derneklerine ka-
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dar var bunun içinde. Böyle metin olmaz, ha
şivdir. 

Binaenaleyh, metni eğer kabul edecekseniz 
ki, karşısındayım, inşaallah sağ olur hepiniz 
görürsünüz, hangi kooperatifin içine Devlet 
girmiş ise, hangi kooperatifin içine Devletin 
murakabesinde olan ve onun sevk ve idare ip
lerini elinde tutan iktidarların bir şahsiyeti 
hükmiyesi girmişse o kooperatif ölmüştür, ha
yatını girdiği gün kaybetmiştir. Hükümetin 
metnini kabul edin de bir hukukî sisteme uy
sun, «Gerçek ve tüzel kişiler» tabiriyle bu iş 
biter. 

Sonra bir taraftan «cemiyetler» bir taraftan 
«dernekler» tabiri de yerinde değildir. 

Binaenaleyh, ne içtimai bakımdan, ne mu
rakabe bakımından, kooperatiflere bir fayda 
ve hayatiyet vermiyen, şu- «rehber» lâfından 
kurtulalım, Allah rızası için, bırakalım halk 
kendi teşkilâtını kendi kursun efendim, Yürü
mesini biliyor bu halk. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
diye kadar yedi arkadaşımız konuşmuştur, söz 
sırası Şerafettin Peker'dedir, onu takiben Sa
bahattin Savacı, Fethi Çelikbaş ve Adnan Şen-
yurt arkadaşımız kaydolmuştur. 

Bu arada yeterlik önergesi gelmiştir, yeter
lik önergesi kabul edilmediği takdirde Sayın 
Paker, zatıâliniz konuşacaksınız. 

önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci madde hakkındaki müzakereler kâ

fidir. Kifayetin oylanmasını saygılarımla arz 
ve teklif ederim. 

îzmir 
M. Ali Aytaş 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
konuşacak olmadığına göre, oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kooperatifler kanun tasarısında «koopera-

ler» kelimesinin yanma (işbirlikleri) kelimesi
nin parantez içinde konmasını arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

I REŞİT ÜLKER (İstanbul) — «Elbirlik-
leri» şeklinde değiştiriyorum efendim. 

BAŞKAN—«İşbirlikleri» ni «Elbirlikleri» 
şeklinde değiştiriyorsunuz. O halde o şekilde 
okutalım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kooperatifler kanun tasarısında «Koopera

tifler» kelimesinin yamna (Elbirlikleri) kelime
sinin parantez içinde konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Kooperatif gerçek şahısların kurdukları tü
zel varlıklardır. 

Müstahsil ve müstehlik menfaatlerini dü
zenler. 

Her ne maksatla olursa olsun, kooperatif
lere gerçek şahıslar dışında tüzel varlıkların 
katılması yersizdir, mahsurludur. Bu maksatla: 

I Birinci maddede yazılı kamu tüzel kişileri 
I ile belediye, köy, dernek gibi varlıkların mad-
I de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
I Hamdi Orhon 

I Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

I Kooperatifler tasarısının 1 nci maddesinden 
I «Kamu tüzel kişileriyle özel idareler, belediye-
I 1er, köyler, cemiyetler ve dernekler» ibaresinin 
I çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
I İstanbul 
I Reşit Ülker 

I Yülfsek Başkanlığa 

I 1. — S. Sayısı 351 Kooperatifler Kanunu 
I tasarısının 1 nci maddesini teşkil eden tarifin 

3 ncü satırından itibaren (gerçek ve kamu tü
zel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köy
ler, cemiyetler ve dernekler) şeklindeki ibare, 

I hukukî terimlerin yanlış ve mükerrer kullanıl
mış olması bakımından değiştirilmeye muhtaç 
bulunmaktadır. 

Zira : Kamu tüzel kişileri denince, bu terim 
içinde il özel idareleri, belediyeler ve köyler 
de ifade edilmiş olmaktadır. Bu itibarla, me
tindeki (Kamu tüzel kişileri) teriminden »on-
ra özel idare, belediye ve köyler kelimelerini 

I yazmaya mahal yoktur. 
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Keza, bu kelimelerden evvel (Kamu tüzel 
kişileri) dendiğine göre, özel idare, belediye ve 
köyler dışındaki korporasyon ve müessese ma
hiyetindeki kamu tüzel kişileri de kapsam içi
ne alınmış olmakta ve netice itibariyle sadece 
(Kamu tüzel kişileri) terimi ile iktifa edilmesi 
gerekmektedir. 

2. — Aynı maddede (Cemiyetler ve dernek
ler) denmek suretiyle aynı mahiyetteki iki ke
limenin arka arkaya yazılmış olmasını da bir 
zühul eseri telâkki etmek ve birincisini kaldır
mak lâzımdır. 

Kooperatifleri kurabilecekler arasında (şir
ketler ve (Tesisler) tadadedilmediğine göre ta
mamım (gerçek ve tüzel kişiler) şeklinde top
lamak mümkün olamıyacağmdan tarif madde
sinin aşağıdaki metne uygun surette kabulünü 
arz ve teklif ©derim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli 

Sedat Akay 

Madde 1. — Tüzel kişiliği haiz olmak üzere, 
ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve 
özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçla
rını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet su
retiyle sağlayıp korumak amaciyle gerçek ve 
kamu tüzel kişileri ile dernekler tarafından ku
rulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli te
şekküllere kooperatif denir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kooperatifler Kanunu tasarısının Geçici Ko

misyonca kabul edilen 1 nci maddesinde kamu 
tüzel kişileri ile derneklerin kooperatif ortağı 
olabilmeleri öngörülmüştür. -Kooperatifler dı
şında her türlü tüzel kişilerin ortak olmaları, 
kooperatif kavramıyla uyuşturulamaz ve koo
peratif ilkelerine aykırıdır. Bu sebeple 1 nci 
maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilerek ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

Millet Meclisi 
0. H. F. Grupu Sözcüsü 

Afyon 
Murat önder 

Değiştirilen madde 

«Madde 1. — Tüzel kişiğili haiz olmak üze
re ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini 
ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaç
larını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet 

suretiyle sağlayıp korumak amaciyle gerçek 
kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve 
değişir sermayeli kuruluşlara kooperatif de
nir.» 

Başkanlığa 
Kooperatifler kanunu tasarısının birinci 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini tek
lif ederim. 

Adana 
Ali Karcı 

«Kâr sağlamak amaciyle kooperatif kurula
maz.» 

Not : önergemi açıklamam için söz veril
mesini rica ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; ve
rilmiş bulunan 1 nci madde üzerindeki değişik
lik önergelerini, aykırılıkları itibariyle, sırası 
ile okutmuş bulunmaktayım. Şimdi müsaade 
ederseniz tekrar aykırılıkları itibariyle değişik
lik önergelerini okutacağım ve teker teker Yüce 
Meclisin oyuna sunacağım. Başlıkta yapılması 
öngörülen Sayın Reşit Ülker'in değişiklik öner
gesi. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in «El-
birlikleri» kelimesinin ilâvesine dair önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan; «koopera
tif» kelimesi bütün dünyaca bilinen bir kelime
dir. Kaldı ki, Anayasamızın 51 nci maddesi, 
«Devlet, kooperatifçiliğin himayesi için tedbir
ler alır» der. Yani «kooperatif» kelimesi Ana
yasamıza da girmiştir, iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... De
ğişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum ; 
(Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Red
dedilmiştir. 
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M. Meclisi B : 9 25 . 11 . 1968 O : 1 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın önergesi 

tekrar-okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ikinci 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, bu madde 
üzerinde birçok arkadaşlar konuştular. Esasen 
1 nci maddeye komisyon açıklık vermiştir. Ya
ni 9 ncu madde ile irtibat kurmuştur. Binaen
aleyh, değişiklik bundan ibarettir, katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Reddedilmiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum : 
(Afyon Karahisar Milletvekili Murat Öner'-

in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon, okunan önergeye 

katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 

Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Adana Milletvekili Ali Karcı'nın önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye katılı

yor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 

Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Reddedilmiştir. 

Bu haliyle hiçbir değişiklik . önergesi Yüce 
Meclisçe kabule şayan görülmemiştir. 1 nci mad
deyi, metinde yazılı ve okunan şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 1 nci 
madde, ba:lık ve muhteva itibariyle, aynen ka
bul edilmiştir. 

B) Kuruluş, muteberlik şartları, isim kul
lanma yetkisi : 

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

Yapı kooperatifleri ile konusuna taşınmaz 
mal temliki dâhil bulunan diğer kooperatiflerin 
anasözleşmelerinde ortaklara taşınmaz mal tem
lik edileceği hakkındaki taahhütler başka bir 
resmî şekil aranmaksızın muteberdir. 

Sermaye miktarı sınırlandırılarak koopera
tif kurulamaz. Kooperatif adını ancak bu kanu
na göre kurulmuş teşekküller kullanabilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 2 nci 
madde üzerinde yalnız Sayın Ali Karcı ve Sayın 
Hayri Başar önerge vermişlerdir. Saym Karb, 
bu madde üzerinde konuşacak mısınız? 

ALİ KARCI (Adana) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri, 
2 nci maddedeki «en az kurucu ortak sayısı» 

görünüşte kooperatif olan, fakat aslında anonim 
şirket niteliği taşıyan birtakım kuruluşların çr-
taya çıkmasına sebebolacaktır. Sadece 7 ortak
la kurulup bu şekilde faaliyetine devam eden ve 
kooperatiflere tanınan imkânlardan faydalanan 
birtakım şirketlerin kurulmasına engel olmak 
amacı ile bu sayı mutlaka artırılmalıdır. 

Biraz önce 1 nci madde oylandı. Garip bir 
şey; «Kooperatifler kâr amacı ile kurulama? > 
maddesini oyladığınız halde, «Kooperatifler kâr 
amacı ile kurulur» gibi bir sonuç elde edilerek 
bu reddedildi. Demek oluyor ki... (A. P. sıra
larından «Geçti canım» sesleri.) 

Efendim, 2 nci madde üzerinde konuşuyo
rum, ona bağlı olarak. 

BAŞKAN — Musahabe şeklinde müzakereyi 
idare etmiyelim. Başkanla hatip arasındadır bü
tün müdahaleler. 

ALİ KARCI (Devamla) — Eğer biz koopera
tif kurmayı 7 kişinin elinden alır, 30 kişiye ve
rirsek; vakıa bu da 1 nci madde ile aslında bağ
lı bir husustur, ama şimdi o imkân da ortadan 
kalkıyor; hiç şüphesiz 1 nci maddedeki o tek
lifin reddedilmesiylc. Bu suretle kâr amacı ile 
kurulması önlenmiş olacaktı. Fakat 7 kişi ölir-
sa haydi haydi bunu kurmak ve bundan sonra 
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birçok vergileri de kaçırmak mümkün olacak
tır. Bu bakımdan benim, arkadaşlarımdan ri
cam; 1 nci maddeyi, nasıl oİ3a o sekliyle kabul 
etmedik, fakat engelleyici bir hal olan 2 nci mad
deye evet demeleridir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Başar, buyurunuz. 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 

2 nci maddede «Ana sözleşmedeki imzaların 
noterce onaylanması gerekir» diye bir hüküm 
vardır. Bendenizin teklifi «ana sözleşmedeki im
zaların noterce veya noter olmıyan yerlerde köy 
ihtiyar heyetince onaylanması» şeklindedir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, esas gayemiz 
bu kanunu büyük kütleye mal etmektir ve ko
misyonda da bu mevzu hassaten görüşülmüştür. 
Tarım kooperatiflerine veya köyle ilgili koope
ratiflere daha birçok muafiyetler, daha birçok 
haklar tanıyarak, bu kooperatiflerin kurulması 
teşvik edilmek istenmiştir. Bu mânası ile, en 
ufak şekilde teşvik etmek suretiyle kooperatif
ler kurulurken 7 kişi bir araya gelecek, bir sta
tü hazırlıyacaklar, statüde bir imzanın tasdiki 
için bunları tutacağız noter olan yerlere götüre
ceğiz. Tatbikatta 24 000 üyeli pancar istihsal 
kooperatifleri vardır. Düşünün, 100 kişilik bir 
köy kooperatifi kurulacak, bunlar yalnız imza 
tasdiki için notere gidecek, ki bu fuzuli külfet 
olur. Esasen köy ihtiyar heyetlerine ve köy 
muhtarlarına, köyde Devleti temsil yetkisini, ver
mişiz. Bir şahsın İktisadi Devlet Teşebbüsleri 
ile olan münasebetlerinde, büyük çapta para 
alıp vermesinde imza tasdikini ihtiyar heyetine 
vermişiz. Böyle bir imza tasdiki değil. Bugün
kü tatbikat, her hangi bir İktisadi Devlet Te
şekkülü ile vatandaşın münasebetlerinde para 
alıp vermesinde imzaların tasdikini yalnız ihti
yar heyetleri yapar. Bu durumda evlenme yet
kisini verdiğimiz, hattâ Devleti temsil etme yet
kisini verdiğimiz şeyde bir imza tasdiki yetkisi
ni köy ihtiyar heyetine bırakmak kooperatifle
rin kurulmasını, ufak çapta da olsa, teşvik eder 
bir emaredir. Bilhassa bunun üzerinde duran, 
köy kooperatifleri ve tarım kooperatiflerinin di
ğer bakımdan himayesini düşünen, Meclise iza
feten vazife gören komisyon üyeleri ve diğer 
milletvekili arkadaşlarımın bunu lütfedecekleri
ni zannederim. Yalnız bir tek imza yetkisini 

vereceğiz. Diğer işleri, imza yetkisinden son
ra olacak formaliteleri tek kişi takibedebilir. 
Ticaret Odasına kaydetmeyi, Bakanlığa gönder
meyi bir kişi takibedebilir. Ama imza için bü
yük kütleyi lütfen fuzuli olarak şehire veya no
ter olan yere götürmiyelim. Bundan daha büyük 
imza yetkisini tatbikat olarak verdiğimizi de 
hatırlatmak isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Şenyurt, buyurunuz. 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, muhterem, arkadaşlar, maruzatım esas 
itibariyle benden önce görüşmüş bulunan Sayın 
Başar'm görüşleri istikametinde olacaktır. 

