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MİLLET MEÇLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

17 nci Birleşim 

13 . 12 . 1968 Cuma 

İçindekiler 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 552:553 

2. — GELEN KÂĞITLAR 553 :554 

3. —. YOKLAMA 555 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE. 
NEL KURULA SUNUŞLARI 555 

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yü-
celer'in, önceki birleşimde kendisine veri
len ihtar cezasına ve halikında Başkanlık
ça söylenen söze dair demeci ve Başkan
lığın cevabı. 555:557 

2. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüş'tin, ekmeklik un imalinde kullanı
lan ve memleket sağlığını tehdideden 
ilâçlı buğdaylar konusunda demeci ve Ta
rım Bakanı Bahri Dağdaş'ın cevabı. 557:559 

3. — Balıkesir Milletvekili Mesut Ozan-
sti'nün Erzurum'daki öğretmenlerin 3 
aydan beri eğitim ödeneği ve 1 aydan beri 
ek ders ücretlerini alamamaları sebebiy
le güç duruma düştükleri, gerekli tedbir
lerin alınmasına dair demeci. 559:560 

4. — Aydın Milletvekili Nahit Mente-

Sayfa 
şe'nin, Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
atanması sebebiyle Kamu İktisadi Te
şebbüsleri ve Maliye Komisyonları üye
liklerinden çekildiğine dair önergesi 
(4/366) 560 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/1039) 560:561 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Mustafa Akalın'ın, çiftçi mallarının ko
runması hakkındaki kanun teklifinin 
gündeme alınmasına dair önergesi (2/73) 
(4/368) 561 

7. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurfc'un, Karayazı'da bir hara Jkurulma-
sma dair kanun teklifinin gündeme alın
masına dair önergesi. (2/552) (4/367) 561:562 

8. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysul ve Bursa Milletvekili Sadrettin 
Çanga'nm, Türk sporunun problemlerini 
tesbit içinde bulunduğu bunalımdan çıkış 
çarelerini bulmak için bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/38) 562 
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5. — GÖRÜŞÜLEN IŞLMK 
Sayfa 

562 
A. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anaya

sasının 24 ve 25 nci maddelerini değişti
ren metinlerinin onayı hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/409) 
(S. Sayısı : 684 ve 684 e ek) 562:563,598:601 

2. — 26 Şufbat 1960 tarihinde Bern'
de imzalanan yolcuların ölmeleri ve ya
ralanmaları halinde demiryollarının so-
rmnMuğu ile ilgili 25 Şubat 1961 tarihli 
539 sayılı Kanunla kabul edilen Demiryol
ları ile Yolcu ve Bagaj taşımalarına mü
teâllik Milletlerarası Andlaşmaya (CIV) 
ek Andlaşmanın, protokollerin ve nihai 
Andlaşmanm onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonları rapor
ları (1/423) (S. Sayısı : 653 ve eki) 563:564, 

602:605 
3. — Ankara Milletvekili Hasan Türk-

ay vs 3 arkadaşının, 8 . 5 . 1967 tarih 
ve 864 sayılı Çalışma Bakanlığı kuruluş 
ve görevlen hakkındaki 4841 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının 
değiştirilmesi ve bu kanuna ek 7 nci mad
disinin 3 ncü fıkrasının değiştiril meşine 
dair kanun teklifi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler 

Sayfa 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 2/624; Cum
huriyet Senatosu 2/244) (S. Sayısı : '680 e 
2 nci ek) 564:567 

4. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacı-
paşaoğlu ve 13 arkadaşının, rulet, tüt, 
langırt ve benzeri oyun alet ve makinaları 
hakkında kanun teklifi ve Hakkâri Mil
letvekili Ali Karahan, Cumhuriyet Sena
tom üyesi Muzaffer Alankuş ve Cumihu-
nyrt Ssı^tosu esjfei Üyesi M. Ali Demir'-

v m, Türk Geza Kanununun 567 nci madde-
' sine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 2/301, 173, 178, 
180 ve öaınhuriyet Senatosu 2/234) (S. 
Sayası : ?07 ye 3 ncü ek) 567:573 

5. — Kooperatifler kanun tasarısı ile 
Konya Milletvekili Fakih Özfakih ile Ada
na Milletvcjkili, Kemal Saniibrahimoğlu 
VÜ 93 arkadaşının kooperatifler kanunu 
teklifi ve Bursa Milletvekili Kasım öna-
flr-Vır-, Kooperatifler kanunu teklifi ve 
T?, im. Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
ları r dan o er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. 
Sayısı : 351 ve 351 e 1 nci ek) 573:597 

1. —- GSÇHN TFTÂHAK Ö.ZETİ 

Niğde Milletvekili Buhi Soy er'in, Tarım 
Kredi kooperatifleriyle Ziraat Bankasının gö
revleri arasında bulunan kredi, tohum ve gübre, 
dağıtımındaki eksikliklere dair demecine tarım 
Bakanı Bahri Dağdaş cevap verdi. 

Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın, toprak dağıtımı ve ecri misil takdirindeki 
aksaklıklar konularında gündem dışı demeçte 
bulundu. 

İstanbul Milletvek'li Selim Sarper'in, vefat-

etnıiş olduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
okundu ve rahmetlinin ruhunu taziz için bir 
dakika saygı durusunda bulunuldu. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı Mesut 
Erez'in, bu göreve seçilmiş olması dolayısiyle 
tef sciliğin, önlenmesi ve yaptığı tahribatı tab
iî'.k ve tesbit etmek üzere kurulan Araştırma 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. 
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Kırklareli Milletvekili Orhan Tarkan'ın, 
Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin talep üz3re Millî Savunma Komisyo
nuna ve 

İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala 
ve iki arkadaşının, emokli sandıklariyle malu
liyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarına tabi işyer
lerinde geçen hizmetlerin birleştirilmesi hak
kındaki 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bir maddenin lağvına dair 
kanun teklifinin de Çalışma Komisyonuna Baş
kanlıkça havale olundukları Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılan-
lıoğlu'nun, bağımsızlığımıza aykırı olarak Tür
kiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
ikili andlaşma yapan hükümleri tesbit etmek 
üzere bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi okundu, önergenin gündeme alınarak 
sırası geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, 
6/516 sayılı sözlü sorusunu yanlı soruya çevir-

TEKLİFLER 

1. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'm is
tiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vatani 
hizmet tertibinden Şeref Aylığı bağlanması 
hakkındaki Kanunun ikinci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/781) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile Denizli Milletvekili Hüdai Oral'm içişleri 
Bakanlığı Nüfus işleri Genel Müdürlüğü mer
kez ve taşra teşkilâtında çalışan memurlara taz-

diğine dair isteği üzerine gereğinin yapılacağı 
bildirildi. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda ile Manisa 
Milletvekili Mustafa Ok'un, orman içi köyleri
nin durumunu incelemek, bulundukları yerler
de kalkındırılmaları mümkün olmıyan orman 
köylerinin hayat seviyesi hakkında bilgi edin
mek üzere bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Meclis çalışmalarıyla ilgili olarak daha ön
ce alınan karar gereğince sözlü sorulara geçi
leceği sırada Divan kâtiplerinden birinin yerin
de bulunmaması sebebiyle, 

13 . 12 . 1968 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere birleşime saat 17,02 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Urfa 
Nurettin Ook Ramazan Tekeli 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

min-ıt verilmesi hakkında kanun teklifi (2/782) 
(Maliye, İçişleri ve Plân komisyonlarına). 

TEZKERE 
3. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 büt

çe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezekresi (3/1038) (Sayıştay Komisyonu) 

RAPORLAR 
4. — 6231 sayılı Köy Enstitüleri ile ilköğret-

men okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka-

SORIT 

Yazdı sorular 
1. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'-

m, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bir asliye hukuk 
hâkimi atanmasına dair yazılı soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir (7/967) 

2. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'-
ın, Adıyaman'ın muhtelif ihtiyaçlarının karşı
lanmasına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlı
ğa gönderilmiştir (7/968) 

2. — GELE! 

LAR 

I 3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, tasarruf bonosu kuponlarının verilmesine 
dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir (7/969) 

4. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
T in, Diyanet İşleri Başkanlığına ayrılan kadro

ların tevziine dair yazılı soru önergesi, Başba-
I kanlığa gönderilmiştir (7/970) 

r KÂĞITLAR 
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nun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/89; 
Cumhuriyet Senatosu 1/753) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 127 ye 2 nci ek) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyeci 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Mil 
let Meclisi S. Sayısı : 132 ye 2 nci ek) 

6. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 11 
arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci madde
sinin değiştirilmesine dair ve Aydın Milletvekili 
Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım Satış Koo
peratifleri ve birlikleri hakkındaki Kanunun 19 
ve 21 nci maddelerine fıkralar eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Tarım, Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları (2/16, 2/177) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 290 a 2 nci ek) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili Fik
ret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet Se
natosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kannnu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 296 ya 2 nci ek) 

8. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim,' içişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 e 2 nci ek) 

9. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa
vacı 'nm, Mülkî idare amirliği tazminatı hakkın
da kanun teklifine dair Plân Komisyonu raporu 
(2/495) (Millet Meclisi S. Sayısı : 444 e 2 nci 
ek). 

10. — Adana Milletvekili Turhan Dillr-il'in, 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu-
r ınun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve Plan 
komisyonları raporları (2/351) (Millet Meclisi 
8, Sayısı : 621 e 1 nci ek) 

11. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'-
m, Dışişleri Bakanlığı Teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 714 e 1 nci ek) 

12. — Antalya Milletvekili H. Fehmi Boste-
pe ve 3 arkadaşı ile Muş Milletvekili Kemal Ay-
ta/Vm, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuru
luş ve Memurları Kanununa ek, Sıtma Eradi-
kasyon merkez ve taşra teşkilât ve müessesele
rinde çalışan bilûmum memur ve hizmetlilerin 
intibakları ve sair özlük işleri hakkındaki kanun 
teklifleri ve Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (2/521, 2/537) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 732 ye 1 nci ek) 

13. — Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncıı maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) 

14. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı 756) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Muzaffer Şâaniloğlu (Kars), Ramazan Tekeli (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclislinin 17 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
milletvekilleri lütfen beyaz düğmelere bassın
lar. 

Arkadaşlarımın acele etmelerini rica ederim. 

1 (Yoklıamıa yapıldı.) 
BAŞKAN — Müzakere için gerekli çoğunlu-

ğumıuz mevcuttur. Müzakereye başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in, 
önceki birleşimde kendisine verilen ihtar cezasına 
ve hakkında Başkanlıkça .söylenen söze dair de
meci ve Başkanlığın cevabı 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın 
Başkan, zaptı sabık hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim? zabıtta bir ifa
deniz yanlış mı geçmiş? Onu mu tashih edecek
siniz? 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Evet, mü
saade ederseniz. 