Bilhassa kooperatif kanun tasarısının görü
şülmesi sırasında şimdiye kadar konuşmuş olan 
arkadaşların arz ve ifade ettikleri gibi, Türki
ye'mizde, bütün arzulara rağmen, kooperatifçi
lik arzu edilen bir istikamette seyir takibetme-
miş, ağır bir inkişaf göstermiştir. Biz, bu ka
nun tasarısı ile bunun süratli bir şekilde kuvve
den fiile çıkarılmasını sağlamaya çalışıyoruz. 
Bunu yaparken her şeyden önce, teferruatına 
girmiyorum, ama, birtakım formalitelerden be
ri, müstağni bulunmak mecburiyeti ve zarureti 
vardır. Bu itibarla Sayın Başar'ın da ifade et
tikleri gibi, vakıa işin daha intizamla yürütül
mesi bakımından noterler tarafından bu işin 
yapılması iddia ve ifade edilebilir ise de, köy
lünün, köy muhtarının birtakım işlerle meşgul 
olabileceği için onu alıştırmak bakımından da 
arz ettiğim, gibi, formaliteden berî bulunmak 
için bu tasdik keyfiyetinin muhtarlara bırakıl
ması uygun olur kanaatindeyim. O itibârla no
ter olmıyan yerlerde muhtarlar tarafından tas
diki keyfiyeti değil de, bu işle ilgili bulunan, ko
operatif statüsünü hazırbyacak olan kuruculara, 
arzu ettikleri takdirde noterde, arzu ettikleri 
takdirde muhtarda imza tasdikini yaptırmaları 
salâhiyeti verilir, bahşedilirse formalitelerden 
bir miktar daha uzaklaşılmış, arzu edilen şekil
de yürütülmesine yardım edilmiş olunur. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, buyurunuz. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu ana mukavelenin imza tasdiki
nin köy ihtiyar heyetine verilmesi çok mahzur
ludur. Köy ihtiyar heyetlerinin durumu malûm
dur. Sayın Başar bu teklifi, bir yenilik olsun, 



M. Meclisi B : 9 25 . 11 . 1968 O : 1 

bir kolaylık olsun, diye verdiler. Bir balcıma 
faydalıdır, ama, kooperatif gibi bir hükmî şah
siyet meydana geleceği için bunun imzalarının 
tasdikini köy ihtiyar heyetlerine bırakmak çok 
tehlikeli olur. Köy ihtiyar heyetlerinin bir bü
rosu yoktur, bir sicil defteri yoktur, bunları 
tasdik ettikten sonra bir suretini saklamak im
kânı yoktur. Halbuki iş çok ciddidir, ekonomi
ye katkıda bulunacaktır, büyük bir hizmetin baş
langıcı olacaktır. Bunun herkesçe bilinmesinde 
fayda vardır ve noter tasdiki bu bakımdan mad
deye konulmuştur, yani işe bir ciddiyet ver
mek, resmiyet vermek bakımından bu madde bu 
şekilde hazırlanmıştır. «Eğer ihtiyar heyetleri
ne bırakacak isen hiç ihtiyar heyetlerine bırak
ma, notere de bırakma, sadece imza kâfi gelir, 
daha pratik olur.» şeklinde bir- düşünce müm
kündür, ama o bakımdan da çok tehlikeli olur. 

Köy ihtiyar heyetleri Türkiye'de malûmdur, 
hep tatbikatını gördük; bir senet, geçmiş tarihli 
dahi olsa, üç sene sonra da köy ihtiyar heyeti
nin mühürlediğini maalesef müşahade etmiş bu-
lıınuyoruz, meslekî hayatımızda bunları çok gör
dük. Ö bakımdan maddedeki «Noterce tasdik 
edilme» hükmü yerindedir. 

BAŞKAN — Sayın Savacı, buyurunuz. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlar, kooperatiflerin esprisi ve 
muhtevası nazarı itibara alınınca, kooperatifle
rin acaba yedi ortakla kurulması mı veya yedi 
ortaktan dâtia yukarı, çok kalabalık ortakları 
ihtiva etmesi mi uygfun olur, münakaşası orta
ya çıkmış g'orülimeTîtedir. Berideniz birkaç ke
lime ile" büha temas etmek istiyorum. 

Türlüye'de kooperatiflerin kuruluşu itibariy
le kalabalık koopetratiflerin başarılı olmadık
ları tesbît olunmuştur. Filhakika, gerek koope
ratifi idare edenler, gerek kooperatifin nasıl 
çalıştığını kontrol etmek arzusunda olan ortak
lar o kooperatifin hangi şartlar içerisinde nele
ri sağladığım öğrenmek ister. İşte, kooperatif
ler büyüdüğü nisbette kooperatif ortaklarının 
alâkası azalır. Hususiyle geri kalmış bâzı mem
leketlerde kooperatifçiliğin inkişaf etmesi için, 
kooperatif ortaklarının kooperatifle irtibatları
nın çok sıkı devam etmesi şarttır. Bu sebeple 
kooperatifi çok geniş ortaklara yaydığımız tak
dirde başarılı olmaz. Bir vakitler tarım kredi 
kooperatifleri bünyesinde tecrübe edilmiş ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesi içerisinde 

bir makina bölümü tesis edilmiştir. Bu makifca 
bölümünden köylümüzün, ziraatimizin makina-
laşması bakımından çok şeyler beklenmiş ise #e 
geniş tutulduğu için, başarılı olamamış ve taslfi-
ye zarureti hâsıl olmuştur. ! 

Bu sebeple derim ki, kooperatiflerin opti
mum büyüklüğü ne olsun?.. Bu yedi rakamı ka
naatimce en iyi rakamdır, çünkü Türkiye'de çok 
küçük köyler de vardır. Köylerde menfaatleri 
müşterek olan kimseler hemen yedi rakamı ci
varında olur. Bunu daha yukarı rakamlara çı
karırsanız, belki bu köylerin diğer komşu köy
lerden ayrı, kendilerine mahsus bâzı meseleleri 
olur, bunu kooperatifleşmek suretiyle halletmek 
ve yürütmek gerekir. Daha geniş, büyük ra
kamlar olarak derpiş ettiğimiz takdirde koope
ratif kurmaktan onları mahrum ederiz. Bu ba
kımdan bu rakamı bendeniz de yerinde bulmak
tayım. 

Sonra, bir diğer husus da kooperatif çok ya
yılırsa kooperatif olma vasfını muhafaza eder 
mi, etmez mi, bilmiyorum. Bâzı memleketlerde 
kooperatiflerin çok yayılmış olması sebebiyle 
kooperatifler birer ticari kuruluş, birer sınai ku
ruluş vasfını iktisabetmiştir M, kooperatif va
sıfları bu suretle dejenere olmuştur. Koopera
tifler hiçbir suretle bir memleketin sanayiine, 
bir memleketin ticaretine hâkim olmak niyetiy
le kurulmazlar. Kooperatifler, ortaklarının men
faatlerine nâzım olmak maksadiyle kurulurlar. 
O sebeple gayesinden sapmış kooperatifçiliğe 
yön verecek tekliflerden ve ibarelerden, kanaa
timce sakınmak lâzımgelir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 2 nci 
madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Kooperatifler Kanunu tasarısında ikinci 

maddenin «bir kooperatif en az yedi ortak ta
rafından imzalanacak anasözleşmeyle kurulur» 
cümlesinin «Bir kooperatif en az otuz ortak ta
rafından imzalanacak anasözleşme ile kurulur» 
şeklinde değiştirilmesini teklif ederim. 

Adana 
Ali Karcı 

Not : önergemi açıklamam için söz verilme
sini rica ederim. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Kooperatifler kanunu tasarısının 2 nci mad
desi 1 nci fıkrasının, 

Anasözleşmedeki imzaların noterce onaylan
ması gerekir. 
kısmının, 

Anasözleşmedeki imzaların noterce veya no
ter olmıyan yerlerde köy ihtiyar heyetince 
onaylanması gerekir. 

Şeklinde tadilini arz ederim. 
G. P. Grupu 

Eskişehir Milletvekili 
Hayri Başar 

BAŞKAN — Aslında yalnızca bu iki deği
şiklik önergesi vardır. Şimdi teker teker oku
tup Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 

(Adana Milletvekili Ali Karcı'nın önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Efendim, bu değişiklik 
Önergesinde teklif edilen hususun hiçbir fayda
sı olmadığı gerekçesiyle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine Komis
yon katılmıyor, önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'in öner

gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine Komis
yon katılmamaktadır, oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

2 nci maddenin ikinci paragrafında bir cüm
le düşüklüğü var, dikkatimi celbetti. «Ortak
lar» tâbirinin «ortaklara» olarak düzeltilmesi 
gerekmektedir, öyle mi Sayın Komisyon Baş
kanı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Evet efendim. 

BAŞKAN — ikinci maddeyi metinde ya
zılı olan ve okunan şekliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

C) İzin verme, tescil ve ilân : 

Madde 3. — Anasözleşme, Ticaret Bakanlı
ğına verilir. Bakanlığın kuruluşa izin verme
si 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 nakdî 

kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve 
her ortaklık payının değeri, 

5. Ortaklık 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 olunaca
ğı 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 
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 bulun
dukları yer ticaret siciline tescil olunurlar. 

Ticaret Bakanlığı, anasözleşmelerin, kanu
nun ihtiyari hükümlerinden ayrıldığını ileri 
sürerek kooperatifin kuruluşuna izin vermek
ten kaçmamaz. 

Anasözleşmenin değişiklikleri de kuruluşta
ki usullere bağlıdır. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Söz istiyorum. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü
saade buyurunuz. Söz istiyorsunuz, niye istedi
ğinizi bilmiyorsunuz. Evvelâ bu mevzuda Yüce 
Meclis karar aldı, değişiklik önergeleri veril
mesi muayyen bir kayda tabi tutuldu. O halde 
şimdi madde üzerinde şahsan hiç bir tasarrufta 
bulunamazsınız. Ancak ve ancak arkadaşlarımı
zın daha önce vermiş olduğu değişiklik önerge-
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leri var. O önergelerin kabulü ve reddi zımnın
da beyanda bulunabilirsiniz. Çünkü tasarruf 
salâhiyeti onların. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 3 ncü madde 
Üzerinde verilmiş bulunan muhtelif değişiklik 
önergeleri var, o önergeleri müsaade ederseniz 
sırasiyle okutacağımı. Daha sonra Yüce Meclisin 
oyuna sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
1." S. Sayısı 351 Kooperatifler Kanunu ta

sarısının 3 ncü maddesini teşkil eden (izin ver
me, tescil ve ilân) başlıklı kısmın, tertip ve 
mantıkî sıra bakımından (Anasözleşmeye ko
nacak hükümleri) başlıklı 4 ncü madde ile yer 
değiştirilmesi suretiyle kabulünün uygun olaca
ğı kanaatindeyim. 