BAŞKAN — Bir anlıyayıım da ona göre. 
Buyurunuz, biraz ön tarafa geliniz. Zapta 

geçen ifadenizin yanlış geçtiği bey anındasınız... 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Evet.. 
BAŞKAN — Ve çünki biliyorsunuz ki, zaptı 

sabık hakkında söz verebilmek için her şeyden 
evvel milletvekilinin zabıtta geçen ifadesinin 
tashihatı için söz veriliyor. 

Buyurunuz. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Çok muh

terem arkadaşlarım. 
Millet Meclisinin 11 . 11 . 1968 Çarşamba 

günü Birleşiminde orman içi ve dağ köylerinin 
durumuyla alâkalı olarak Millet Meclsi Baş
kanlığına iki milletvekili arkadaşımız tarafın
dan verilmiş bulunan Meclis araştırması önerge
sinin müzakeresi sırasında Divan Başkanlığına 
ikazlar, milletvekilleri arasında sataşmalar ve 
Başkanlık Makamını işgal eden Millet Meclisi 

Başkan vekili Sayın Nurettin Ok'un şahsımı Jıe* 
def alan ihtarları ve Başkanlık Divanına yalçış-
mıyan bayağı sözleri, Millet Meclsi tutana^la-
nna geçmiş bulunmaktadır. 

Şahsıma ihtar verilmesini mucip bir hal ol
madığı Meclis tutanaklarımın tetkikinden anla
şılmaktadır. 

ihtar almama sebebolan hâdise, kürsüde ko
nuşan Tarımı Bakanı Sayın Bahri Dağdaş'ın sa-
det dışına çıktığını ve bu yüzden karşılıklı sa
taşmalarım başladığını Başkanlık Divanına ha
tırlatmış olmamdır. 

Benim, Başkanlık Divanına bu hususu iyi 
niyetle hatırlatmış olmamı, saygısızlık sayan ve 
kendisini asla ûgilemdirmıiyen Kars Milletvekili 
Sayın Lâtif Aküzüm, iki defa yerlinden kalka
rak, «Ayıp, ayıp, saygısızlık ediyorsun.» diye 
bana lâf atmış olduğu halde Başkanvekili Sa
yın Nurettin Ok, hiçbir ikazda bulunmamıştır. 
Bu sırada yine Sayın Lâtif Aküzüım bana; «Al
lah belânı versin» diye sataşmaya başlamıştır. 

Hiç şüphe yok ki, bu cümlesini Sayın Lâtif 
Aküzüim'e aynen iade ettim. 

Bu husus Millet Meclisi tutanaklarına yan
lış geçmiştir. Yani, «Allah belânı versin» tâbiri
ni evvelâ Sayın Lâtif Aküzüm kullanmıştır. Dü
zeltilmesi icabetmektedir. Birinci talebim bu
dur. 

İkinci hususa gelince; o günkü toplanttda 
duymaJdığım, söylenmiş olmasına da ihtimal yer-
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mediğim, Başkanlık Divanına ve Başkanvekili 
Sayın Nurettin Ok'a yakıştıramadığım bayağı 
bir tâbirin, kullanılmış olduğunun Millet Mec
lisi tutamaklarına geçmiş ve hattâ gazetelere de 
intikal etımiş olmasııdır. 

Bu yakışıksız ve hiçbir milletvekili arkada-
şıımın taısvibötmıiyıeceği tâbir şu; «Sayın Yüce
ler, terbiyesizlik ediyorsunuz, şikâyetinizi Baş
kana yapın.» 

Bunu, Yüce Başkanlık Divanını işgal eden 
Başlkanvökili Sayın Nurettin Ok söylemiştir. 

Tekrar ediyorum, bu tâbirin söylenmiş olma
sına ihtimal vermiyorum. Meclis tutanaklarında 
olduğu gibi, şayet söylenmişse o zaman asıl 
terbiyesizliği Bıaşkanvekili Sıaym Nurettin Ok'-
un bizzat kendisi yapmıştır. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

Taraf tutan haliyle görevini ihlâl etmiştir. 
Başkanlık Divanıma yakışmııyan bayağı kelime
leri kullanmak suretiyle o mukaddes Divanı kir
letmeye çalışmıştır. (A. P. sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar, gürülltüler.) 

Kendlisine huzurunuzida iteasısüf ederim, aynı 
vasfı iade ederim. Saygılarımla. (A. P. sırala
rından şiddetli gürültüler) 

ALİ RIZA ÇETİNER (Ankara) — Başkana 
karşı bu şekilde konuşamazısın, ayıp. 

CEVAT YALÇIN (Rize) — Bu şekilde ko
nuşmak için mi kürsüye çıktın? 

ALİ RIZA ÇETİNER (Ankara) — Sen her 
şeye müstahak adamsın. Yahudi gibisin sen. 
Ayıp be... Yapacağın tashihi oturduğun yerde 
de yapabilirdin. Aynı şeyi şimdi sen yapıyor
sun. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lüt
fen sükûnet bulunuz. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

Sayın Mehmet Yüceler, burada zaptı sabık 
hakkında âöz istediğini beyan ettiği zaman 
kendisine özellikle sordum; «Zapta geçen ifa
denizin düzeltilmesi mânasında mı konuşmak 
istiyorsunuz?» dedim. Evvelemirde kendisi: 
«Evet, zapta geçen ifademi değiştirmek istiyo
rum» beyanında bulunduğu cihetle kendilerine 
söz verdim. Ama Sayın Yüceler şimdi Yüksek 
Huzurunuzda vücut bulan konuşmasiyle yeni 
bir usulsüzlüğün müşahhas bir misalini vermiş 
oldu. Ve kendisi Yüce Meclis huzurunda tekrar 
Başkanlığı yanlış yola imale etmek gibi bir ha
talı harekette bulundu. 
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Kaldı ki, zapta geçen ifadeleri de burada, 
Sayın Yüceler kasden tahrif ederek okumuştur. 
Çünkü, bu Meclis kürsüsünde bunların münaka
şasının ve müzakeresinin yapılmasını istemem. 
Ve haddizatında bunların Meclis kürsüsünden 
bu şekliyle halk efkârına intikalinde de bir fay
da ummam. O bakımdan söylemeyi zait telâk
ki ederdim. Ama Sayın Yüceler o gün müzake
rede ve bütün münakaşa, mücadelelerin ortaya 
çıkmasına sebebolan, lüzumsuz, gereksiz ve 
mânâsız müdahaleleri ile Sayın Tarım Bakanı 
konuşurken mütaaddit defalar sözünü kesmiş
tir. Sayın Tarım Bakanı kürsüde Sayın Yüce
ler tarafından konuşamaz hale getirilmiştir. 
Onun üzerine muhtemel bir kavgayı burada ön-
liyebilmek için bütün gayretimizi kullanmak 
suretiyle müdahaleyi önlemeye çalıştık. 

Haddizatında bu Mecliste gürültünün, pa
tırtının, mücadelenin, münakaşanın ve kavgalı 
hallerin zuhuruna sebebiyet veren yegâne şey; 
kürsüde bir hatip konuşurken, aşağıda millet
vekillerinin - hiçbir yetkileri olmadığı halde -
birtakım müdahalelerinden doğmaktadır. Sayın 
Yüceler aynı zamanda o gün, kendisiyle arada 
münakaşaya tutuşan Kars Milletvekili Lâtif 
Aıküzüm arkadaşımıza - söylemeye Yüce Mec
lis huzurunda teeddübederim - «Ulan» kelime
sini kullanmıştır ve bendeniz onun üzerine ... 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Asla 
öyle birşey söylemedim, zabıtlarda da yoktur. 
(A. P. sıralarından gürültüler ve «Sus, otur 
yerine»!» sesleri) 

BAŞKAN — Bu kürsüyü işgal eden kimse
ler hiçbir zaman yalana, hiçbir zaman ithama 
tevessül etmezler. Kendi arkadaşlarınız kendi 
vicdanlarında bunu kötülemelktedirler. Bunun 
üzerine, bir arkadaşınıza, yakışmıyan şekilde be
yanda bulunuyorsunuz; «Terbiyesizlik ediyorsu
nuz, ayıptır, oturunuz yerinize,» dedim. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Terbiyesiz kelimesini bir milletvekiline kul
lanamazsınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oturun efendim. 
Bunun üzerine, bunlar gazeteye dahi bu 

şekliyle geçmiştir. Artık Sayın Yüceler bu me
selede kendisini müberra kılabilmek için zan
nediyorum şimdi yanlış beyanda bulunuyor. 
Yalan diyemiyeceğim, ama huzurda, bizzat 
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kendi arkadaşlarının yanında hâdise cereyan 
«itmiştir. Muhtemel bir kavgayı muhtemel bir 
hâdiseyi önlemek için büyük gayret sarf et
mişizdir. Bunun mukabilinde zapta geçen ifa
delerinin değiştirilmesi değil, âdeta Mecliste 
lüzumsuz bir münakaşanın ve ithamın ortaya 
çıkarılmasına selbebolmuştur. Kendisine de bu 
sebeple söz verdiğim için âdeta esef duydum. 
Çünkü, Başkandan söz alış şekli başka idi, bu
rada konuşması başka olmuştur. 

2. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğü§'ün, ekmeklik un imalinde kullanılan ve 
memleket sağlığını tehdideden ilâçlı buğdaylar 
konusunda demeci ve Tarım Bakanı Bahri Dağ-
daş'ın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Ali ihsan Göğüs, ekmek
lik un imalinde kullanılan ve memleket sağlığı
nı tehdideden ilâçlı buğday konusunda gündem 
dışı konuşacaksınız. 

Buyurunuz. 
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Türk halkının ekmeği ile, sağlığı ile ilgili 

çirkin bir oyunu kısaca huzurunuza getirmek 
maksadiyle söz almış bulunuyorum. 

Bir süreden beri Gaziantep kamu oyunu iş
gal eden başlıca konu, ilâçlı tohumluk buğday
ların un fabrikalarında ekmeklik un imalinde 
kullanılmasıdır. Gaziantep, un fabrikaları ba
kımından önemli bir merkezdir. Yalnız Gazian
tep'in un ihtiyacını değil, çevresinde bulunan 
illerin, hattâ Batı - Anadolu'ya doğru birçok 
ilin un ihtiyacı Gaziantep'ten karşılanır. Gazi
antep un fabrikalarının her birinde 5 000 ilâ 
10 000 çuval arasında ilâçlı buğday bulunduğu 
iddia edilmektedir. Yapılan yayın ve şikâyet
ler karşısında Gaziantep Belediyesi tahlil yap
tırmış, sonunda ekmeklik unlarda zehire ras-
lanmadığını açıklamıştır. Fakat buna karşılık 
yine bâzı yetkililer ilâçlı buğdayların ekmek
lik una karıştırıldığı iddiasını tekrarlamışlar
dır. 