2. (izin verme, tescil ve ilân) başlıklı 3. 
maddenin başlangıç kısmındaki (Anasözleşme, 
Ticaret Bakanlığına verilir. Bakanlığın kurulu
şa izin vermesi halinde) ibaresinden sonra gelen 
(Kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret 
siciline tescil ve ilân olunur. Tescil ve ilân olu
nacak hususlar şunlardır) ibaresinin kaldırıl
ması ile 9. fıkradan sonra, satırbaşı yapılacak 
(Hususları kooperatif merkezinin bulunduğu 
yer ticaret siciline tecsil ve ilân olunur.) cüm
lesinin yazılması halinde maddenin daha uygun 
bir hale geleceğini düşünmek mümkündür. 

3. 10. fıkra halinde kooperatif şubeleri 
hakkında izahat verilmiş olması uygun düşme
miştir. Bu hususun (10. kooperatifin şubeleri) 
ibareleri kaldırılmak ve bir fıkra halinden çı
karılmak suretiyle (KoopeK&tifler, lüzum gör
dükleri takdirde...) şeklinde satırbaşı yapılıp 
yazılması daha uygun olacaktır. 

4. 4. fıkranın sondan ikinci kelimesi (ya
pının) değil, (payının) olacaktır. 

Netice itibariyle 4. madde halinde olması 
lâzımgelen 3. maddenin aşağıdaki şekilde tan
zimini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli 

Sedat Akal 

Madde 3. — Anasözleşme, Ticaret Bakanlı
ğına verilir. Bakanlığın kuruluşa izin vermesi 
halinde : 

1. . . 
2. 

9 

Hususları kooperatif merkezinin bulunduğu 
yer Ticaret Siciline tesbit ve ilân olunur. 

I 

Kooperatifler, lüzum gördükleri takdirde 
memleket içinde., ve dışında şubeler açabilir
ler tescil olunur. 

Ticaret Bakanlığı, anasözleşmelerin ver
mekten kaçınamaz. 

Anasözleşmenin....usullere bağlıdır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kooperatifler kanunu tasarısının Geçici 
Komisyonca kabul edilen metnindeki 3 ncü 
maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilerek kalbulünü arz ve teklif ederim. 

Millet Meclisi C. H. P. Grupu Sözcüsü 
Afyon 

Murat Öner 

İkinci fıikra 
«Ticaret Bakanlığı anasözleşanelerin, kanun

ların ihtiyarî hükümlerinden ayrıldığını ileri 
sürerek kooperatifin kuruluşuna izin vermekten 
kaçınamaz. Bakanlık, kuruluş izni isteğine kar
şı bir ay içinde olumlu veya olumsuz cevap 
vermezse, kooperatifin kurulmasına izin veril
miş sayılır.» 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kooperatifler tasarısının 3 ncü maddesi

ne aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

- Ek fıkra : Bakanlık bir ay içinde cevap 
vermediği takdirde kuruluşa izin verilmiş sa
yılır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayısı 351 Kooperatifler kanun tasa
rısının sf. 69, 1 nci Bölüm, Madde 3 ün aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Edirne 
Türkân Seçkin 

Madde 3. — Ana sözleşme il makamına ve
rilir. Valiliğin, kuruluşa izin vermesi halinde 
kooperatif merkezinin bulunduğu yer Ticatet 
siciline tescil ve ilân olunur. 
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BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
bu şekliyle 3 ncü madde üzerinde verilmiş bu
lunan değişiklik önergelerini Yüce Meclis hu
zurunda okutmuş bulunmaktayım. Madde, ya 
yazıldığı gibi aynen kabul edilecek veyahut bu 
değişik şekillerinden her hangi binisini Yüce 
Meclis kabul ettiği takdirde değişikliğe uğrı-
yacak. 

Sayın Yaşar Akal, Murat öner arkadaşımı
zın önergesi okunduğu sırada söz istedi. Her 
halde o önergeyi müdafaa edecek. 

Buyurun Sayın Yaşar Akal, 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Millet

vekilleri, «Ticaret Bakanlığı, anasözleşmelerin, 
kanunun ihtiyari hükümlerinden ayrıldığını 
ileri sürerek kooperatifin kuruluşuna izin ver
mekten kaçmamaz diyor madde. Zannederim 
komisyon da buna uyar, ilânihaye devam ede
mez, Ticaret Bakanlığından cevap beklemek. 
Bunu bir süreyle bağlamak lâzımıdır. Sayın 
Murat öner arkadaşımız bir ay olarak teklif 
etmişler. Komisyon veya Ticaret Bakanlığı na
sıl teklif ederler bilmiyorum. Bu süre mutlaka 
bedii olmalıdır. Bir sene, beş sene veya hiç ce
vap vermemek gibi bir durumla karşılaşmamak 
için bu maddenin sonuna Murat öner arkada
şımızın «bir ay içinde olumlu veya olumsuz 
cevap vermezse kooperatifin kurulmasına izin 
verilmiş sayılır» şeklindeki teklifinin kabul 
edilmesi uygun olur, kanaatindeyim. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, buyu
run efendim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Türkiye'de kooperatif kurmak, Türkiye'de 
koperatifleri yürütmek bilen kişilerin kârı ol
duğu için kuruluşlarında kuruculara mümkün 
olan kolaylığı göstermek, bunu bir kanun te
minatına bağlamak mecburiyetindeyiz. 

Daha ilk kuruluş anında kurucuları, kur
mak zorluklarından dolayı ürkütürsek, ilgileri
ni azaltır, umduğumuz, bsklediğimiz memleket 
şümul faydayı görmeye hasret kalırız. Bu 
yönü ile hazırlanan tasarıda belirtildiği veçhi
le, kurucular taleplerini, ön mukavelelerini Ti
caret Bakanlığına verdikten sonra Ticaret Ba
kanlığımızın bunu evleviyetle, öncelikle mu
ameleye koyması zarureti var. Bir aylık müd

det az bir müddet değil, ama Bakanlığın bu 
konudaki yetkilileri bugünkü dar kadroyla ça
lıştığı takdirde, memleketin her tarafından vâki 
talepleri bir anda yapması mümkün değildir. 

Yakın tarihlerde Kırşehir'de kurulan elma-
cıdık kooperatifi mevzuuna, yağlı bitkiler, ay
çiçeği kooperatifinin kurulması mevzuuna, de
ğerli Bakanım Ahmet Türkel Beyin makamına 
kadar gitmek suretiyle kırbaç vurdurmuşum-
dur. Şunu samimiyetle itiraf ediyorum, Teşki
lâtlandırma G-enel Müdürlüğü ehliyetli arkadaş
ların elinde, mümkün olan titizlikle çalışıyorlar, 
gözümle gördüm, ama dar kadro ile de bunu 
yürütemiyorlar. Böyle gecikmeler eldç olmıyan 
sebeplerle de vâki olabiliyor. Onun için koope
ratif kurmak istiyen müteşebbislere bir fayda 
sağlamak bakımından mahallî valiliğin de yet
kili kılınmasına dair bir önerge verilmiştir, bu
nu teemmülde fayda var, buna değer vermekte 
fayda var, mahallî valiliğimizi de görevlendir-
meliyiz veyahut da Ticaret Bakanlığının bu ko
nu ile alâkalı dairesini tam mânasiyle teşkilât-
landırmalıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, kooperatif maddi 
ve nakdî varlığını ilân ettikten sonra faaliyete 
geçmesini mütaakıp faydalı olduğu görülünce 
üye kaydolmak için müracaatlar çoğalıyor. Biz 
onlara da bir açık kapı bırakmalıyız. Türk köy
lüsü artık kooperatifle kalkınmanın mutlak şart 
olduğunu öğrenmeli, öğrenen köyler bu işe baş
ladığı zaman bunun mürüvveti ile çok faydadar 
oluyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Onan, bahis konusu deği
şiklik önergesinde zatıâlinizin şimdi zikretmiş 
olduğu hususlar mevzuulbahis değil. Maddeyi 
ne şekilde değiştireceksiniz, ifadesi bu haliyle 
müşkül. Lütfediniz değişiklik Önergesinin sını
rında* kalınız. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Tama
men onun sınırlan içerisinde arz etmek istiyo
rum, Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Değişiklik önergesinde arkada
şımız Murat öner, bu noktalan öngörmemiş, bu
yurduğunuz noktalan. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlanm, çıkartmakta olduğumuz bir 
kanun kusurlu olmamalı. Büyük Meclisimizin 
aldığı karara, Başkanlık Divanının emrettiği 
huhuslara hürmetkarım, ama bir kanun çıkar-
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tıyoruz, bu kanun, Türkiye şümul hüviyetiyle 
milletimize, memleketimize fayda sağlamalıdır. 
Bir tarafı topal olursa onun acısını yine biz çe
kiyoruz. Bu Meclis mütemadiyen evvelce çıka
rılmış olan Itusurlu kanunların tamirciliğini 
yapmâMa meşgul. Ona fırsat vermemek için 
isin veriniz, sadet dışı çıkmamak üzere, hâdise
leri dile getirelim, faydalı olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Onan, zatıâlinize gayet 
basit bir cevap vermek lüzumunu hissediyorum 
bu noktada, özür dilerim. Sizin bu 3 ncü madde 
üzerinde fikriyatınıza uygun olarak bir değişik
lik önergesi düzenlemiş, bunu Başkanlığa zama
nında tevdi etmiş olsaydınız, bu önergenizi şim
di kemali ciddiyetle müdafaa etme imkânını bu
lurdunuz, zatıâliniz bu noktayı dikkat nazarı
na almamışsınız, önerge vermemişsiniz, şimdi 
adeta bâzı kanunların kısıtlayıcı bir şekilde çı
karılmış olması gibi, bir hava yaratmak istiyor
sunuz. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Öyle bir 
kastım yok efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim, Yüce Meclis ka
rar almış; şu günden şu güne kadar maddeler 
üzerinde değişiklik istiyen arkadaşlarımız öner
gelerini versinler, demiş. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Benim 
verdiğim önergeler de var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Varsa sırası geldiği zaman ko
nuşulacak. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bir de bu kanunun 3 ncü madde
sinde zikrini zaruri bulduğum şu hususu arz 
edeyim, kooperatiflerin şube açması mevzuu, 
yurt içinde, yurt dışında... Bu 3 ncü maddeyi, 
bu hüviyetiyle kanunlaştırdığımız zaman, kuru
lan her kooperatif «yurt dışında ben şube açma
ya kalkıyorum» derse bunun da altından kalkıl-
ması çok müşkül olacaktır. Biz evvel emirde 
memleket dâhilinde bu kooperatiflerimizi ço
ğaltıp halka mal edersek ve bunlar için 3 ncü 
maddenin göstermekte olduğu zorlukları şöyle 
bir tarafa bırakıp onlara en iyi şekliyle, en kısa 
zurnanda faydalı olduğunu ispatladığımız müd
det içerisinde hayırlı iş görmüş oluruz. Aksi tak
dirde, memleket dâhilinde kurulan kooperatifler 
semeresini almadıkları için sık sık kapatıldığı 
veya «kısır bu kooperatif» diye ilgi görmediği 
bir hakikat olduğuna göre, yurt dışında şube aç

manın da çok zor, çok müşkül olduğunu, ilgili
leri zorlıyacağını hesaba katmak lâzım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, veril

miş bulunan değişiklik önergelerini tekrar, ay
kırılıkları sırasiyle, okutacağım ve teker teker 
oyunuza sunacağım. 

(Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Sedat Akay, 3 ncü mad
dede bu değişikliklerin intacını arzu etmektedir. 

Komisyon? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Sayın Başkan, 3 ncü maddenin 4 ncü 
fıkrasında bir tabı hatası var. 

BAŞKAN — Efendim, onu sonunda bejran 
edeceğim. Aslında Divan Kâtibi arkadaşımız 3 
ncü maddenin 4 numaralı bendinde : «Koopera
tifin sermayesi ve bunun nakdî kısmına karşılık 
olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık ya
pının değeri...» diye yazılmış olmasına rağmen, 
«yapının» yerine «payının» kelimesini ikame et
mek suretiyle, düzeltilmiş şekliyle okumuştur. 
Binaenaleyh, «Yapının» kelimesi «Payının» şek
linde düzeltilmişti zaten. 

(Afyon Rarahisar Milletvekili Murat örier'-
in, önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Murat öner'in deği
şiklik önergesini okutmuş bulunmaktayım. 

Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAŞIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, komisyon 
tasarısının gerekçesinin 86 ncı maddesinde, bu 
işlerin süratle yürüyebilmesi için, Ticaret Ba
kanlığına bağlı bir kooperatifler dairesi ku
rulması temenni olarak yer almıştır. Bu* iti
barla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Gerekçesini izah etmiş olduğu şekilde Ko

misyon Başkanı katılmadığını beyan etti; 
Değişiklik önergesini Vüce Meclisin oyuna 

sunuyorum; kabul edenler,.. Etmiyenler... 
siklik önergesi kabul edilmemiştir. 
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(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 

önergesini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Değişiklik öner
gesi kabul edilmemiştir. 

(Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Başka değişiklik önergesi olmadığına göre 
3 ncü maddeyi metinde yazılı olan ve biraz ev
vel düzeltmiş olduğum şekilde Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. ( ncü 
madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
D) Anasözleşmeye konacak hükümler : 

I - Mecburi hükümler 
MADDE 4. — Kooperatif anasözleşmesinde 

aşağıdaki hususlara ait hükümlerin yer alması 
gerekil'. 

1. Kooperatifin adı ve merkezi, 
2. Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, 
3. Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybet

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

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

5. Ortakların aynı sermaye koyup koymıya-
cakları, 

6. Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı 
ortakların sorumluluk durumu ve derecesi, 

7. Kooperatifin yönetici ve denetleyici or
ganlarının görev ve yetki ve sorumluluk ve se
çim tarzları, 

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

ma ve kulanma şekilleri, 
10. Kurulların adı,, soyadı, iş ve konut ad

resleri, 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 4 ncü 
madde üzerinde Sayın Murad Öner ve Sayın 
Reşit Ülker arkadaşlarımız değişiklik önerge
si vermişlerdir. Müsaade ederseniz önce bu 
değişiklik önergelerini okutuyorum, Yüce 
Meclisin malûmu olsun ve ona göre icabederse 
arkadaşlarımız önergeleri müdafaa yönünde 
konuşsunlar. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kooperatifler kanunun tasarısının 4 ncü 
maddesinin 9 ncu bendinde «Yıllık fiyat fark
ları» deyimi kullanılmış iken Geçici Komisyon 
bu deyimi «Yıllık gelir - gider farkları» olarak 
değiştirmiştir. Kooperatiflerin kâr ve kazanç 
kavramlariyle ilişiği bulunmadığına göre «Gelir -
gider farkları» deyimi yanlış yorumlara mey
dan vereceğinden, ve milletlerarası görüşme ve 
raporlarda kullanılan «işletme fazlaları» deyimi 
daha doğru olacağından bütün tasarıdaki «Gelir -
gider» deyimlerinin bu tâbirle değiştirilmesi uy
gun olacaktır. Bu sebeple 4 ncü maddenin 9 ncu 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Millet Meclisi C.H.P. Grup Sözcüsü 
Afyon Milletvekili 

Murat öner 
Madde 4. — 
«Bent 9. yıllık işletme fazlalarının, hesapla

ma ve kullanma şekilleri» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Milet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4 ncü maddenin 9 No.lu bendindeki «Gelir -
gider» farkı ibaresinin yerine fiyat farkı ibaresi
nin konmasını arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 4 ncü 
madde üzerinde değişikliği öngören iki önergeyi 
okutmuş bulunmaktayım. Şimdi bunlar üzerinde 
söz istiyen arkadaşlarımı tesbit edeyim. 

Söz istiyen?.. Yok. O halde yine aykırılığı 
itibariyle birinci önergeyi okutuyorum, Yüce 
Meclisin oyuna sunacağım. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Murat öner'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Bu önergeler kabul edilmediğine göre 4 ncü 
maddeyi metinde yazılı ve okunan şekliyle Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — Sa
yın Başkan 4 ncü maddenin 10 ncu bendinde 
«kurulların adı» deniyor, «kurucuların adı» 
olması lâzım. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? «Kurul
ların adı» diye geçiyor 4 ncü maddenin 10 ncu 
bendinde. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — «Kurucuların adı» ola
cak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon, 4 ncü maddenin 
10 ncu bendindeki «kurulların adı» şeklindeki 
ifadeyi «kurucuların adı» olarak düzeltiyor. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Baş
kan, bu maddenin bir yerinde «aynî» şeklinde 
yazılmış, diğer bir yerinde «aynî» şeklinde 
yazılmış, «aynı» şekilde yazılanın da «aynî» 
şeklinde olması gerekir her hakle. 

BAŞKAN —. Evet efendim, «i» nin üzerine 
aksan sirkonfleks olması lâzım, onu o şekil
de, yani «aynî» şeklinde düzeltiriz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 4 ncü mad
denin 10 ncu bendinde «kurulların adı», mü
saade ederseniz Komisyonun beyanı gereğince 
«kurucuların adı» olarak düzeltilecektir. 

Düzeltilmiş bu şekliyle 4 ncü maddeyi oyu
nuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. . ; 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
II - İhtiyari 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; 

3. Kooperatifin birliklerle olan münase
betleri ; 

4. Kooperatifin diğer bir kooperatifle bir
leşmesine ait hükümler; 

5. Kooperatifin süresi; 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde değişiklik 
önergesi verilmemiştir. Bu sebeple 5 nci mad
deyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 5 nci 
madde otomatikman kabul edilmiştir. 

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

lerinde yazılı hususlar hakkındaki anasözleş-
mede hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki hü
kümler uygulanır. 

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

2. Kooperatifin faaliyeti; koopertifin ama
cı ve çalışma konusuyle sınırlıdır. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde de de
ğişiklik önergesi verilmemiştir. Bu haliyle 
Yüce Meclisin daha önce almış olduğu karar 
gereğince 6 nci madde otomatikman Mecli
simizden çıkmış olacaktır. 

6 nci maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenlyer... Kabul 

edilmiştir. 
E) Tüzel kişiliğin kazanılması ve sorum

luluk : 
Madde 7. — Kooperatif ticaret siciline tes

cil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce 
kooperatif namına işlem yapanlar bunlardan 
şahsan ve zincirleme olarak sorumludur. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde de deği
şiklik önergesi verilmemiştir. Bu cihetle Yüce 
Meclisin daha önce aldığı karar gereğince 
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7 nci madde üzerinde müzakere açma hakkı 
mümkün olmıyacaktır. 

7 nci maddeyi Yüce Meclisin oyunu sunu
yorum : 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İKİNGI BÖLÜM 

Ortaklığın sıfatının kazanılmam ve kaybedilmesi 
A) Ortaklığa girme şartları ve ek ödeme

ler : 
I - Yükümlerin açıklanması : 

Madde 8. — Kooperatif ortaklığına girmek 
için özel kişilerin medeni hakları kullanma 
yeterliğine sahibolmaları gerektir. Ortak ol
mak istiyen özel kişiler, kooperatif anasöz-
leşmesi hükümlerini bütün hak ve ödevleri 
ile birlikte kabul ettiğini belirten bir yazı 
ile kooperatif yönetim kuruluna başvurur
lar. Kooperatif, ortaklarına kendi varlığının 
dışında şahsi bir sorumluluk veya ek ödeme
ler yüklüyor ise ortak olmak isteği, ancak 
istekli tarafından bu yükümlerin, açıkça ka
bulü yazılı olarak belirtildiği takdirde değer 
taşır. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde Sayın 
Murat Öner yalnızca bir değişiklik önergesi 
vermiştir. Müsaade buyurursanız okunan mad
de muvacehesinde Sayın öner tarafından ve
rilmiş bulunan önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Koopeıatifler kanunu tasarısının Geçici 
Komisyonca kabul edilen 8 nci maddesinden, 
Türk vatandaşı okuyan kimselerin de koope
ratif ortaklığına girebilmelerinin mümkün ol
duğu anlaşılmaktadır. Bu imkânı ortadan 
kaldırmak amaciyle bu maddenin birinci cüm
lesinin değiştirilmesi gerekmektedir. 

Kooperatife ortak olmak istiyenlerin ta
leplerinin en son hangi organda kesin karara 
bağlanacağı konusunun da düzenlenmesi ih
tiyacı vardır. 

Bu sebeplerle 8 nci maddenin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Millet Meclisi 
O. H. P. Grupu 

Sözcüsü 
Afyon Milletvekili 

Murat öner 

I Değiştirilen madde 

«Madde 8. — Kooperatif ortağı olabilmek 
için, kişinin medeni haklarını kullanma yete
neğine sahip Türkiye vatandaşı olması ge
rekir. Ortak olmak istiyen kişiler koopera
tif anasözleşmesi hükümlerini bütün hak ve 
ödevleriyle birlikte kabul ettiğini belirten bir 
yazı ile Kooperatif Yönetim Kuruluna baş
vururlar. Kooperatif, ortaklarına kendi var
lığının dışında şahsi bir sorumluluk veya ek 
ödemeler yüklüyor ise ortak olmak isteği, an
cak istekli tarafından bu yükümlerin, açıkça 
kabulü yazılı olarak belirtildiği takdirde değer 
taşır. 

Bir kimsenin kooperatife ortak olarak kabu
lünde veya kabul edilmemesinde kesin kararı 
verecek organ, kooperatifin Genel Kuruludur,» 

BAŞKAN — Sayın Murat öner vermiş ol
duğu değişiklik önergesini bu şekilde düzenle
miştir. 

Söz istiyen?.. 
I HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim bir 
[ sualim var. 

BAŞKAN —Buyurun efendim. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim, 

Türk vatandaşı olmıyanlar da kooperatife ka
yıtsız şartsız girebilecekler mi? Bu hususu ko
misyon ifade buyursunlar. 

BAŞKAN -JSayın Hamdi Orhon gerek mad
de vesilesiyle, gerek önerge vesilesiyle bir sual 
tevcih ediyorlar: «Türk vatandaşı olmıyanlar 
da kooperatife girebilecekler mi?» diyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — ıSayın Başkan, kooperatif 
statülerinde yer aldığı takdirde girebilecekler. 

BAŞKAN «Kooperatif statülerinde yer aldı
ğı takdirde girebileceklerdir,» buyuruyorlar. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Şimdi söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, bir memlekette, bir vatanda koo
peratif kuruluyor, o kooperatife Türk vatan
daşı olmıyanlann da dâhil olacağını, vâki bir 
sualim üzerine ISayın Komisyon Başkanı arkada
şımız beyan etmiş bulunuyorlar. Ben bunu 
çok sakıncalı bulurum. Bir Ortak Pazarın ka
pısızdayız, yahut eşiğindeyiz, bir gün bunun 

I içine gireceğiz. Bu Ortak Pazarın genel pren-
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gipleri arasında âdeta müşterek vatandaşlık 
var; tek pasaport, istediği yere gidecek. Gele
cek bizim vatanımızda bir çiftlik işletecek, biz 
de ona gideceğiz, bilmem ne yapacağız ama 
şimdi bu Ortak Pazarın -aklıma şimdi acilen 
o geldi - yüz tane vatandaşı gelecek, sizin elma 
kooperatifine üye olacak. Ben zannetmiyorum 

ki, hiçbir devletin mevzuatında yabancılar koo
peratiflerde yer alarak slöz sahibi olsunlar. Ya
ni bilhassa ekonomisi -üzüntü ile beyan et

mek icaibeder - zayıf olan cemiyetler için bunun 
mahzurunu izah etmeye lüzum yok. 

T£LÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — 10 seneden 
beri oturuyorsa, ikametgâhı varsa?.. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — 10 sene de
ğil, 40 sene oturabilir.. Ama bu bir ticaret şir
keti değil beyler, yanlış anlaşılmasın. Biliyor
sunuz ki, bu bir ticaret kooperatifi mahiyetinde 
değil; Türk vatandaşlarının hukukunu, menfaat
lerini koruyan, ekoriomik varlıklarına destek 
olan teşekküllerdir. Burada yabancıların isi 
ne?.. Bunu anlamak mümkün değil. Bu fikrin 
dışında olanlar olabilir, meselâ; arkadaşım sa
bırsızlanıyor, yerinde duramıyor; yabancılar da 
kooperatiflerimize girsin diye bir görüşü varsa 
çıkar burada fikrini müdafaa eder. Ama ben 
millî yönden olsun, millî ekonomimin yönünden 
olsun, bunu mahzurlu görürüm. Biri bu. 