Ayrıca bu açıklamalarla yetinmiyen bâzı 
otoriteler tahlil için alman numunelerin gün
düz işlenen buğdaylardan seçildiğini, ilâçlı 
buğdaylardan seçildiğini, ilâçlı buğdayların 
gece işlendiğini ileri ^sürmektedirler. Tarafla
rın bu iddiası ne kadar doğrudur? Gerçek olan 

şudur ki; bu sene ekim umulan sonucu verme
miş, Tarım Bakanının, buğday ihracedece$iz 
iddiasının aksine, Hükümet 350 000 ton buğ
day ithal etmek zorunluğu ile karşıkarşıya gjel-
miştir. Bunun doğal sonucu olarak buğday sı
kıntısı başgöstermiş, fiyatlar da yükselmiştir. 

Halkın ekmek ihtiyacının büyüklüğü ve bu
nu karşıhyacak buğdayın azlığı durumunu fır
sat sayan partizanlara gün doğmuş, seçim ha
zırlıklarına girişen iktidar partisi de oy kay-
gusuyla kredili tohumluk dağıtımı oyunıupıu 
sahneye koymakta sakınca görmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım; ekim mevsimi geceli 
iki ay olmuştur. Bâzı yerlerde toprak karla 
örtülüdür. Aralık ayının orıtasındayız, hâlâ ha
rıl harıl tohumluk buğday dağııtıyorus. Batji -
Anadolu'da bir küçük ilçeye 500 ton tohum
luk buğday bu ay içinde tahsis edilmiştir. 

öğreniyoruz ki, bir iki gün önce de yine o 
ilçeye 75 ton daha tohumluk tahsis edilmiştir. 
Bu ilçede kredili olarak partizanlara 103 ku
ruştan verilen tohumluk buğday, peşin para 
ile tüccara 95 kuruşa devredilmektedir. Gü
ney - Doğu illerimizde, bu arada Gaziantep 
ilindeki uygulama ise daha da ibret vericidir. 
Ceylânpınar Devlet Üretme Çiftliğinden kilo
su 114 kuruşa alınan ilâçlı tohumluk buğdiy-
lar, banka faizi 10 kuruş, kilo başına nakliye 
ücreti 8 kuruş Gaziantep 'e 132 kuruşa ulaş
maktadır. Kredili olarak, yani borç olarak 132 
kuruşa alınan bu buğdaylar, un fabrikatörleri
ne peşin para ile 95 - 100 kuruşa devredilmıek-
tedir. Hükümetin bu uygulama karşısındaki 
tutumu her yönü ile; «Alın, satın oylarınızı 
bize verinden» başka bir anlam taşımıamaıkjta-
dır. Oya dayanan bu uygulamanın başka J)ir 
yönü ise daha fecidir. Göz göre göre oy mülâ
hazası ile partizan semirtmek uğruna Türk 
halkının ekmeğine ilâçlı buğday, basit deyim
le zehir karıştırılmaktadır. İlâçlı buğdaylarla 
imal edilen ekmekler ve unlu maddeler sağlığı
mızı tehdidetmektedir. Tahliller şu sonucu ver
miş bu sonucu vermiş; bu tartışma, gerçeği de
ğiştiremez. önemli olan gerçek şudur: Hükü
met bilmez mi ki, Ekim ayı geceli iki ay jol-
muştur, dağıtılan bu ilâçlı tohumluklar ekmek
lik buğday sıkıntısı dolayısiyle ihtiyacın bü
yüklüğü karşısında arz ve talebe uygun olarak 
serbest... 
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İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Düzen bo
zuk diyor. Hangi düzenden bahsediyor? 

BAŞKAN — Sayın Boz, Size söylüyorum, 
lütfen müdahale etmeyiniz. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Arz ve 
talebe uygun olarak serbest piyasada satılacak
tır. Bile bile Türk halkının sağlığını tehlikeye 
atmaktan, üretimi artırmak maksadiyle Türk köy
lüsüne destek olmak görevini yapan bankayı bir 
avuç partizana soydurmaktan endişe duymaz. 
Öyle bir bozuk düzen ki, iktidar partisi oy pe
şinde, partizanlar; «Borç değil mi, nasıl olsa af
fedilir, bize bugün yenecek peşin para lâzım.» 
yağmasının içinde, tefeciler, un fabrikatörleri 
ucuza aldıklarını pahalıya satmanın vurgunu pe
şinde. Bu furya ortasında başı yanan, sağlığı 
tehlikeye giren ve başlıca gıdası olan ekmeği pa
halıya alan milyonlarca Türk vatandaşıdır. Bu 
kapkaç düzenini savunmaya, ayakta tutmaya 
kimsenin gücü yetmiyecektir. Aldatıldığını gö
ren Türk halkı bu bozuk düzeni mutlaka düzel
tecektir. 

MUSTAFA ERTUĞRUL (istanbul) — Bu 
sözlerin buğdayla ne alâkası var? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım; ben Gaziantepliyim. Yani şu üç 
ayaklı o, tefeci ve halkın zehirli ekmek yeme dü
zenini muhafaza edecek mi diyorsunuz? 

MUSTAFA ERTUĞRUL (istanbul) — Bu 
sözlerin konu ile ne alâkası var, diyorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVEKİ

Lİ — Anayasayı mı değiştirelim? 
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Anayasa, 

«zehirli ekmek yedirin» dememiştir. 
Değerli arkadaşlarım; ben Gaziantepliyim, 

dedelerim, babalarım dışardan hiçbir yardım gör-
meksizin 11 ay 10 gün üstün düşman kuvvetle
rine karşı Kuvayı Milliye ruhu ile direnerek tes
lim olmamak için zerdali çekirdeğinden ekmek 
yemişlerdir. 

İkinci Cihan Savaşında bütün dünya ateşler 
içinde yanarken bir milyon askeri dört yıl hu
dutlarda kendi imkânlariyle beslemek durumun
da bulunurken, bağımsızlığımız için kara ekmek 
yemişizdir. Ya şimdi; «Mamur, müreffeh Tür
kiye!» haykırışlariyle iş başına gelen; «Buğday 
ihracedeceğiz» diye öğünen Adalet Partisi ikti
darı devrinde zehirli ekmek yiyoruz. İktidar 

sorumlularını halkın temsilcileri olarak hep be
raber göreve çağırmamız, sorumluluk idraki içi
ne sokmamız gerektiği kanısındayım. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı. 
Buyurunuz. 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Millete ot yedirdiniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, hâlâ ko
nuşuyorsunuz. Şimdi Sayın Bakan cevap vere
cek. Cevap verecek kişi başka, konuşacak kişi 
başka. Siz yerinizden müdahale ediyorsunuz. 

Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Değerli milletvekilleri; 

Gündem dışı konuşan ve Hükümet sorumlu
luğu taşıyan muhalefet partisinin bir sözcüsü 
burada fevkalâde partizan bir dille bir meseleyi 
dile getirdi. Buğdaydan zehirlenmiş adamlar 
olabilir. Vaka zikretmek üzere bizi tedbire da
vet edebilirdi. Arna; «Kişinin zikri ne ise fikri 
de odur» derler, «Böyle bir imkân bende olsay
dı ben böyle yapardım» demek istedi. Bunun 
mânası bu. 

Geçmişte Gaziantep'in kahramanlığından bah
settiler. Türkiye'de herkes Gaziantepliler kadar 
kahramandır. Gazianteplilerin kahramanlığını 
da şükranla yâdediyoruz. Ne ilgisi vardı burada? 
Geçmişte Türk halkının Ankara'da, öyle uzak
ları söylemiyorum, şurada, yatılı okulların pe
şinde, ellerinde çıngırakları, ellerinde teneke 
kablarla ekmek ve yemek artığı beklediklerini 
unutmadık değil mi? (A. P. sıralarından: «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Bunları biliyoruz değil mi? 

Şimdi, geliyorum meseleye; ne diyor Sayın 
Sözcü? (Ekim ayında hiç tohumluk buğday 
tevzi edilir mi?) 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — «Ekim 
ayı. geçti» diyorum. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Ekim ayı geçmiş, hattâ Kasım ayında, 
hattâ Aralık ayında tohum tevzi edilir mi? Sa
yın Göğüs bilmediğiniz için enformasyonunuz 
yanlış. Gelen Meksika buğdaylarının genellikle 
ekim tarihi 15 Kasımdır. Adanalılar bilir bunu, 
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Çukurovalılar bilir bunu, Egeliler bilir bunu. (A. 
P. sıralarından, «Bravo» sesleri.) 

Bunları bilmediğiniz için yanlış yola sizi sap
tırmışlar. 15 Kasımda Meksika buğdaylarının 
ekim dönemidir. Ne ondan evveli, ne ondan son
rası. Ekimler yaptık, Ekim ayında yaptık, Muğ
lalı arkadaşlarım bilir, 15 Ekimde yaptık. Er
ken kamışa kalktı, en ufak soğuklardan müte
essir olduğu içindir ki, optimal ekim dönemi 15 
Kasım olarak tesbit edilmiştir. Ekoloji şartla
rı da esasen bunu icabettirmektedir. En iyi ran
dımanı da o mevsimden itibaren Aralığın sonu
na kadar yaptığımız ekimlerden aldığımızı ifa
de etmek isterim. 

ilâçlı buğday konusu çok dile getirildi. Sayın 
C. H. P. Sözcüsünün 27 senelik iktidarları zama
nında elbette ki, ilaçlama konusu son derece ih
mal edilmiş bir mevzu idi ve ilaçlama son dere
ce ender hallerde yapılmakta idi. Bugün ise 
vatanın evlâdı kendi tohumunu dahi toprak ha
şaratına karşı korumakta ve mücadele etmek za
ruretini duymaktadır. Vaka zikretseydi, isim
ler verseydi, satılan buğdayların nerede satıldı
ğını söyleseydi biz de gider, vazıyed eder, ken
disine teşekkür ederdik, ihmali olanların da 
icabına bakılırdı. Ama yuvarlak lâflar, Gazian
tep kahramanlığı, 15 Kasımda tohum dağıtma 
lâfları. Bunlar olan şeyler değildir. Sözlü soruyu 
buraya getirmeden evvel bendenize bir talepleri 
olsaydı, irşadederdim kendilerini, bu hacalet du
ruma düşmezlerdi. 

Mesele bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından «Bravo» 

sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mesut Ozansü, buyuru
nuz. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — «Haca
let duruma düşmezdi» dediler. 

Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim, anlıyamadım? 
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — «Hacil 

duruma düşmezdi» dediler. Ben kendileri hak
kında hiçbir kötü kelime kullanmadım. Böyle 
bir dili kullanmalarını kendilerine yakıştıra
madım. 