İkincisi; medeni haklardan bahsediliyor. Ya
ni 18 yaşım ikmal eden kadın, erkek herkes bu
raya girer. Acaba bunun yanı başında Medeni 
Kanunumuzda mevcudolan bir hüküm var, ev
lenme kişiyi reşit kılar, 15 yaşında da olabilir, 
16 yasuıfla da olabilir. Bunlar Ida bu koopera
tiflere -bence girmesi lâzım ama sarathat yok 
girebilecekler mi, giremiyecekler mi? Benim ka
naatim ; her iki noktada gerekçeli bir beyan ile 
Yüce Meclisin kürsüsünden sözcü veya başkan 
arkadaş bunu ifade etmelidir. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın önadım, 
buyurunuz efendim. 

'GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, Sayın mil
letvekilleri; 8 nci maddeye göre, statülerde yer 
aldığı takdirde, yani tasarımızın «anasözleşme» 
tabir ettiği anasözleşmelerde yer aldığı takdirde, 
Türk vatandaşı olmıyanlar kooperatiflere girer 
mi diye bir sual tevcih edildi. 

Evvelâ hiç kimse vatanperverliği kendi injıi-
sarında zannetmesin. Komisyonumuz bu işi 
uzun boylu tartıştı. Halen Türkiye'de Bulgaris
tan'dan, Yunanistan'dan gelen, diğer Avrupa 
memleketlerinden gelen bâzı kimseler vardır, 
Türk vatandaşı değildir, dükkân açmıştır, tica
rethanesi vardır, çalışır, hattâ esnaf kefalet koo
peratiflerine ortak olmuştur, kredi alır. 

Bizim kastımız; daha ziyade Türk vatandaş
lığına geçmemiş, Türk tabiiyetine geçmemiş 
kimselerin de bu kooperatiflere alınmasıdır. 

İkinci sebep de 56 ncı madde ile alâkalıdır; 
Türkiye'de büyük sıkıntı yaş sebze ve meyva ih-
racındadır. Komisyonumuz düşündü; acaba de
di, dış memleketlerde pazar bulan birisi çıkar 
da Türkiye'de müstahsil bir kooperatife ortak 
olmak isterse ve kooperatif idarecileri de, umumi 
heyeti de bunda menfaat görürse, bunu da or
tak alsa faydalı olur mu?.. Kaldı ki, yabancı 
sermaye yatırımı ayrı bir kanuna tâbidir, bu
nunla hiç alâkası yoktur. Bu itibarla 8 nci 
madde de 56 ncı madde ile irtibatlıdır; Türk uy
ruklu olmıyanların da kooperatife ortak olma
ları bu sebeplerle düşünülmüş ve maddeler böy
le tedvin edilmiştir. Yoksa aslında tasarımız 
hür kooperatifçiliği getirmektedir. Yani yuka
rıdan aşağı idare edilen kooperatif değil, fert
lerin, yurttaşların bir araya gelerek diledikleri 
mevzuda, diledikleri nisbette sermaye koyarak 
diliyenlerin girebileceği, yöneticilerinin müra
caat edeni alıp almamakta serbest olduğu hür 
nizam içerisindeki kooperatifçiliği getirmekte
dir. Endişeye mahal, yoktur. Statülerinde yer 
alıp almaması mevzuubahistir, ihtiyarı bir hü
kümdür. Binaenaleyh, komisyonumuza tevcih 
edilen suale böylelikle cevap vermiş oluyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, buyu
runuz. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, kurulacak olan kooperatiflerimize 
kimler üye olsun?.. 8 nci maddede bir boşluk 
bırakılmak suretiyle madde taslak halinde önü
müzde. 

Biz Türkiye'mizde, kalkınan Türkiye'de, köy
lerimizde, kentlerimizde çeşitli konularda mesle
kî kooperatifler kuracağız. Bunlar mutlaka yaş 
meyva ve sebze kooperatifi olmıyabilir. Çeşitli 
dallarda, çeşitli kollarda kurulacak olan koope-
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ratiflere yaş hadleri belli olmıyan, ne olduğu da 
belli olmıyan kimseler ulu orta girip de ortak mı 
olsunlar? Hayır arkadaşlar. Yönetim kurulunu 
kooperatife kayıtlı ortaklar seçer. O yönetim 
kurulu ısmarlama inmez beyefendiler. Bu koo
peratife yabancı uyruklular kalkacaklar girecek
ler, bunun kaymağının ne şekilde alınacağını 
keşfeden o yabancılar gördüler mi değer veri
yor, para kazandırıyor bu kooperatif, korkmayın 
size onun yönetim kurulunu kaptırmazlar. 

Biraz kooperatifçiliği bilerek hareket edelim. 
Meslekî teşekküller, yabancı uyruklu ortakların 
elinde inanınız dejenere olacaktır. Bugün Tür
kiye'de ticari yönden ne kadar ıstırap çektiği
mizi biliyorsunuz, biliyoruz. Acaba bunun mü
sebbipleri kimlerdir? Yabancı uyruklu, ticari 
işlerle uğraşan sömürücülerdir. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Geç Al
lah aşkına öyle değildir. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Değil 
öyle Sayın Avcı. Hakikat ortada, bir örnek ve
receğim, Meclisteki arkadaşlarım da hayret ede
cekler. 

Bugün memlekette ne fırıldaklar çevriliyorsa 
bunların başı, yabancı uyruklu sömürücülerin 
parmağı ile oluyor. Onun için her temiz niyet
lerle, Türk köylüsünü kalkındıralım diye kur
mak niyetiyle meydana getirdiğimiz şu koopera
tife kapıyı acık bırakır da, onun içine yabancı 
Uyrukluları sızdırırsak yanlış bir kanun" çıkart
mış oluruz. Onun için değerli arkadaşlarım, he
pinizin milliyetperverliğinden asla şüphem yok 
ama küçücük bir yanlış kelimenin değişik şekil
de elastikiyet vermesi meselelerimizi gelecekte 
sıkıntılı hale sokacaktır. Biz önün endişesiyle 
bu maddenin burada sarahate kavuşmasını is
tiyoruz, 

Bugün Türkiye'de biraz evvel, arz ettim, ti
cari yönden, kara borsacılığın hortlatılması yö
nünden, vergi kaçakçılığı yönünden, döviz ka
çakçılığı yönünden yabancı uyruklu çok ama 
pek çok namert sömürücüler var. Ben şimdi so
rumlu bir milletvekili olarak bu hakikatleri 
göre göre, aklım ere ere nasıl buna müspet oy 
vereceğim, nasıl müspet oy vereceksiniz arka
daşlarım? Müsaade buyurunuz, bir jojo Doan-
nes diye Türkiye'de hâlâ at oynatan bir yaban
cı uyruklu, elini kolunu sallaya sallaya, namü
tenahi, pervasızca kaçakçılık yapıyor. Hakkın- 1 
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da vergi tarh edilmiş yedi milyon, yedi kuruşu 
tahsil edilmedi on seneden beri. Acı gerçekler 
bunlar. Maliye Vekâletinin ilgili şahsiyetlerine 
rica ettik, yine sonuç yok. Şimdi bunlar gire
cekler kooperatiflerimize, pırıl pırıl kooperatif
lerimize, bu konuda yabancı, bu konuda henüz 
daha tam yetişmemiş köyle ortaklarımın arası
na girecekler, dilediği gibi at oynatacaklar, biz 
de buna fırsat vereceğiz ha, bu olmaz değerli 
milletvekili arkadaşlarım. 

Yaş hadleri de önemli bir konudur. Bakı
nız köy kalkınma kooperatiflerinin kurucuları
na Köy İşleri Bakanlığımız, kooperatife ortak 
olanlar arasında tercihan yurt dışında çalışma
larını temin bakımından bir kontenjan tahsis 
etmiştir, 35 yaş haddini koymuştun Bu yaş 
haddi kooperatif kurarken 35 yaşında değildi 
ama yıllar yılıdır bekliyor, 35 şi, 37 yi, 38 zi 
bulmuş, mecburen sırayı bekliyor 900 bin kişi
nin içerisinde şimdi gidemez halde. Demek ki, 
bu kabil çıkışlarda yaş haddi önemli, girişler
de yaş haddi önemli kabul edilmeli. 

Reşidolmıyan arkadaşların bu kabil kuru
luşlarda yer alıp almıyacağı konusu önemli 
ama değerli arkadaşlarım, köylerde kurulacak 
olan kalkınma kooperatiflerinde meslekî teşek
küllerde bugün küçük yaşta aile reisi hüviye
tiyle hareket eden köylü vatandaşlarımızı bu 
kooperatiflere almalıyız. 16 yaşına gelmiş olan 
ve bir aile reisi hüviyetiyle hareket eden köylü 
delikanlısını bu kooperatife ortak almazsak o 
mmtakadaki kurulması mukarrer olan koope
ratif varlıklı bir faal üyesinden mahrum kalır. 

BAŞKAN — Sayın Onan, bu noktalar hep 
temenniyatı muhtevi. Hiçbir zaman esasa mües
sir olmıyan beyanlar. Çünkü Sayın Murat 
öner'in değişiklik önergesinde bu hususa asla 
temas edilmemiş. Belirtmek isterim. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Komis
yon adına bu kürsüden konuşan arkadaşımız 
buyurdular; Türk tebaama geçmemiş olanlar 
da bu kooperatife ortak alınmalıdır. . Hayır. 
Komisyonda mevzu teemmül edilmiş olabilir. 
Beş, on arkadaşımız bu konuda, bu şekilde 
ittifakı fikir etmiş olabilirler, ama Yüce Mecli
siniz bu şekildeki görüşün karşısında olmalıdır. 
Sebeplerini arz ettim. 

Yaş meyve ve sebze kooperatiflerine ortak 
olmak istiyen yabancı iş adamları eğer ortak 
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olursalarmış gayet faydalı olurmuş. Hayır. 
Türkiye'de ihracat politikası başhıbaşına bir 
konudur. Bu eslbabı mucibeye dayanarak ko
misyon adına bu irşatta bulunan arkadaşımı
zın bu görüşü, biraz evvel arz ettiğim sebeplere 
dayanarak mahzurludur. Onun için muhterem 
milletvekilleri, gelecekte bu kanunun 8 nci 
maddesinin de hatasını görüp, eyvah deme-
mekliğimiz için bu kanunun bu maddesinin bu 
şekilde tadili uygundur. Sorumlu bir arkadaşı
nız olarak istirham ediyorum, takdir sizindir. 
Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Çok muh
terem arkadaşlarım; Yüce Meclisimizde koope
ratifler konusunda, kooperatiflere âza olmak 
için Türk vatandaşlığına bu işi inhisar ettire
lim, yabancılara kooperatifleri açmıyalım şek
linde arzu edilnıiyen bir münakaşa açıldı. Şu
nu sarahatle ıbeyan edeyim ki, Türk Devleti 
kendi bünyesindeki Türk Milletini koruduğu 
gibi, yabancıların da her türlü haklarını koru
maya muktedir ve korumaktadır. Biz yabancı
ların her türlü emniyet tedbirlerini almakla 
mükellefiz. Burada bir meslekî emniyet tedbiri
ni, kooperatifler meslekî yardımlaşmayı biz 
niçin bu ecnebilerden esirgiyoruz? Bendeniz 
komisyon sözcüsünün tasrih ettiği fikrin de ile
risine giderek, her türlü yabancıların bu ko
operatiflerin anamukavelede yazılı şekilde ve 
şartlarda girmesinde hiçbir mahzur görmemek
teyim. Bir yabancı uyruk kelimesi geçince bâ
zı arkadaşlarda bir allerji var. Nedir; burası 
bir siyasi müessese mi? Yok. Meslekî müessese. 
Türkiye'de oturan, Türkiye'de yerleşen, Türki
ye'de ikamet eden bâzı ecnebilerin dahi, yaban
cıların dahi, yabancı uyrukluların dahi kurul
muş meslekî teşekküllere girebilmesi, yani on
ların meslekî faaliyetlerinin emniyet altına 
alınmasını derpiş eden bir kanun. Bunda kor
kacak ne vardır? Bir millî müesseseyi yaban
cılara peşkeş mi çekiyoruz? Katiyen. Böyle bir-
şey olmasına imkân mı var? Bir meslekî teşek
külde bu meslekle ilgili ve Türkiye'de ikamet 
eden her ferdin girmesinde hiçbir mahzur yok. 
Kaldı ki, bizim ekonomik durumumuz göz önüne 
alındığında, biz bir defa Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanunu ile yabancılara, değil böyle mes
lekî faaliyetler, ticaret yapma, yatırım yapma, 

fabrika yapma imkânlarını vermişiz. Bu kadar 
geniş bir ticari anlayışın içerisinde bulunjan 
memleketimizi, burada ikamet eden, hayatları
nın büyük kısmını burada geçiren, bâzı meslek 
kollarında Türk Halkına hizmetler yapan ve 
burada bulunan yabancıların meslekî faaliyet
lerde bulunmasını derpiş eden bir kanun mad
desinden niçin istifade ettiraniyelim, niçin jbu 
kadar inhisarcı davranalım? Bir millî müesfce-

-seyi peşkeş çekme durumu yok. Kanunun met
ninde, kanunun ruhunda bunun ticari bir niü-
essese olmadığı, meslekî bir müessese olduğu 
da sarahaten yazılı olduğuna göre, onların mes
lekî emniyet tedbirlerini de almakla iyi bir iş 
yaptığımıza inanıyorum. 

Bütün yabancıların bu kanundan istifade 
etmesi realiteye uygundur, hiçbir millî mahzar 
yoktur ve olmasına da imkân yoktur. Çünjrii 
meslekî bir faaliyetin, meslekî bir faaliyet çer
çevesi dâhilinde anamukavele dâhilinde oraya 
üye olacak. Neyimizi alacak, neyimizi götüre
cek? O bakımdan bendeniz bü fikre iştirak et
miyorum. Kanun metninin olduğu gibi kalma
sı uygundur. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı.. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRK^IL 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; bu madde üzerinde arkadaşlarımızın iti
razlarına iştirak edemiyoruz. Kendi mensu
bu olduğu partinin iktidarda olduğu zaman 
ele aldığı ve ileriye sürdüğü bir maddedir. 
Bunu aynen, Hükümetimiz bu maddeyi bu 
tarsda tedvin etmiş olarak buraya getirdi. 
Şimdi neden endişe ediyoruz? Bu madde de
miyor ki, yabancılar da ortak olacaktır. Ola
maz da demiyor. Bu açık kapıyı arkadaşları
mızın doldurması teklifi var. Bu çok istis
nai bir hal. Yabancılar ortak olduğu takdir
de ; bir hüküm getirilmiş, yönetime katıla
maz diye, yönetim kurulu üyesi olamaz diye 
56 ncı maddede hüküm var. 

Yine bir hüküm getirilmiş, 3 ncü madde» 
bakanlık murakabesi var. 

Yine bir hüküm, getirilmiş 91 nci madde; 
bakanlık murakabesi var. Şu halde, kanunun 
bu hükmünü Türkiye'nin menfaatlerine aykı-
rY şekilde değerlendirilecek tarzda bir veh
me sapmaya hakkımız olmadığına kaaniim. 
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daha ileriye götürüp, kooperatifi yabancıya 
teslim etme şeklindeki bir vehme katılmıyo
rum. 

BAŞKAN —Sayın Çelikbaş, buyurunuz. 
FETHt ÇELtKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, maddenin lehindeyim. Filhakika 
ihtilâf, kooperatifin mahiyetini değerlendir
mekteki farklardan doğuyor. Kooperatif kâr 
etmek için kurulan bir müessese değil arka
daşlar. Ona ait hüküm sevk edilmiş; 38 nci 
madde. Gelir, gider farkının ortaklar arasın
da bölüşülmesi öngörülmüş ise anasözleşme-
de, bu bölüme ortakların muameleleri oranında 
yapılır. Bu bölünme ortakların koyduğu serma
ye ile mütenasibolarak yapılmaz. Farz edelim 
ki, mevzuatımızın bir yabancıya yapmak imkâ
nını verdiği bir konuda kooperatif kuruluyor, 
bu yabancı da giriyor. Bu yabancı, kooperatifle 
olan münasebetinde ne alışveriş yapmışsa, o nis-
bette gelir farkından istifade edecek. Böyle bir 
kimse o meslek mensuplarının gelişmesinde fi
kir sahibi, görgü sahibi, tecrübe sahibi ise niye 
mahrum ediyorsunuz o kooperatif kuranları ar
kadaşlar?.. Zorlayan kimse yok, ama bugün 
memleketimiz bâzı konularda geniş bilgiye muh
taç, tecrübeye muhtaç. 30 seneden beri, 1933 ten 
beri tarım satış kooperatiflerinde pazarlama 
için çalışırız. Demin hep şikâyet ettiniz. Neden? 
Pazarlama mevzularında yeter derecede bilgi
miz yok. Çok istirham edeceğim, dışarı giden 
arkadaşlar, dışarda çiftçilerin kurmuş olduğu 
kooperatifleri bir görsünler, aradaki muazzam 
farkı kolaylıkla müşahede ederler. Sebep? Bil-
£»i arkadaşlar; bilginin ehemmiyeti çok, tecrü
benin ehemmiyeti çok. Kooperatif sermaye şir
keti değil ki, herkesin hissesine göre temettü 
dağıtsın. Hizmet şirketi... Kendisi ne alışveriş 
yaparsa, gelir gider farkının tekevvünündeki 

| kooperatifle ortağın münasebeti ne ise o nis-
; bette ondan pay alacak arkadaşlar. Orayı sö-
; mürecek, oturacak, idareyi kimseye vermiye-
! cek... Bununla hiç alâkası yok, hiç ilgisi yok. 
I Bu kooperatiflerin muvaffak olmasını İ3tiyor 
| nek... 
{ 
j HAMDİ ORHON (Trabzon) — Yabancıların 
! ortak olması lâzımdır.... 

Bu madde doğru şekilde yazılmıştır. Arka
daşlarım bize yardımcı olurlarsa müteşekkir 
kalırım. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Bir sual sora» 
bilir miyim Sayın Bakana 

BAŞKAN — Sayan Bakan, bir sual sor
mak isterler... 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Bu 8 nci mad
denin müzakeresinde Sayın Talât Köseoğlu ar
kadaşımız müdafaalarını; Türkiye'de ikâmet 
etmesi, Türkiye'de yerleşmiş bulunması şek
line dayandırdılar. Acaba bu maddenin için
de bu dp, mündemiç inidir, böyle bir şey var 
mıdır? 3en yok biliyorum. Yani zabıtlara geç
sin diye bu soruyu sordum. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Hayır, böyle bir şey yok. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Yani, Türkiye'
de ikâmet etmesi veya yerleşmesi şeklinde 
bir kayıt yok. 

TtOARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Hayn*, yok. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Bir so
rum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN —. Sorunuz efedim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Madem
ki gerideki maddelerde bu yabancı uyruklu 
olan ortakların görev almaları vesaireleri 
tahdidedilmiştir. Yönetime katılmaları mahzur
lu olduğu, mütalâa edilmiştir ki. tahdidedilmiş
tir. O halde, yönetime katılmaları tahdidedil-
diğine göre, üye olmalarında fayda nedir? 
Bu maddenin değişikliği nedir? Bu şekilde 
kabul eder mi Sayın Bakanımız? 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Şimdi, 56 nci maddede şöyle 
deniyor: «Yönetim Kurulu üyelerinin ve tü
zel kişi olan ortakların temsilcilerinin çoğun
luğunun Türk tâbiiyetinde olması şarttır.» 

Şimdi bu ifade ile diyoruz ki, yabancı or
tak kooperatife geldiği takdirde,, onun birta
kım fikri gücünden, birtakım tecrübesinden 
birtakım pazarlama imkânından, arkadaşı
mın az evvel burada söylediği yaş sebze ve 
meyva ihracatında bilhassa, pazarlama imkân
larından iştişari bir organ olarak, istişari bir 
unsur olarak,, ortak olarak katılmasında bir 
fayda görüyoruz, diyoruz. Şimdi bunu çok 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sayın 
Hamdi Orkon dinleseniz çok şey öğreneceksi
niz... 
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Kooperatifi kuranların idrakine bırakalım 
arkadaşlarım. Kooperatifi kuranlardan daha 
çok onların menfaatini düşünüyor hale gelmi-
ye'lim, demin kendiniz dediniz. «Şu kooperatif 
kuranların idrakine bırakalım» diyen sizdiniz 
Sayın Orhon. Kooperatif ortakları, kendileri 
uygun görürlerse alsınlar böyle bir kişiyi ar
kadaşlar. Bunun mahzuru nedir? Demin kendi 
müdafaa ettiğiniz fikri söylüyorum. 

Bu bakımdan zerrece mahzuru oknıyan, fa
kat Türkiye'de kooperatif elliği kuranlarımız, 
kooperatif zihniyetine uygun olarak çalışmayı 
başarırlarısa, muvaffakiytlerinde âmil olacak 
böyle bir imkânı bahşedelim. Bunun bir mec
buri tarafı yoktur, maddenin aynen kabulünü 
ben de rica edeceğim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, buyurun. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar bu suali sormakta ne kadar haklı 
olduğum konuşmalardan anlaşılıyor. Evvelâ 
«Bu kanun tasarısı sizin iktidarınız zamanında 
gelmiş, aynen konmuştur» dendi. Evet. Eğer 
ben orada o iktidarın sözcüsü olsaydım, o su
ali bana tevcih buyursaydmz, cevabım «asla» 
olurdu. «Türk vatandaşlığı ile hiçbir ilgisi ol-
mıyanm köylünün kooperatifi içinde yeri yok
tur», derdim. Siz böyle demediniz, demediğiniz 
için münakaşa bu şekilde açıldı. 

Şimdi, Sayın Çelikbaş bana hitabetmeseydi 
ben cevap vermezdim. Sayın Çelikbaş'a ben 
yerimden: «yabancıların kooperatiflere girme
sini biraz daha açın» deyince o başka mânada 
anladı. Evet, her şeyin dört tarafı bilinmez. 
Eğer kendisinin eseri varsa, kooperatifler hak
kında bir eseri varsa, tavsiye buyursunlar, 
okumaktan iftihar duyarım. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Var, var. 
HAMDİ ORHON (Devamla) — Geçmiş 

senin devrin Sayın Hoca, senin devrin geçmiş. 
BAŞKAN — Sayın Orhon, burada geçmiş 

devrin müzakeresini yapmıyoruz, kooperatif
ler kanun tasarısını müzakere ediyoruz. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Şimdi gelelim efendim metne. 
Bizim memleketimizde bâzı mevzuatı bura

da hatırlatmak isterim. Komisyon adına konu
şan muhterem arkadaşımız buyurdular ki, ba

kınız işi nereye getirdiler, dar bir geçide. Dışa
rıdan bize, Romanya'dan, Bulgaristan'dan veya 
dış ülkelerden birtakım muhacirler geliyor, 
bunlar kendi tebalıklarmı muhafaza ediyorlar, 
binaenaleyh bunları da kooperatifin içinde mü
talâa etmenin faydalı olacağını mülâhaza ede
rek bu hükme açık kapı bıraktık diyorlar. 
Yani Sayın Çelikbaş'in dediği gibi, bilgisinden 
veya irfanından faydalanma gibi bir gerekçe 
ileri sürmedi. (A. P. sıralarında «söyledi söyle
di» sesleri) 

Gelelim şimdi şu konuya : Türkiye'de Köy 
Kanunumuz var. Yabancılar köylerde gayri
menkul edinemezler. Halen yaşıyor bu kaııun. 
Köyde bir kooperatif kuracaksınız, onun ma
melekine, yani toprağına, evine, dükkânına, iş
letmesine yabancıyı ortak yapacaksınız. Bu 
bir. Bu mümkün değil. 

ikincisi, yine bir kanunumuz var, yaşıyor. 
Kalkıncaya kadar mer'idir. Türkiye'de küçük 
sanat erbabının sanatını yabancılar icra ede
mezler. Kanun Ticaret Bakanının elinde, djıru-
yor. Niçin bu kanunları muhafaza ediyorsunuz? 
Bunun bir gerekçesi var. 

Şimdi, menf aatlarını karşılıklı korumak için 
küçük sanat erbabının veya meslek erbabının 
bir araya gelerek kurdukları kooperatife bu 
yaşıyan kanun ve gerekçeler karşısında yaban
cıları iştirak ettirmek istiyorsunuz. Karşısında
yım. Kabul edebilirsiniz. 