3. — Balıkesir Milletvekili Mesut O. zan sil'nün, 
Erzurum'daki öğretmenlerin 3 aydan beri eğitim 
ödeneği ve 1 aydan beri ek ders ücretlerini ala

mamaları sebebiyle güç duruma düştükleri, ge
rekli tedbirlerin alınmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ozansü, i Er
zurum öğretmenlerinin 3 aydan beri eğitim Öde
neği ve bir aydan beri ek ders ücretlerini alama
dıklarından müşkül durumda bulundukları hak
kında beyanda bulunacaksınız. 

Buyurunuz. 

MESUT OZANSÜ (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, şaym milletvekilleri; 

Ulusların kaderi insanların eğitimde tuttuk
ları yola bağlıdır, idare edenler her zaman bu 
politika gerçeğini iyi anlamalarına rağmen top
lumdaki hâkim zümrelerin karşısına çıkmak ce
saretini gösteremediklerinden bu konuda bekle
nen müspet neticeler elde edilememiş, böylece 
öğretmenler de her devrede hâkim zümrelerin 
birer mürebbii veya mürabbiyesi durumundan 
kurtulamamışlardır. Halbuki Cumhuriyeti \ ya
pan, Atatürk devrimlerini yurdun en ücra i kö
şelerine götürenler ülkücü öğretmenler ve eğit
menlerdir. Bu yüzden bu kişiler devrimlerden 
çıkarı bozulan birtakım kimseler tarafından dai
ma horlanmışlardır. Mânevi yönden huzursuz 
olan öğretmenler maddi yönden de bugün i zor 
durumdadırlar, örneğin; yurdun birçok yerle
rinde, bilhassa Doğuda, Erzurum'da öğretmen
ler 3 aydan beri eğitim ödeneği ve bir aydan be
ri ek ders ücreti alamadıklarından çok zor du
rumda bulunmaktadırlar. Ayda 450 lira ücret 
alan bir öğretmenin, kısa bir süre içerisinde ol
sa dahi, hakkı olan bir eğitim ödeneğini ve ek 
ders ücretini alamaması birçok yönden sakınca
lı ve üzüntüyü muciptir. Bu hal yeni bir durum 
değildir. öteden beri her malî yıla 4 - 5 ay ka-
Ja Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde çalışan:öğ
retmenlerin bu hakları, ödenek yokluğundan 
ödenemez. Oysa,'büyük şehirdeki öğretmenlere 
kolayca ödenek bulma imkânları sağlanır. Böy
lece hukukun genel ilkelerinden biri olan, eşit 
işe eşit ücret kaidesi zedelenmiş olur. Kaldı ki, 
Anayasamızın 45 nci maddesinde; «Devlet, ça
kışanların, yaptıkları işe uygun ve insanlık hay
siyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanmjası-
na elverişli adaletli bir ücret elde etmeleri için 
«•erekli tedbirleri alır.» denildiği halde öğretmen
ler, değişen dünya şartlarına uygun, meslekle
riyle ilgili yayınlan takibedebilmek için kitap 
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alacak durumda olmadıkları gibi, çocuklarını da
hi yüksek okullarda okutmak imkânına sahip 
değillerdir. Bu gibi öğretmenler için bundan 
daha acı ve ıstırap verici bir durum olamaz. 

Geçmiş yılların tortulaştırdığı bâzı adalet
sizliklerin kaynağı olan mevcut kanunlardaki 
boşlukların doldurulması veya yeni Anayasanın 
ışığı altında bu kimselere hiç olmazsa zaruri ih
tiyaçları nazara alınarak maaşlarına muayyen 
bir oranda zam yapılmasının uygun olacağı ka-
ır.sındyız. Sayın Eğitim Bakanının bu konuya 
gereken önemi vereceği inancı ile sözlerime son 
veriı-, sayglıar sunarım. (Alkışlar) 

4. — Aydın Milletvekili Nakit Mc7iteşe'nin, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına atanması sebebiyle 
Kamıı, İktisadi Teşebbüsleri ve Maliye komisyon
ları üyeliklerinden çekildiğine dair önergesi 
(4/366) 

BAŞKAN -— Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
atanmış bulunan Sayın Nahit Menteşe 'nin Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ve Maliye Komisyonundan 
isîifa ettiğine dair beyanı var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına atandığım için 

üyesi bulunduğum Kanu İktisadi Teşebbüsleri 
ve Maliye komisyonlarından istifa ettiğimi say
gılarımı arz ederim. 

Nahit Menteşe 
Aydın Milletvekili 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lun 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/1039) 

BAŞKAN — Bâzı milletvekillerine izin ve
rildiğine dair Başkanlık Divanı yazısı var. 
Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığınla 
Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekilleri

nin İhamlarında gösterilen müddet ve sebepler
le vâki izin talepleri Başkanlık Divanınrn 
12 . 12 . 1968 tarihli toplantısında uygun mü
talâa edilmiştir. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 

Ferruh Bıozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Isparba Milletvekili Tahsin Argun 20 gün 
hastalığına binaen 20 . 11 . 1968 tarihinden 
itibaren, 

Tokat Milletvekili Osman Saraç 15 gün 
hastalığına binıaen. 3 . 12 . 1968 tarihinden 
itibaren. 

İçel Milletvekili Celâl Kılıç 20 gün hastalı
ğına binaen, 16 . 11 . 1968 tarihinde itibaren. 

Diyarbakır Milletvekili Metin Oizreli 15 
gün hastalığına binaen. 19 . 11 . 1968 tarihin
den itibaren. 

Muğla Milletvekili Adnlan Akarca 20 gün 
hastalığına binaen 1 . 11 . 1968 tariihnden iti
baren, 

İstanbul Milletvekili Mustafa Gürpınar 15 
gün hastalığına binaen 5 . 12 . 1968 tarihin
den itibaren. 

Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy 22 gün 
hastalığına binaen. 30 . 11 . 1968 tarihimden 
itibaren. 

Bursa MilletveMli Nilüfer Güsoy 30 gün 
mazeretine binaen. 10 . 12 . 1968 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 

İsparta Milletvekili Tahsin Argun 20 gün 
hastalığına binaen, 20 . 11 . 1968 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN —Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Takat Milletvekili Osman Saraç 15 gün, 

hastalığına binaen. 3 . 12 . 1968 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
İçel Milletvekili Oelâl Kılıç, 20 gün, hasta

lığına binaen. 16 . 11 1968 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Diyarbakır Milletvekili 'Metin Cizreli 15 gün 

hastalığına binaen. 19 . 11 . 1968 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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Muğla Milletvekili Adnan Akarca. 20 gün 
hastalığına binaen. 1 . 11 . 1968 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
tstanfoul Milletvekili Mustafa Gürpınar. 15 

gün hastalığına binaen. 5 . 12 . 1968 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy, 22 gün 

hastalığına binaen. 30 . 11 . 1968 tarihinden 
itibarca. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Bursa Milletvekili Nilüfer Gürsoy, 30 gün 

mazeretine binaen. 10 . 12 . 1968 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiş tir. 
6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 

Ahahn'tu, Çiftçi mallarının korunması hakkında
ki kanun teklifinin gündeme alınmasına dair 
önergesi. (2/73) (4/368) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin aradan 
bir buçuk seneyi tecavüz eden bir zaman geç
mesine rağmen gündeme girmediği münasebe
tiyle, gündeme girmesini temin sadedinde, öner
ge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
13 . 4 . 1966 tarihinde Yüksek Başkanlı

ğınıza sunduğumuz Çiftçi mallarının korun
ması 'hakkındaki kanun teklifimiz 16 . 5 . 1967 
tarihinden beri Tarım Komisyonunda bekle
mektedir. 

içtüzüğün 36 ncı maddesinde tâyin edilen 
müddet içinde Komisyondan çıkmadığı cihetle 
işbu madde gereğince Meclis Gündemine alın
ması için gereğine müsaadelerinizi saygiyle 
dilerim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

BAŞKAN — önergeyi okutmuş bulun
maktayım. 

Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 

Anlaşılamadı efendim. Lütfen dikkat buyu
runuz ve ona göre oyunuzu kullanınız. 

Mustafa Akalın'in önergesini oyunuza su
nuyorum. 

Kabul edenler, mezkûr kanun teklifimin 
gündeme alınmasını istiyenler.. («Anlaşılmajh» 
sesleri. 

Usulüne göre burada önergeleri okutuyo
ruz, fakat tahmin ederim arkadaşlarımız din
lemek lûtfunda bulunmuyorlar. 

Kabul etmiyenler. Reddedilmiştir. 
7. — Erzurum Milletvekili, Adnan Şenyurt'-

un, Karayazı'da bir hara kurulmasına dair kanun 
teklifinin gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/552, 4/367) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Zaruri bir hizmetin ifası için Karayazı'da 

bir hara kurulması için Yüksek Başkanlığa sun
muş bulunduğumuz kanun teklifi 3 . 7 . 1967 
tarihinde Tarım Komisyonuna havale edilıjniş 
olmasına rağmen, bugüne kadar görüşme ko
nusu yapılmamış veya yapılamamıştır. 

Şifahen arz edeceğim sebeplere binaen iç
tüzüğün 36 ncı maddesi gereğince kanun tek
lifimizin gündeme alınarak müzakeresine im
kân verilmesini arz ve talebederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum 

Adnan Şenyurt 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt, buyurunuz. 
önergenizi izah edeceksiniz. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Yurt kalkınmasında, memleket ekonomi
sinde zaruri ve faydalı olduğuna inandığjım 
bir konu ile ilgili olarak, yani demin okuıian 
takrirde arz edildiği veçhile Karayazı'da bir 
hara, tasrih edilmek icabederse, hayvancılığın 
inkişafına, geliştirilmesine ve ıslahına matuf 
olarak bir üretme çiftliği kurulması hususun
daki kanun teklifimiz 3 . 7 . 1967 tarihinden 
beri, yani aradan 17 ay gibi bir zaman geçmiş 
olmasına rağmen Tarım Komisyonunda bekle
mektedir, görüşülmemiştir, görüşüleceğine dair 
de bizde her hangi bir kanaat yoktur. 

Bu itibarla, demin arz ettiğim gibi, lüzumlu 
ve faydalı bir hizmetin ifası için bu kanun tek
lifimiz biran önce görüşme konusu olmak 
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üzere Yüce Meclisin gündemine alınmasını arz 
ve rica ediyorum. 

Ricamı şu bakımdan tekrar ediyorum; ka
nun teklifi esasen bir maddeden ibarettir, uzun-
boylu ihtisasa taallûk eden bir ciheti de yok
tur. Arzımız, teklifimiz sarihtir. Ayrıca es
babı mucibesi de muhterem arkadaşlarca bi
lindiği veçhile, yurdun ekonomisinde cidden 
kısa zaman içerisinde müspet tesir gösterebile
cek bir konu ile ilgilidir. Kabulünü istirham 
ediyorum. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Sayın Nizamoğlu, komisyon 

adına mı beyanda bulunacaksınız? 
Buyurunuz. 
TARIM KOMİSYONU BAŞKANI TURGUT. 