Beyler, arkadaşlar, sevgili kardeşlerim;! biz 
bütün tarihimiz boyunca millî şefkatimizin ce
zasını görmüş bir milletiz. Gidiniz de Yunanis
tan'a bakın. Orada vazgeçin bir Türkün koope
ratife üye olmasını, Garbi Trakyalı Türk'ü sok
mazlar kooperatife. Ve Garbi Trakyalı Türkle
rin ellerinden emvalini, gayrimemktıUerinij al
mak için uydurdukları binbir vesile ortadaj du
rurken biz Türk Milletine yakışır bir şefkatle, 
birtakım ümitler bağlıyarak kooperatiflerimi
zin kapısını yabancılara açıyoruz. Yabancıdan 
bu millete hangi devirde fayda gelmiştir? Yok 
böyle bir şey. Bırakınız kendi işimizi kendimiz 
görelim. Onun için karşısına çıktım. Yüce Mec
lisin zabıtlarına geçmesi için bunları ifade et
tim. Tarih huzurunda bir vazife yaptığıma i ina
narak memnun oluyorum. 

Bakınız, «ticaret» dediler. Arkadaşlar insaf 
ediniz, burada bulunan muhterem milletvekil
leri ticaret şirketlerini, Türkiye'de ticaret yap-
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manın usullerini bilen insanlardır. Ticaret şir
ketlerini yabancıların kurması, anonim şirket
lere girmesi, onlar Ticaret Kanununun bünye
sinde yer alan meselelerdir. Uzatmak istemem; 
getireyim size Ticaret Kanununu, göreceksiniz 
ki, Ticaret Kanunu da anonim şirketlerin bün
yesinde bulunan yabancılara, ekalliyette bile 
olsa onların hakkını koruyan, hattâ hattâ tica
ret anonim şirketinin iflâsına veya tasfiyesine 
kadar onlara yetki veren hükümler vardır. Bu 
o değildir efendim. Bu aile topluluklarının ku
racağı, küçük esnafın, küçük sanat erbabının 
- yabancı yapamaz, kanunumuz yaşıyor - ku
racağı kooperatiflerdir. Burada, yabancıların 
bilgisinden, bilmem nesinden faydalanmak için 
kapıyı yabancılara ardına kadar açık tutma
nın millî zararımıza olacağına ve daima zararlı 
olacağına kaaniim. Kabul edersiniz veya etmez
siniz. Bir arkadaşımızın önergesi üzerine suali 
açtım, konuyu buraya getirdim, zabıtlarda bu
lunsun, yarın millî tarihimizde faydalı olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayaın Başkan, sayın 
milletvekilleri; iki sebeple söz aldım. Bir tane
si, Sayın Süleyman Onan arkadaşımızın; bu ta
sarı hazırlanırken bu işleri bilmek lâzımdır, di
ye komisyon üyelerine ve komisyonumuza sa
taşması yahut tarizde bulunmasıdır. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Aklım
dan bile geçirmedim, yanlış anlaşılmıştır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Devamla) — İkincisi de, koopera
tifler kanunu bahane edilerek, millî tarihe geç
mek için burada yapılan konuşmalara cevap 
vermek istiyorum. 

Evvelâ, komisyonumuz 12 değerli milletve
kilinden müteşekkildir. Bunların bir tanesi de 
eskiden Ticaret Bakanlığı yapmış Sayın Islim-
yeli'dir, kooperatifçidir. Şunu anlıyamıyoruz; 
komisyon bu maddeye dokunmadı. Elimizde üç 
tane kanun tasarısı vardır. Bunun bir tanesi 
İnönü hükümetleri zamanında yapılmış, 1965 
seçimlerinde kadük olmuş, 8 nci madde aynen 
orada var. Bu tasarının 8 nci maddesi o zaman 
hazırlanırken İnönü Hükümeti kooperatiflerin 
kapılarını yabancılara ardına kadar açmıyor, 
22 seneden beri Türk kooperatifcisinin bekledi

ği bu kanunu burada baltalamak için, işi uzat
mak için Adalet Partisi İktidarı getirince aynı 
8 nci madde kooperatiflerin kapılarını yabancı
lara açıyor. Çok rica ederim. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Ağzımdan 
iktidar lâfı çıkmadı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Devamla) — Müsaade buyurunuz 
da Sayın Bakana hitaben bu lâfı söylediniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz; biraz 
önce komisyon, «Bizim iktidarımız zamanında 
bu kanun hazırlanmıştır» dedi, zatıâliniz de 
burada beyanınız sırasında; «Evet ben olsay
dım bu komisyon yerinde şu şekilde cevap ve
rirdim» dediniz. Ona cevap veriyor, ben taM-
bediyorum efendim, yakinen takibediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Devamla) — Yine Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupuna dâhil 17 ye yakın milletvekili
nin imzaladığı bir teklif var. Bir de bendenizin 
teklifi var. Bilmiyorum, Hükümet tasarısını 
mı bendenizin teklifini mi alarak Sayın Cum
huriyet Halk Partisi Grupu milletvekilleri im
zaladılar bunu? Onda da 8 nci madde aynen, 
yine kooperatiflerin kapıları ardına kadar ya
bancılara açılmıyor. 

Değerli milletvekilleri; Türkiye'nin muhtelif 
bölgelerinde 12 binin üstünde kooperatif var. 
Tarım satış ve tarım kredi kooperatiflerini 
biz hür kooperatifçilik anlayışı ile bağdaştıramı-
yoruz. Tasarımız muhtelif nevideki kooperatif
lerin Anayasası, ana kanunu niteliğindedir. He
defleri getirmiştir, fikri getirmiştir, ünite olarak 
ferdi ele almıştır. Fert aldanmaz, menfaatini 
görür demiştir; onun menfaatine, onun fikri
ne, onun anlayışına dayamıştır kooperatif fikri
ni. Bu şekilde yüksek huzurunuza getirmiştir. 

Kim açmış kooperatiflerin kapışım ardına ka
dar? Siz kooperatif kuranları, idare edenleri bu
dala mı zannediyorsunuz? Ben bu tatbikatın 
içinden geldim, 15 sene bu tatbikatın içinde bu
lundum. Onun için sizlerden istirhamım, bilhas
sa bu 8 nci madde ile alâkalı olarak yapılan lü
zumsuz birtakım ithamları, yapılan konuşmaları 
yapmamanızdır ve 3 milyona yakın kooperatif-
çi namına, Türkiye'nin kalkınmasında mühim 
rol oymyacak olan bu tasarının kanunlaşması 
hususunda yardımcı olmanızı rica eder, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı. 
Buyurunuz efendim. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlar; kooperatiflerimizin millî 
mi, beynelmilel mi olması mevzuu münakaşa 
edilmektedir. Bir aralık ifade edildi ki, bu is
tisnai bir haldir. Sayın Bakan da 56 ncı madde
yi işaretlediler. 56 ncı madde, bu istisnai hâl 
değil, umumi hâl olarak gösterilmekte ve ya
bancıların da bizim kuracağımız kooperatiflere 
girebileceğini ifade etmektedirler. 

Şimdi, kooperatiflerin fonksiyonlarını iyice 
kavradıktan sonra bilmiyorum, yabancılar da 
Türkiye'de kurulan kooperatiflere girsin mi, gir
mesin mi kararını vermek lâzımgelir. Kanaa
timce, kooperatiflerin iki önemli fonksiyonu var
dır. Bunlardan bir tanesi ekonomik, sosyal; 
öbürü de kültür fonksiyonudur. 

Ekonomik fonksiyonu kooperatiflerin istih
lâk pazarında keza üretim pazarında kooperatif
lerin oynıyacağı rol itibariyle kooperatiflerin şu 
veya bu münasebetle başına geçmiş ve koopera
tifi sevku idare eden mevkilerde yer almış in
sanların yabancı olmasını bilmiyorum arzu eder 
misiniz, etmez misiniz. 

Sonra muhterem arkadaşlarım; kooperatif
lerin, hele geri kalmış memleketlerde o memle
ketin seviyesine tesir edecek kültür çalışmaları
nı da, kültür tesirlerini de hesaba kattığımız tak
dirde burada yine bu kooperatifleri şevki idare 
edenlerin, kooperatifte söz sahibi olanların ya
bancı olmasına zannediyorum ki, Yüce Heyeti
niz müsaade etmez. 

Muhterem arkadaşlarım; haddi zatında koo
peratifler imtiyazlı kuruluşlardır. Türk vatan
daşları muvacehesinde kooperatifler imtiyazlı 
kuruluşlardır; kredi bakımından, vergi bakı
mından. Kimden alıp, kime veriyorsunuz? Türk 
halkından, Türk Milletinden alıyorsunuz bu im
tiyazı, bu istisnaları kooperatiflere tanıyorsu
nuz. Bu kooperatiflerin içerisinde yabancılar 
olursa acaba bu imtiyazı yine yerinde mütalâa 
edecek misiniz? 

Muhterem arkadaşlarım; kooperatifler hele 
memleketimizde, Türkiye'de, millî olmak vasfını 
muhafaza etmelidir. Bu saydığım hususlar, say
dığım misyonu itibariyle kooperatiflerin millî 
olmasında zaruret vardır. Bundan feragat et-
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mek bizim için, Yüce Heyetiniz için mümkün de
ğildir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş, buyuru
nuz efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; bu kuracağınız müessesenin evvel 
emirde başarılı olmasını düşünüyorum. Türki
ye'de bugüne kadar oldukça geniş bir tatbikatı
mız var. Bütün konuşan arkadaşları dinledim, 
tatbikattan memnun olan kimse çıkmadı. Bu
nun birtakım sebepleri var. Ne için muvaffak 
olamamışız? Çünkü, kooperatif kazanç hırsı 
ile çalışan insanların değil, aynı meslekte aynı 
sosyal seviyede, aynı yaşayışta olan insanların 
birbirine yardım etmek suretiyle yaşayışlarını 
isla'h etmek maksadını gözeten bir zihniyete 
sahibolmayı gerektiriyor ve bunun dışında 
kooperatifin çalışacağı sahada da birtakım va
sıflar olacak ki, muvaffak olasınız. Aksi tak
dirde olmaya imkân yok. 

Memleketimiz, mevzuatımız yabancıların 
her hangi bir meslekî icra etmelerine imkân 
vermiyorsa, o kişi o meslek erbabının kurduğu 
kooperatife girmiyecek ki. Müşterek bir hedef 
uğranda çalışacaklar. Köy Kanunumuz yaban
cı toprakla ziraat etmesine imkân vermiyorsa 
o zirai mahsulâtın değerlendirilmesi konusun
da bir şeye girmiyecek ki, ama, bilmukabele 
her hangi bir malı müştereken satmalıp ortak
larına satmak durumunda olan bir kimse eğer 
bu malın satmalınmasmda becerikli, kabiliyetli 
birtakım pazar münasebetlerini bilen biri ise 
niçin öteki ortakları bunun kabiliyetinden, tec
rübesinden faydalandırmak hususunda or
tağa ihtiyar tanımıyoruz? Benim üzerinde durdu
ğum bu. Bu kanun, şu veya bu kimseyi zorla 
ortak yapacaksınız demiyor, arkadaşlar. Bu
nu konuşmuyoruz. Böyle bir imkân tanıyalım; 
kime? Kendi menfaatleri için yanyana gelen ki
şilerin takdirine. Bunun ne mahzuru var arka
daşlar? Hakikaten anlamıyorum yani. Yanyana 
gelmiş, kooperatif kurmasına izin veriyorsu
nuz, koperatifi destekliyorsunuz; bir kişi var 
ki, onun tecrübesinden, bilgisinden, maharetin
den, kabiliyetinden faydalanmak istiyorlar. 
Bulunduğu memleketlerde böyle işlerde bulun
muş, sonra Türkiye'ye gelmiş, bu meslekî icra 
ediyor. O meslek mensupları yanyana gelmiş 
diyor ki; bunu alırsak bizim işimiz başarıya 
ulaşacaktır. 
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Bunun girmesinde ne mahzur var? Ben 
bunu anlamıyorum. Kâr dağıtmıyacak, idare 
heyetinde ekseriyette olmıyacak, Hükümetin, 
Bakanlığın murakabesi altında olacak. Orada 
üç kişi, yabancı girerse, 100 kişinin 97 si bu 
üç kişinin sevk ve idaresine tabi olacak. Aman 
arkadaşlar, bu biraz kendimize de töhmet olu
yor. Yani bunu hakikaten hiç bir telâkki ile 
bağdaştıramıyorum. Bu bakımdan Türkiye-
mizde bunca yıldır teşvik edilmesine rağmen 
kooperatifçiliğin muvaffâkiyetsizliği sebepleri 
üzerinde durulursa bunun birtakım sebeplerini 
bugün ortaya koymak ve bu sebepleri bertaraf 
edecek tedbirler getirmek zarureti ortaya çı
kar. Yalnız, iyi niyet kâfi değildir. Denebilir 
ki, efendim iyi niyet bizde de var. Kâfi değil 
arkadaşlar. Kooperatiflerin çalıştığı sahalarda 
sevk ve idaresinde olanların yalnız iyi niyetli 
olması kâfi değil. O sahada becerikli, kabili
yetli, tuttuğunu koparan adamlar olması lâ
zım. Böyle bir kişi çıkar, çıkmaz, onu bilmiyo
rum, bakın daha nazari konuşuyorum, olur mu 
olmaz mı; o da belli değil, böyle bir imkân zu
hur eder de bu imkândan bunu takdir duru
munda olan kurucuları niçin mahrum edelim; 
bunu anlamıyorum. Ne kültürü ile, ne ekono
mik durumu ile, ne sosyal durumu ile. Bu ba
kımdan kooperatiflerde kaderim değiştirmek 
istiyen kişilere imkân bahşetmekten öteye her 
hangi bir hüküm getirmiyen bu müesseseyi ta
sarıda olan hükmü ile muhafaza edelim ve ya
rın ileride böyle bir imkân zuhurunda koopera
tifin gelişmesi için sizleri zorkyanlar çıkmasın 
arkadaşlar. O kanaatteyim ki, iki üç tane böyle 
kooperatif çıkar da, biz falan meslekdaşımızı 
yabancı olmasına rağmen işimizin muvaffaki
yeti için almak istiyoruz, bu kanun hükmünü 
değiştirin dediği zaman; gelin bunu değiştire
lim diyen bu arkadaşlarımız olacaktır. Bu ba
kımdan hiçbir kanuni mecburiyet yoktur, sade
ce bir imkân bahşetmektedir. Bu imkânın ilgi
lilerce kullanılması takdirini ilgililere bıraka
lım; her hangi bir kapıyı kapamıyalım arka
daşlar. 