NİZAMOĞLU (Yozgat) — Muhterem arkadaş
larımız ; 

Komisyonumuz kurulup ve Başkanlık Di
vanı seçildikten sonra normal olarak iki hafta 
geçmiş ve bu iki hafta içerisinde de komisyo
numuz iki defa toplanmıştır. 

Komisyonumuzda halen yirmiye yakın ka
nun teklifi ve tasarısı vardır. Sayın Adnan 
Şenyurt'un teklifi de üçüncü toplantımızda 
gündeme alınacaktır. Bu bakımdan, Sayın Ad
nan Şenyurt'un önereesinin reddini Tarım 
Komisyonu Başkanı olarak istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyu

na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

8. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
Türk sporunun problemlerini tesbit ve içinde 
bulunduğu bunalımdan çıkış çarelerini bulmak 
için bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/38) 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sadrettin 
Çanga ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
tarafından verilmiş bulunan bir önerge var, oku
tuyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bir sa
atlik süre zarfında görüşülmesi gereken kanunla
rın görüşülmesine geçiyoruz. 

1. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 
24 ve 25 nci maddelerini değiştiren metinle
rinin onayı hakkında kanun tasarısı ve Dışiş-

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk sporu son birkaç yıldır ciddî bir bu
nalım içindedir. Oysa spor milyonlarca halkın 
ortak heyecan ve gurur kaynağıdır. Ne var ki, 
Türk halkı birtakım bilgisizlikler, tedbirsiz
likler ve ilgisizlikler yüzünden bu duyguların
dan mahrum bırakılmaya başlanmıştır. Ata 
sporumuz, millî sporumuz güreş alanında artık 
dünyada söz sahibi değiliz. Türk güreşi yürek
lerimizi burka burka çökmektedir. Geniş halk 
topluluklarının yakından ilgilendiği futbol her 
hali ile içler acısı hale gelmiştir. Sebebi ne 
olursa olsun, ister tesis yetersizliği, ister disip
lin noksanlığı olsun, futbol, Türkiye'de sür
atle gerilemektedir, özel ve millî dış temaslar 
son yıllarda bir dizi mağlûbiyetlerle örülmek-
tedir. Dışarda millî gururumuz ve haysiyeti
miz âdeta ayaklar altına alınmaktadır. Yal
nız sporun bu iki dalında değil, diğer branş
larda da aynı perişanlık içinde olduğumuz bir 
gerçektir. Bütün bunların elbet bir nedeni ola
caktır. Türk halkı spor için maddi ve mâne
vi imkânları cömertçe vermektedir. Ama bu
nun karşılığını görmediği an bu imkânları 
vermekte haklı olarak tereddüdedecektir. Bu 
sebeple millet olarak Türk sporunu bu buna
lım içinden sıyırıp kurtarmaya mecbur oldu
ğumuzu sanıyoruz. Bunu yapabilecek güce sa
hip bulunmaktayız. Türk sporunun problemle
rini, bu bunalımdan çıkış yollarını birlikte dü
şünmek, çarelerini bulmak için konuyu Yüce 
Parlâmentoya getirmek zaruretini duyduk. 

Anayasımızın 88 nci maddesi gereğince Yüce 
Parlâmentoya sunduğumuz konu hakkında ge
nel görüşme açılmasını arz ve talebederiz. 

Sakarya m Bursa 
Hayrettin Uysal Sadrettin Çanga 

BAŞKAN — önergeyi okutmuş bulunmak
tayım. Gündemde sırasına alınmak suretiyle gö
rüşülecektir. 

leri ve, Sağlık ve Sosyal Yardım ^komisyonları 
raporları (1/409) (S. Sayısı : 684 ve 684 e 1 nci 
ek) (1) 

(1) 684 ve 684 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı
lar tutanağın sonuna eklidir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme 
teklifi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemimizin iki defa görüşül

mesi kararlaştırılan işler bölümünde kayıtlı 
Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 
25 nci maddelerini değiştiren metinlerin onayı 
hakkındaki kanun tasarısının öncelik ve ivedi
likle görüşülmesine karar verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonu 

Başkanı Y. 
Sözcü 

izmir Milletvekili 
Muzaffer Döşemeci 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sağlık Komisyonu ve Hükümet adına yet
kili arkadaş yerini alsın. 

Raporu okutuyorum. 
(Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu ra

poru okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 

Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. İvedilikle görüşülme teklifi var. 

İved'liği oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum.. 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 
25 nci maddelerini değiştiren metinlerinin onayı 

hakkın Kanun 

Madde 1. — 5062 sayılı Kanunla onaylanmış 
bulunan Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasası
nın, Dünya Sağlık Teşkilâtı Yirminci Genel 
Kurulunun 23 Mayıs 1967 tarih ve WHA 20.36 
sayılı Kararı ile değiştirilen ilişik 24 ve 25 nci 
maddelerinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti
yen var mı? Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü- | 
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde, lehte, 
aleyhte söz istiyen? Yok. Tümü itibariyle açık 
oylamaya tâbidir. 

Müsaade ederseniz oy kupasını gezdirmek 
suretiyle oylamayı yapacağız. 

Kupaları gezdiriniz. 
2. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de im

zalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları ha
linde demiryollarının sorumluluğu ile igili 
25 Şubat 1961 tarihli 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaalUk milletlerarası andlasmaya 
(CIV) ek Andlasmanın, protokollerin ve nihai 
Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S. 
dayısı : 653 ve eki) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının görüşülmesi 
İle ilgili bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemimizin iki defa görüşül

mesi yapılacak işler bölümünde kayıtlı 26 Şu
bat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan, yolcula-
lann ölmeleri ve yaralanmaları halinde de 
Tiiryollarınm sorumluluğu ile ilgili 25 Şubat 
1961 tarihli 539 sayılı Kanunla kabul edilen 
Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşımalarına 
nütaallik milletlerarası andlasmaya ek Andlaş-
•nanm protokollerinin ve nihai anlaşmalın 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkmd4ki 
kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Komisyonu 
Sözcüsü 

Çanakalle Milletvekili 
Muammer Baykan 

(1) 653 ve 653 e ek 8. Sayılı basmayazılar 
inağın sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. 

Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
miştr. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 
(Ulaştırma Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen.? 

Yok? 
Maddelere geçilmesi hususunu oynuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivediTik teklifi var. 
İvedilik teklifini oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeleri okutuyorum. 

26 Şufbat 1983 tarihinde Bern'de imzalanan 
Yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde 
Demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 25 Şu
bat 1981 tarihli, 539 sayılı Kanunla kabul edi
len. demiryolları ile yolcu ve bagaj taşımala
rına mütaallik Milletlerarası, Andlaşmaya (CIV) 
Ek Andlaşmanm, Porotokollerin ve Nihai 
Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulunduğu 
hajkkmda kanun tasarısı. 

Madde 1. — 25 Şubat 1961 demiryolu ile 
yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik Millet-
letlerarası Andlaşmaya (CIV) Ek, 26 Şubat 1968 
tarihinde Bern'de imzalanan Yolcuların ölüm
leri ve yaralanmaları halinde demiryollarının 
sorumluluğu ile ilgili Andlaşmanm, Protokolle
rin ve Nihai Andlaşmanm onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz isti-
yenler? Yok. 

Maddeyi, oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde, lehte, 
aleyhte söz istiyen? Yok. 

Kanun tasarısı tümü itibariyle açık oyla
maya tabidir, ikinci oy kupası bu konuda gez-
dirilecektir. 

3 — Ankara Milletvekili Hasam, T ürk ay ve 
3 arkadaşının, 8.5. 1967 tarih ve> 864 sayüı 
Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna ek 
7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 2/624; Cumhuriyet Senatosu 2/244) (S. 
Sayısı : 680 e 2 nci ek) (t) 

BAŞKAN — Bu Senatodan gelen bir kanun
dur, görüşülmesi hakkında bir önerge var, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemimizin bir defa görüşüle

cek işler bölümünde kayıtlı Ankara Milletve
kili Hasan Türkay ve üç arkadaşının 8 . 5 . 1967 
tarih ve 864 sayılı Çalışma Bakanlığı Kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin (d) fıkrasının değ i ş t i rges i 
ve bu kanuna ek 7 nci maddesinin 3 ncü fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teki finin 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar veril
mesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Kütahya Milletvekili 
M^sut Erez 

BAŞKAN — önargeyi.Yüce MocJis'n oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler.., Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu hususta hazırlanmış bulunan raporu oku
tuyorum. 

(Plân Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 

Yok. "" 
Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su

nuyorum. Kapsül edenüer... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 680 S. Sayık basma/yazı 8 . 4 . 1968 ta
rihli 70 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

680 e 1 nci ek ve- 680 e, 2 nci ek S. Sayılı bas-
[ mayazılar bu tutanağın sonuna eklidir. 
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ivedilikle görüşülme teklifi vardır. 
ivediliği oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosunun hazırlamış olduğu 

maddeyi okutuyorum. 

Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkındalki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 
18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 
7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair kanun 

Malde 1. — 864 sayılı Kanunun ek 7 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

işçi sendika uzmanı olarafe atanacak sos
yal yardımcılar, en çok işçi üyesi bulunan işçi 
konfederasyonunca asgari ilkokul mezunları 
arasından, gösterilecek boş kadro miktarının 
iki kata olarak tesbit edilecek adaylar arasın
dan Çalışma Bakanlığınca giriş sınavına tabi 
tutulmaksızın atanırlar. 

Bu atanmada, 057 sayılı Kanunun 48 nci 
maddesi «A» bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7 nci fıkra 
hükümleri aranır. 

işçi sendika uzmanı sosyal yardımcılar mük
tesep hak teşkil etmemek şartiyle 861 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı kadro cetvelindeki 600 
lira ile atanırlar. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen? 

Buyurun Sayın Kodamanoğlu 
Sayın Ali Naili Erd'em, siz de söz istiyorsu

nuz. 
Buyurun Sayın Kodamanoğlu. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Maruzatıma başlarken Bütçe Encümeninin 
gerekçesi ile Senatonun kabul ettiği metin ara
sındaki bir tezadı belirtmek istiyorum. Meride 
bir yanlışlığa mahal verilmemesi için bu dü
zeltmeyi yapmakta fayda var. 