••">-• • « > 
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I BAŞKAN — Madde üzerinde müzakerenin 
yeterli görüldüğüne dair önergeler gelmiştir, 
önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti
ne karar verilmesini rica ederim. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

Sayın Başkanlığa 

Madde vuzuh kazanmıştır. Yeterliği arz ve 
teklif ederim. 

izmir 
Mehmet Ali Aytaş 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini Yüce 
Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde üzerinde yeterlik öner
gesi kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergesini tekrar okutup Yüce Meclisin oyuna 
sunacağım. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Murat öner'-
I in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan değişiklik 
önergesine komisyon katılmıyor. 

Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

Bu hale göre, 8 nci maddeyi metinde yazılı 
ve okunan şekli ile Yüce Heyetin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, vakit gecikmiş bu
lunmaktadır. Bu sebeple 27 Kasım 1968 Çar
şamba günü saat 15,00 te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

| Kapanma Saati : 18,23 
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9 NCU BİRLEŞİM 

25 . 11 . 196 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Ayidm Milletvekilli Reşat özarda ile 

Manisa Milletvekili Mustafa Ök'un, orman içi 
köylerinin durumunu incelemek, bulundukları 
yerlerde kalkıridırılmalan mümkün olmayan 
orman köylerinin hayat seviyesi halklkmda bil
gi edinmek üzere bir Meclis araştırması açılma
sınla dair önergeleri (10/26, 10 /36) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi-
oğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 noi maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını teslbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/27) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
muhalefete mensup belediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

6. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenlerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
reti© değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma-
svıa dair önergesi. (10/29) 

7. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 
pamukta yapılan alivre alış - satış yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tee-

5 Pazartesi 

15,00 

bit etmek ve bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için gereken tedbirleri araştırmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/30) 

8. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Millî Eğitim ve gençlik pat ikamızın, gerçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğine memleket hizmet
lerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 noi maddesi 
gereğince Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesi. (10/31) 

9. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, îç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edeoek gerekli faktörlerin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/32) 

10. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane ve 
sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli 
vatandaşlar için parasız sağlanması ve bu hiz
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/33) 

11. — Aydın Milletvekili Reşat özârda'riın, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle buna göz yumanların sebeboldukları 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykot ve 
işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/35) 



13. — Aydım. Milletvekili Reşat özardia'nın, J 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin j 
bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/32) 

'14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşigüzıar'm, 
Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri I 
ve gerekse sivil ve askerî resmî müesseselerin 
dinlenme 'kamp ve tesisleri için yapılan yatı
rımlar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meelis araştırması »cumasına dair öner-
gasi. (10/37) 

15. — Aydın Milletvekili M. $ükrü Koç'un, 
pamulk tananında kuEanülan malzemelerin ucu
za sağlanması, kredi dağıtımında sosyal adalet 
^ç^terfaıte uyulması ve pamuğun ihracı 'konuları 
ile pamuk ekim sanlarının daraltılmasını he1-
def tutan politikamın millî tarım politikamıza 
uygunluk derecesini tesbit etmek üzere Anaya
sanın! 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
arjyştmaası açılmasına dair önergesi. (10/3*8) 

16. — İzmir Milletvekıili Mustafa Uyar ile 
Adana Milletvekili Bekir Tünay'm pamuk po
litikasının bütün yönleriyle incelenmesi için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/33) 

17. — :GireSun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, yabancı sermaye politikasının ulusal çıkar
larımıza tesir eden hususlarını incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/34) 

IS. ^ - îranîr Mffletvekiaiı Mustafa Uyar ve 
3 arkadaşının, üzüm müstahsilinin korunması 
konusunda gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın -88 ©ci maddesi gereğince bir Ge-
flael Görüşme açılmasına dair önergesi (8/35) 

19. — Manisa Milletvekili Mustafa öfk'un, 
bağcılıkta, üretimdeki güçlüklerin ve verim ye- ' 
tersizliğinin sebeplerini, iç ve dış pazarlama
da ücretici aleyhine işleyen hususları, maliyet, 
fiyat ve kredi dağıtımında mevcut durumun 
dengesizliğini tesbit etmek üzere Anayasanın 
'88 nci maddesi gereğince bir Genel G-örüşme 
açılmasına dair önergesi (8/36) 

20. — Sivas Milletvetoiliı Kâfeim Kangal'ın, 
Sivas WD Yolları fabrikasına yapılan atanma
lar ve müessese dahilindeki nakil ve tearfiler 
hakkında Anayasanın 88 njçj maddesi gereğince 

bir Meelis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/39) 

21. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, fiyat artışlarının sebepleri ile karalbor-
sa nedenlerini araştırmak 'üzere Anayasanın 
#8 nci maldldesi (gereğince bir Meclis Araştırma
sı açılmasına dair önergesi (10/40) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Muzaffer "Şamiloğ-

lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
bağlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1966 Ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gîbi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/429) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hıristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraâti hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk «dileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözM sorusu (6/436) 

7. — Konya Milletvekili Nazif 'Kurucu'nun, 
fTüı?kiye!de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir todbir olup olmadığı
na dair Sanayi Bakarandan sözlü sorusu 
(6/438) 

8. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
ytnntttaı, iş, ÛZira&t w Emlâk Kredi bankaları 
tarafımdan yaptırılmakta olan ikramiye evleri
min, yurdun Tmûîtelif yerlerinde yapılması hu-
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susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye ve İmar I 
ve tskân bakanlarından sözlü sorusu (6/449) 

9. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçejrt, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

10. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

11. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

12. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
mal olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

13. — Konya Milletvekili Nazif Kıırucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

14. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

15. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vufcubulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu (6/516) 

16. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/519) 

17. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sakinlerinin iskânlarına dair İmar 
vö İskân Bakanından sözlü sorusu (6/528) 

18. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/529) J 

19. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ıh, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

20. — Aydın Milletvekili Reşat Özarcla'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

21. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

22. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

23. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

24. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü gorusu 
(6/539) 

25. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanmdan sözlü sorusu. (6/540) 

26. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis 
teşkilâtına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/541) 

27. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin 
sulanmasına ve hidro - elektrik enerjiği sağ
lanmasınla dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/542) 

28. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, memleketimizin diplomatik temsileîlerine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (Ç/543) 

29. — Trabzon Milletvekili Ali Rız$ Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında 
çalışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye 
bakanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

30. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nın bâzı ilçelerinde spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/546) 



31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulatmasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içd köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından (sözlü sorusu. (6/549) 

32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Boraks madenin değerine ve bu madenleri
miz için milılî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

33. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un. 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

34. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge* 
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

36. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun.. 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılma
sına dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

37. — Bursa Milletvekili Sadrcttin Çan 
ga'nın, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta 
nelerin Devlete devredilip edilmiyeceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakan
larından sözlü sorusu (6/570) 

38. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/575) 

39. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Erzurum radyosunun yayına başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/576) 

40. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/577) 

41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/578) 

42. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık-

4 -

I larıma dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/580) 

43. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miserliğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

44. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

45. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

46. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'mım, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

47. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret. 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

48. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'mn Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

49. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'mn Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

50. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne kadar normal bir işletmeye açılmayış se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/589) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Kooperatifler kanun tasarısı ile 

Konya Milletvekili Fakif Özfafcih ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 ar
kadaşının, Kooperatifler kamunu teklifi ve 
Bursa Milletvekili Kasım öınadım'ım, Koopera
tifler kaınunu teklifi ve Tarım, Adalet, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 3, er üyeden kuru
lu Geçici Komisyon raporu (1/151, 2/53, 2/232) 
(S. Sayısı : 351 ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 21 . 12 . 1967] 
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X 2. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, içişleri, Maliye, İmar ve İskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) (S. Sayısı : 440 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968] 

3. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Millatveıkild Kemal SarıibrahimoğİTi ve 7 arka
daşı, Kanıya iMilletıvekili FaMf özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet An-
gı. ve 2 arkadaşımın Avukatlık kanomu, tek
lifleri ile Çalışma ve Adalet koanisyoaılarından 
7 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon rapora 
(1/313, 2/1, 2/54, 2/445) S. Sayısı : 324 ve 
324 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967] 

X 4. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat Ö zarda'nın, 
Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binieioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar'm, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Baş/bakanlık teskeresi ve Anayasa ve Ada
let' komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'-
ram, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret; İbişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kette devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve İPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88' nci maddesi gereğince kuroılan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7, | 

10/8) (ıS. Sayısı : 619) [Dağıtma tatrihü : 
21 . 2 .. 1968] 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
IŞLER 

1. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicilteri' Genel Bir
liği kanfun tasarısı ile izmir Milletvekili Mus
tafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Böl'ge Birlikleriyle Türkiye 
Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi ve 
Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Pl'ân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu. hakkında kanun teklifi ve Maliye, içiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonranndan se-
çil'en 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve j 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968i] 

X 3. — 5441 sayılı Devlelt Tiyatrosu; kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin (eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968] 

4. —• Bursa Milletvekili Sadrettin Çaıiga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] , 

5. —. Serbest malî müşavirlik kanunu! tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 6. — Su ürünleri kanunu tasarisı ile 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifât öz-



türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 8. — Gümrük kanunu itasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 9. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 10. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 12. — Konut kanunu, tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 13. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis re 
Mimar Odaları kurulmıasma ve 6*235 ve 7303 
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sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci elk) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

14. — Devlet ihale kanunu tasarısı. An
kara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ille Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Num>anoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilmesinle dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 eır üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtana tarihi : 6 . 4 . 1968] 

X 15. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (l,/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

16. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (ç) fıkrasından sonra 6306 
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunmıa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/237), (S. Sayısı : 
704) [Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1968] 

17. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü 
ve 7 noi maddelerinin değiştirilmesine, bu kanu
na bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve İmar ve İskân komisyonlarından seçi
len 9 ar üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/518) (S. Sayısı : 739) [Dağıtma tarihi : 
20 . 11 . 1968] 

18. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat 
Açıkalm ve 11 arkadaşının, Milletlerarası mü
nasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hak
kında kanun teklifi ve Ticaret, Maliye, Anaya
sa, Dışişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
•2/243) (S. «ayısı : 741) [Dağıtma tarihi : 
20 .11 . 1968] 

^ • » ı • • 
(9 ncu Birleşim) 