Söz konusu tezat şu noktadadır; Bütçe En
cümeninin gerekçesinde «Atanacak kişilerin 
asgari ilkokul mezunu olup, giriş sınavına tabi 
olmalarını..» temin zımnında bir değişme geti
rildiği söyleniyor, halbuki madde metnine ba
kıldığı zaman «giriş sınavına tabi olmalarını» 

değil, «olmamalarını» temin zımnında bir de
ğişiklik getirilmiştir. Binaenaleyh bu her halde 
bir baskı hatasıdır, düzeltilmesi faydalıdır. 

Temas etmek istediğim ijkinci nokta getiri
len değişiklik üzerindedir. Getirilen değişiklik
lerden birisi; işçi sendika uzmanı clarak sosyal 
yardımcı sıfatı ile tâyin edileceklerde ilkokul 
diploması aranmasını Cumhuriyet Senatosu uy
gun görmüştür. 

Aziz arkadaşlarım, aslında sendikacı olarak 
böyle bir hizmete lâyık olabilmek için gerçek
ten bir ölçüde ve hizmetin vasıflarına uygun 
şekilde yetişmiş olmak zaruridir. Bunda hepi
mizin ittifajk edeceğini sanırım. Fakat bu ye
tişmenin ölçüsü olarak Senatonun getirdiği 
kriter ilkokulu mezuniyet diplomasidir. Takdir 
buyuracağınız gibi, ilkokuldan mezun olmak 
böyle bir hizmet için yetişmiş olmak bakımın
dan her hangi bir kıstas değeri taşıyamaz. Bi
naenaleyh, eğer bir ölçü getirmek lâzım ise ve 
bu ölçünün de bir diploma ilo muadeleti tespit 
edilecek ise, o takdirde ilkokul diplomasın?n 
yetersizliği pek açıktır, başka seviyeden diplo
malar aramak gerekecektir. Oysa Yüce Meclis 
diploma şartını niçin aramamıştır, onu belirt
mek isterim. 

Diploma şartını aramaya lüzum görmemiş
tir, çünkü, işçi kadrolarından yetişecek insan
ların pek çoğu genellilde klâsik eğitim düzenin
den istifade ederek kendilerini yetiştirebilmiş 
insanlar değillerdir. Hayatta ve iş başında ye
tişmişlerdir. Böyle olunca bu insanlarda birta
kım diploma şartları aramamsdk yerinde olar 
düşüncesi ile Millet Meclisi böyle bir ölçüye 
karşı durmuştur. 

Şimdi bunu aslında bir mâna ifade etmiye-
cek kadar önemsiz bir başka diploma ile şart
landırmaya mahal olmadığı kanısındayım. Za
ten memleketimizin yüzde 49 a yakm, değ"l ilk
okul mezunu olması, okur yazarlıktan dahi 
yoksundur. Bunların günahı da kendilerinin 
değildir. Devletin imkânsızlıkları yüzünden, 
eğitim imkânlarını çoğu kere bulamıyaıı bu-in
sanları, eğer hayatta kendilerini yetiştirmiş 
iseler, bâzı hizmetler, yetişebildikleri, liyakat 
kesbetfcikleri hizmetlere götürmek faydab olur. 
Binaenaleyh arzım, Senato'nun diplomaya iliş
kin ilâvesini benimsememenizdir. 
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Hiç şüphesiz Senato'nun değiştirgesinde bâ
zı faydalı yenilikler olmuştur. Meselâ Memu
rin Kanununun 48 nci maddesinin (a) bendin
deki 1, 4, 5, 6 ve 7 nci fıkralarındaki aranacak 
şartlar son derece yerindedir. Gerçekten birta-
kırı. mahkûmiyet şartlarına mâruz bulunmama
sı, iyi ahlâklı olması gibi vasıflar aranmalıdır. 
Buna bir diyeceğim yok, fakat ilkofkul diplo
malı aranması yersizdir, bunun çıkarılmasını 
arz ererim, teşekjkur ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ali Naili Er
dem. 

ALÎ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Geçen sene çıkarılan 864 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinde olması ijktiza eden şartların 
yardımcı sosyal delegeler için tatbiki düşünül
düğü anda karşımıza bâzı zorluklar çıkmıştı. 
Bu zorluklar, biraz evvel konuşmada bulunan 
Sayın Nuri Kodamanoğlu'nun konuşmasında 
yer verdiği şekli ile işçi lideri vasfını iktisabet-
miş olan şahısların esasında kendi iş kolla
rında kendilerini yetiştirmiş insanlar olduğu 
ve belli bir diplomaya sahip insanlar olmadığı 
noktasında toplanıyordu. 864 sayılı Kanunu 
tetkik ettiğimiz zaman gördüğümüz hal şu 
idi : İşçi lideri vasfını iktisabetmiş olup da 
elinde belli bir diploması olmıyan ve sadece bir 
ilkokul diplomasına sahibolan şahısları mev
cut kadro kanunları içinde dışarıya gönderdi
ğimiz takdirde bu, doğrudan doğruya orada 
yapmış olacakları vazifeleri ile mütenasip bir 
hayata sahibolamıyacaklan neticesini intacede-
cektir. Böylece bir fakrû zaruret içinde kalma 
hali ile karşı karşıya olacak bu arkadaşları 
kurtarmak için kadro karşılığı düşünülmeksi-
zin Senatonun vâki değişikliğinde yer verildiği 
şekli ile 600 liranın olduğu gibi bu işçi dele
geleri için verilmesi öngörülmüştür ve yüzde 
yüz doğru olan bir görüş tarzıdır. 

Sayın Kodamanoğlu bir noktaya takıldı
lar. Onun niçin konulduğunu ben cevaplamış 
olayım. Dışarıya gönderilen işçilerde dâhi as
gari bir ilkokul mezuniyeti şartı aranmaktadır. 
Yapılan işçi andlaşmalarmda, düşününüz ki, 
dışarıya giden işçide asgari bir ilkokul mezu
nu diploması aranırken, orada çalışan işçileri
mizi her türlü sendikal hareketler içerisinde 

eğitecek, onlara önderlik yapacak olan işçi li
derlerinde de asgari bir ilkokul diploması me
zuniyetini aramak kendiliğinden ortaya çık
maktadır. Bu itibarla Senatonun yapmış oldu
ğu değişiklik doğrudur. Bu maddesi zaten esas 
itibariyle kanunun en mühim maddesidir ve 
sırf bu maddenin getirilmesine matuf olarak 
bu teklif yapılmıştır. Bu yapıldığı takdirde ha
lihazırda dışarda bulunan takriben 160 binin 

'. üzerinde Almanya'da, 14 bin civarında, Hol
landa'da, 6 500 civarında, Avusturya'da ve 
4 500 civarında bulunan Belçika'da birden zi
yade sendikalara giren işçilerimizin bu sendi
kal hareketler içerisinde Anayasamızın ve 274 
sayılı Kanunumuzun Türk sendikacılığına ver-

. miş olduğu terbiyeyi orada çalışan işçilerimize 
de ayniyle iletmek mümkün olacaktır ve Avru
pa'da gördüğümüz bir şey, bütün milletvekili 

; arkadaşlarım gayet yakinen bilmektedir ki; 
sendikalara giren işçiler sadece sendikal faali
yetlerin içerisinde bulunmazlar orada, orada 
aynı zamanda mensubu bulundukları siyasi 
teşekkülün ya dinî inançlarına yahut ideolojik 
esaslarına istinaden bir çalışmanın içine de gi
rerler. 

Bu tarz çalışmaların içerisinde Türk işçile
rini anayasa nizamının çizmiş olduğu hürriyet 
hudutları içerisinde ve 274 sayılı Sendikalar 
Kanunu ile, 275 sayılı Grev Kanununun espiri-
si içerisinde muhafaza eder halde tutabilme 
gönderilecek olan bu sendikacı arkadaşlar ma
rifetiyle olacaktır. Bu itibarla çok yerinde olan 
bir görüş tarzını muhterem heyetinizin de işti
rak etmek suretiyle tasvibetmenizi rica ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, buyurun. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Efen
dim, sayın eski Çalışma Bakanının izahatın
dan mâruzâtımızın eksik anlaşıldığını hisset
tim, o itibarla birkaç noktada tavzih getir
mek için söz aldım. 

Efendim, esas itibariyle bir hizmete yetiş
miş bir insanın getirilmesi hepinizin ittifak et
tiği bir noktadır. Burada bir ihtilâf yok. ih
tilâf şurada : Türkiye'de bugün binlerce köy 
okulsuzdur ve binlerce köyde insan kendi ku
suru olmaksızın ilkokul Öğreniminden yoksun
dur. (A. P, sıralarından, «Alâkası ne?» sesleri) 

— 566 — 



M. Meclisi B : 17 13 . 12 . 1968 O : 1 

Aynı insan eğitim çağını geçirdikten sonra 
- alâkasını göreceksiniz sabrederseniz - aynı in
san eğitim çağını geçirdikten sonra, yani 
18 - 20 yaşlarında bir şehre inebilir, bir işçi 
olarak bir fabrikaya yerleşebilir, ama üstün 
zekâsı, şahsi kabiliyeti ve enerjisi sayesinde 
bu işçi bir gün sendilka lideri seviyesinde 
kendini yetiştirip bir sendikaya lider olabilir 
ve bu zatın elinde hiçbir diploma da bulunmı-
yabilir. Böylesine yetişmiş bir insana dışarda-
ki işçilerimize, özellikle sendika ve sair sosyal 
hizmetler yönünden rehberlik edebilecek bu 
seviyede yetişmiş bir insana biz, belki de 45 - 50 
yaşında; git ilkokula evvelâ ilkokul diploma
sı imtihanını ver de ondan sonra senin böyle 
bir hizmete tâyinin mümkün olsun, diyeceğiz. 
Bunun mânası yoktur, faydası yoktur, onu 
demek istiyorum. Yoksa elbette ilkokul diplo
ması bir değer taşır. Hattâ Anayasanın mec
buri gördüğü bir eğitimdir, ama mecbur tuttu
ğunuz bir eğitimi vermez iseniz bundan yok
sun kalanı cezalandırmaya hakkınız var mı
dır? 

Sonra, bu memlekette milletvekilliği yap
mak için okur - yazar olmak yetecek, ama sen
dika liderliği seviyesinde yetişmiş, kendi ku
suru olmaksızın ilkokul diploması alamamış 
bir adamı yetiştiği ve lâyık olduğu hizmetten 
alıkoyacaksınız. Bunun mantıkla alâkası yok. 

İlkokul diplomasının tâyin edeceğiniz hiz
met için yetişmek yönünden bir seviye ifade 
ettiğine kaani misiniz? Son derece iptidai te
mel bilgileri iktisabetmekten ibaret, daha doğ
rusu bunu iktisabettiğini ispat etmekten ibaret 
bir belgedir ilkokul diploması. Halbuki bu zat 
liderler seviyesinde yükselmiş olacak. Çalış
ma Bakanlığı bunu seçecek birtakım vasıfları
na bakarak. 

Binaenaleyh, şekillere dayanıp kalıp müş
külât çıkarmakta ben fayda görmedim. Kaldı 
ki bu memlekette diplomasızların Devlet Baş
kanlığı dahi yaptığı bilinen gerçeklerdendir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan değiştirilmiş bulunan bu madde daha son
ra Millet Meclisi Bütçe Plân Komisyonuna 
intikal etmiş ve orada Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik aynen benimsenmiş bu
lunmaktadır. 

Şimdi Millet Meclisi Bütçe ve Plân Komis
yonunun değiştirisini okutuyorum : 

Madde 1. — Cumhuriyet Senatosunun 1 nci 
maddesi benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Bu hususu Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Benimseme kabul edilmiş bulunmaktadır. Do-
layısiyle kanun 1 nci madde olarak Cumhu
riyet Senatosunun değiştirmiş olduğu şekilde 
yürürlüğe girecektir. 

4. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpasaoğ-
lu ve 13 arkadaşıyım, rulet, tüt, langırt ve ben
ze A oyun alet ve makinaları hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alankus 
ve Cumhuriyet Senatosu eski Üyesi M. Ali De-
mir'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Eğitim 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 2/301, 173, 
178, 180 ve Cumhuriyet Senatosu 2/234) (S. 
Sayısı : 307 ye 3 ncü ek) (1) 

BAŞKAN — Kanun teklifinin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair Komisyonun 
önergesi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemimizin bir defa. görüşüle

cek işler bölümünde kayıtlı Kayseri Milletve
kili Atıf Hacıpaşaoğlu ve 13 arkadaşının, ru
let, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve maki
neleri hakkında kanun teklifi ile Hakkâri Mil
letvekili Ali Karahan, Cumhuriyet Senatosu 
üyesi Muzaffer Alankuş ve Cumhuriyet Sena
tosu eski üyesi Mehmet Ali D e m i r i Türk 
Cesa Kanununun 567 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifinin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine karar verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 
Çanakkale 

Ahmet Nihat Akay 

BAŞKAN — Muhterem iarkadaşlarım, ba
his konusu kanun daha önce Millet Meclisince 
görüşülerek kabul edilmişti. Onu takiben 

(1) 307 ye 3 ncü ek S. Sayılı basma yazı 
tutanağın sonundadu. 
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Cumhuriyet Senatosuna gitmiş ve Cumhuriyet 
Senatosunda bâzı değişikliklere uğramıştı. Şim
di Cumhuriyet Senatosundan dönen kanunlar 
mahiyetinde gündeme alınması, bir saatlik sü
re zarfında talebedilmektedir. 

önergeyi Yüce (Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyon yerini lalmış vaziyette. 
Bu hususta hazırlanmış bulunan raporu 

okutuyorum. 
(Millî Eğitim Komisyonu raporu okundu). 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istliyen? 

Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülme teklifi vardır, oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği met
ni okutuyorum. 

Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun, alet ve 
malrinaları hakkında kanun 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 567 
nci maddesinin kapsamı dışında kalsa bile umu
ma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne 
ad altında olursa olsun kazanç kasdiyle oynan-
masa dahi rulet, tilt, langırt ve benzeri baht 
ve talihe bağlı veya maharet istiyen, otomatik, 
yan otomatik el veya ayakla kullanılan oyun 
alet veya maMnaları ile benzerlerini bulundur
mak veya çalıştırmak veya yurda sokmak ya
hut imal etmek yasaktır. 

Bu kanunun uygulanmasında spor kulüp
leri, gençlik teşekkülleri ve dernekler umuma 
açık yer sayılır. 

Ancak 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası 
Kanununun 18 nci maddesi hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mil
let Meclisinin 1 nci made olarak kabul ettiği 
metinde Cumhuriyet Senatosu bu şekli kabul 
etmiş. Onu takiben Komisyon Cumhuriyet Se
natosunun kabul etmiş olduğu 1 nci maddeyi 
aynen benimsemiş bulunmaktadır. 

Madde üzerinde söz istiyen? 1 nci madde
de Millî Eğitim Komisyonunun değiştirisini 
okutuyorum: 

Madde 1. — Cumhuriyet Senatosunca ka
bul edilen 1 nci madde benimsenmiştir. 

I BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum benimsemeyi; kabul edenler... Kabul et
miyenler... Benimseme kabul edilmiştir, dola-
yısiyle bu kanunun 1 nci maddesi Cumhuriyet 
Senatosu tarafından yapılan değişik şekliyle 
yürüdüğe girecektir. 

MADDE 2. — Bu kanuna aykırı hareket 
edenle bir yıldan aşağı olmamak üzere hapis 
ve 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm edilirler. Tekerrürü halinde 
cezalar bir misli artırılır. 

Ele geçirilen alet, ımakina ve bunların ça
lıştırılmasına yarayan tesisat ve paralar zapt 
ve müsadere edilir. Bu gibi oyun oynanan yer
ler bir daha açılmamak üzere kapatılır. 

Bu suçlardan mahkûm olanların cezaları 
tecil edilmez. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu daha 
evvel Millet Meclisince kabul edilmiş bulunan 
2 nci maddeyi şimdi okunmuş bulunan şekilde 
değiştirmiştir. 

NURt KODAMANOĞLU (Yozgat) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kodamanoğlu, 
Millî Eğitim Komisyonu da bu maddede yapı
lan değişikliği benimsemiştir. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın arkadaşlar, söz almaktan maksadım, Cum
huriyet Senatosunun ceza haddi olarak getirdi
ği 1 yıla itiraz etmek içindir. 

Hiç şüphesiz bu neviden oyun yerlerinin iş
letilmesi doğru değil, bunda hepimiz birliğiz 
ve esastan böyle bir kanunu da büyük bir teha
lükle ve elbirliği ile çıkarışımızın nedeni de 
budur, buna şüphe yok. Yalnız hukukçu arka
daşlarım daha iyi bilirler, cezalar ağır olduk
ça beraet edenler çoğalır. 

Şimdi ilk seferinde bu suçu işlemiş olan ki
şi bir yıldan az olmamak üzere, hem de tecil 
edilememek şartiyle, mahkûm olacaktır. Gerçi 
bunun lehinde olan arkadaşları çok dinledim; 
«Efendim Türk gençliğini ahlâksızlığa sevk 
edilen kişilere acınır mı?» falan tarzında bir
takım parlak sözler söylemek mümkündür. Bu 
sözlerin bir hakikat payı taşıyacağına ben de 
kaaniim. Fakat cezada büyük ölçüde adalet 
duygusu olmalıdır, cezada müesseriyet duygu-

I su yer almalıdır. Binaenaleyh ilk seferinde bu 
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suçu işlemiş insan, Türk Ceza Kanununda bun
dan çok daha ağır suçlan işliyenler daha az 
hapis cezalarına mâruz kaldığı halde bunda bir 
yıldan aşağı olmamak üzere hapis yatacaklar. 
Binaenaleyh bendeniz, tabiî bir ceza hukukçu
su bir uzman olarak arz ediyor değilim, ama 
normal bir sezgi ile bu cezanın ilk seferi için 
bir parça ağır olabileceği düşüncesindeyim, 
acaba böylece ağır olur, hâkimlerin daha çok 
beraet kararı vermelerine müncer olur mu, te-
reddüdündeyim. Eğer öyle olursa maksadımız 
büsbütün bertaraf edilmiş olacaktır. Bizim 
asıl hedefimiz insanları hapishanede çürütmek 
değil, insanları suç işlemekten alıkoymaktır. 
Bu itibarla bu ceza miktarının daha evvel Mil
let Meclisi tarafından kabul edilen, teklif sa
hibi arkadaşlarca tesbit edilen 6 ay civarında 
olması uygundur, görüşündeyim. Bu hususu 
bir defa daha Yüce Meclisin dikkatine arz et
mek istedim, itibar görürse mesele yoktur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Konuşmıya-

cağım efendim, vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Celâl Nuri Koç, buyu

run. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Bir 

önerge vereceğim, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, önerge veremezsiniz 

Sayın Kodamanoğlu. Şimdi Millet Meclisince 
kabul edilen metinde zatıâlinizin bu şekli var
dır, onu okutacağım; Millet Meclisi 1 aydan 6 
aya kadar hafif hapis koymuş, Cumhuriyet Se
natosu bunu değiştirmek suretiyle 1 yıldan 
aşağı olmamak üzere hapis cezasına tahvil et
miş. Şimdi komisyon Cumhuriyet Senatosunun 
değişikliğine uymuş. Şayet Yüce Meclis bu de
ğişikliği benimsemez ise o zaman mesele ihti
lâfı halledecek Karma Komisyona intikal ede
cektir. 

Buyurun Sayın Koç. 
CELAL NURİ KOÇ (Kars) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; ben Sayın Koda-
mamoğlu'nun, bu maddenin müeyyidesi muva
cehesinde beyanına itiraz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Buyurdular ki, bu hak, adalet ve naşafet 
kaidelerine uygun bir hüküm değildir, ağırdır, 
diyorlar. Çünkü ilk defa suç işliyen bir insanın 
böyle ağır bir müeyyide ile karşıkarşıya kal

ması onu ıslah edeceği yerde cemiyette kötü 
bir kişi haline getirir, kanaatini izhar ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, Türk Oeza Kanunun
da muayyen yaşta olan insanlar âmmenin j hi
mayesi altındadırlar. Bahusus redaeti belli suç
larda küçüklerin ırzına tesaddi küçükleri baş
tan çıkarmak gibi suçlar, en asgari on sjenıe 
müeyyide ile karşıkarşıya bırakılmıştır. Çün
kü bunlar redaeti belli olan ruh bakımın4an, 
insan yaratığı bakımından, şahsiyeti bakımın
dan cemiyet djşı kişiler olduğu için bunlarda 
büyük ağır müeyyideler konmuştur. Yani bir 
suç, vasıf ve mahiyetine göre redaeti belli suç
lar ise, bunlara ağır müeyyideler koymakta 
comiyetin büyük menfaati vardır. Ama bu suç
lar kabahat nevinden suçlar olsaydı, mücer
ret bir oyun mahiyetinden münbais olsaydı bel
ki bu iddiaları yerinde olabilirdi. Biz genç di
mağları ahlâki redaetlerinden kurtarmak için, 
bunlara cemiyete iyi kişiler yapmak, istikbali
mizin aynası olan bu genç nesilleri mümtaz, 
faziletli, bilgili insan olarak yetiştirmek gay
reti içindeyiz. Niçin? istikbalimizin teminatı 
olduğu için bunların üzerinde hassasiyetle du
ruyoruz. Yani mücerret bir çocuğun oyun oyna
ması mühim değil, bu çocuğun langırt gibi böy
le kötü itiyatlar kazandıracak, onu meziyetle
rinden, Türk hasletlerinden edecek hattâ ka
rakterini dejenere edecek bu oyunlardan tevak
ki ettirmek için, nihayet kumara teşvik eden
leri önlemek için bu müeyyideyi getiriyorum. O 
itibarla benim kanaatime göre, cemiyetin j te
mel unsurlarına bu derece yönelmiş kötü redae
ti belli fiilleri işliyenler 1 sene değil, tıpkı 14 
yaşındaki küçüklere karşı işlenmiş ırz ve na
musa tasaddi mahiyetindeki suçlarla müsavi 
erörüp de ağır ceza vermekte fayda vardır. 
Gerçi 20 nci asrın modern telâkkilerine gjöre 
cezanın asıl mânasının... 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Beye
fendi, bunlar ırza tecavüz değil. 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Efendim, 
ondan daha fena görüyorum ben redaet ba
kımından, o nihayet beşerî bir zaıftır, fakat 
kütle halinde değildir, bir şahsa karşı işlemen 
bir suçtur, o andaki bir tek insanın bir tek ki
şiye karşı yönelmiş kötü ahlâkının bir alşsü-
lâmeli, bir tezahürüdür. Ama Türk Milletinin 
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geleceği olan genç nesle yönelmiş bu fiil ise, 
Türk Milletinin istikbaline kasdetmekten da
ha ağır bir şey olamaz, bundan daha büyük 
bir suç olamaz. Çünkü yarın yine bu parlâmen
toları işgal edecek, âmme sektörünü işgal ede
cek, Türk Milletinin idaresini elinde tutacak, re
fah Türkiye'si dediğimiz, ileri Türkiye dediği
miz, muasır Türkiye dediğimiz hale getirecek 
olan bu nesiller olacaktır. Biz bu nesilleri ko
rumada, kavramada, himayede müeyyidelerde 
zarf gösterir hislerimizin zebunu olursak yarın 
Türk Milletini kurtaramayız. Nitekim babala
rımız bizi seyrettikleri zaman bazan bizden 
utanç duydukları bir vakıadır. Telâkkileri uy
muyor. Niçin Çünkü onların bilgiye, ahlâka, 
fazilete dayanan niyetleri bazan bizde mater
yalist görüşlere doğru yönelmiş, ana babayı 
saymryacak hale getirmiştir. Bunlar Türk genç
liğinde, Türk neslinde kötü etkiler yapan ne
ticeler doğurmuştur. İşte bunların ıstırapları
nı çektiğimiz içindir ki bugünkü idareden, za
man zaman vazifelilerden, genç nesilden müş
teki oluyoruz. Genç nesilden müşteki olmama
lını tek çaresi nedir; onları bu kötü yola sevk 
edecek sebepleri, saiMeri, içtimai faktörleri 
ortadan kaldırmaktır. Bir adam beşyüz kuruş 
kazanacak diye benim çocuğumun evde cebime 
kadar tasalludetmesine fırsat veriyorsa, bu, ce
miyet için bir mikroptur, asıl bu mikrobu ce
zalandırmakta fayda vardır. Bu itibarla ben 
bu müeyyide ile fiil arasında fazla bir müba
lâğa görmüyorum, Senatonun kabul ettiği me
tin yerindedir, kabulünü arz ve istirham edi
yorum. Hürmetlerimi sunuyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 

Bu kanunun müzakeresi burada uzun müd
det \ e uzun boylu yapıldı. Arada münakaşayı 
mucip hal şudur: O bakımdan rica ediyorum, 
usul dışına çıkmayınız. Müdahale edince de 
durmadan Başkan sorumlu oluyor: Millet Mec
lisi. -Langırt, tüt ve benzeri oyunları oynatan
lar (1) aydan (6) aya kadar hapis cezası ile 
cezalandırılsın» der. Senato bunu az bulmuş, 
«(1) seneden aşağı olmamak üzere cezalandırıl
sın*, der. Bahis konusu münakaşa budur, lüt
fen bunun üzerinde konuşalım. 

Buyurun Sayın Aytaş. 
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Değerli 

arkadaşlar, ben Millet Meclisinden geçen met

nin kabulü lehinde mâruzâtta bulunmak isti
yorum. 

Şimdi, Meclis bu nevi oyunları zararlı bul
muş ve muayyen cezaları da tesbit etmiştir. 
Bu, bu oyunları oynatanları ikaz etmeye yeter 
bir tedbirdir. Tabiî Türk gençliğini bu oyunla
rın zararlarından vikaye etmek hepimizin va
zifesidir. Ama bu nevi oyunları oynatanların da 
ıslah edilmesi icabeder. Yani onların da doğru 
yola getirilmesi icabeder. 

Meclisten geçmiş bulunan kanun bu ba
lomdan maksadı temine kâfidir. Şimdi mese
lâ Senatonun kabul ettiği bu metinde tecil de 
yok; halbuki hukukta cezalarda tecil esastır. 
Vazu kanun suçlunun ıslahını derpiş ediyor; 
fakat bunda tecil yok, ceza da çok ağır.. 

Binaenaleyh ben Meclis metninin Yüksek 
Heyetiniz tarafından kabulünü teklif edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, bu

yurunuz efendim. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Bendeniz de Millet Meclisinin kabul ettiği 
esaslar çerçevesini uygun mütalâa etmekteyim. 
Zira bir kanun çıktığı zaman tatbikat esasları
nı. da düşünmek lâzımgelir. Yann bu mevzuda 
her hangi bir vatandaş mahkeme huzuruna, 
hâkim huzuruna çıkacağı zaman, hâkim evvelâ: 
«Langırtan bir sene hapis..» diye bu işi - kusu
ra bakmayın ama benim naçizane görüşüm - kü-
kümsiyecek; «Langırttan da bir sene ceza olur 
mu?» diyecek. Bu bakımdan tatbikatla işlenen 
suçu birbirine uydurmak yönünden Millet Mec
lisinin kabul ettiği metin uygun olur mütalâa-
sındayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Çetinsoy, buyuru
nuz. 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Sayın Baş
kan, değerli miUotvekili arkadaşlarım; kanunun 
ilk müzakeresi sırasında bulunmadığım için 
esası hakkında görüşlerimi açıklıyamamıştım. 
Ancak Sayın Başkanın da ifade buyurdukları 
gibi, Senatonun yaptığı değişiklikler hakkın
da, o çerçeve içinde konuşmak zorunluğu ol
duğu için yalnız bu hususta beyanlarımı arz 
edeceğim. 
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Muhterem arkadaşlar, bilirsiniz ceza huku
kunda bir prensip vardır; işlenen fiile göre ce
za verilir, bir ölçüsü vardır bunun, hududu var
dır. Sayın Celâl Nuri Koç arkadaşımın fikirle
rine iştirak ederim, ama körpe yavruların bu 
langırt salonlarında ahlâkını bozan bu kimse
lere işledikleri cürüm karşılığında bir ceza ver
mek lâzımgelir. Yüce Meclisimiz bunu gayet gü
zel mütalâa etmiş, hâkimin takdirine bırakacak 
şekilde bir aydan altı aya kadar hapis cezası 
koymuş. Yüksek Senato dibine yakmış bu işi, 
yani tâbiri âmiyânesiyle. özel kanunlarda yapı
lan değişikliklerde umumiyetle Türk Ceza Ka
nunundaki bu ölçü daima kaybolmuştur. Biraz 
evel arz ettiğim gibi umumi olarak bu ölçüyü 
elden kaçırmamak iktiza eder. Pişmiş aşa su 
katmak da istemiyorum ama, ağır bir ceza olu
yor bu; «Bir seneden aşağı olmamak üzere te
cil edilmemek kaydiyle..» yarın, - Sayın Koda-
manoğlu'nun dediği gibi, ben de tatbikattan gel
dim arkadaşlar, hak veriyorum kendilerine -
tatbikatta bulunan hâkimler ne yapıp yapıp bu 
kanunun bir boşluğunu bulup langırt salonla
rını çalıştırıp suçlu olarak huzuruna gelecek 
olanları beraet ettirecektir. Tecil imkânını ver
miyorsunuz, bir seneden aşağı ceza vermiyor
sunuz, kanunun aradığı maksat kayboluyor. 
Yani langırt salonlarını çalıştıran arkadaşla
rı, suç işliyenleri mahkûm edeceğimiz yerde 
beraet ettirmiş oluyoruz. 

Bendeniz bu kanaatteyim, ama pişmiş aşa su 
mu katî'ır, yeniden Karma Komisyona gidilir 
bu yeniden mi tezekkür edilir, ki usul de böy
ledir. Ama bir seneden başlamak kaydiyle, te
cil edilmemek kaydiyle yapılan bu değişikli
ği doğru bulmuyorum. Millet Meclisinin bun
dan evvel kabul ettiği şekilde olması gerek
mektedir; adalete, nasafete ve ceza kurallarına 
da uygun olur, kanısındayım. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın İşgüzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; kanun tasarısı üzerinde 
Millet Meclisi, daha önce burada görüşler beyan 
edilerek, bir karara varmak suretiyle bir aydan 
altı aya kadar cezanın tesbit edildiği hepimizin 
malûmudur. 

Ceza, esasında müessiriyet ve önleyici ted
birleri prensibolarak kabul etmiştir. Cezalann 

ağırlaştırılması veyahut da hafifletilmesi, hiç
bir zaman bağımsız yargı organlarını temsil eden 
hâkimlerin, benim kanaatime göre, kararma mü
essir değildir. Bunu bu şekilde tasrih ettikten 
sonra, yalnız umumi adalet prensibine, cezanın 
objektif olmasma ve elâstikî bulunmasına dik
kat etmek suretiyle bir aydan altı aya kadar 
hapis cezasının yerinde olduğunu, tecil müesse
sesinin mutlaka yine takdir hakkına taallûk et
mesi bakımından hâkimlerin bizatihi takdirine 
bırakılmasının cemiyet için, nesiller için, gençlik 
için yerinde olacağı kanaatini taşıdığımı beyan 
için söz aldım. Bu vesile ile saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü, buyurun. 
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Ben 

de söz istemiştim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Kardeşim yani Hasan 

Ünlü'yü size tercih etmemin sebebi ne?... Niçin 
tercih edeyim?... Yapmayın yani bunları. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Pe
ki efendim, yalnız azarlamayın. 

BAŞKAN — Beyefendi, azarlamayı bir it-
hatn olarak söylemeyin. Burada «ulan» kelime
sini kullanan milletvekilini Başkan azarlar. 

Buyurun efendim. 
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Ben 

öyle bir kelime kullanmadım Sayın Başkan. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlarım, Ceza Kanunumuzda suç teşkil etmi-
yen bu gibi fiilleri suç teşkil eder bir duruma 
getirmek maksadiyle bu anda münakaşa edilen 
bu teklifte, suç teşkil etnıiyen fiiller suç teşkil 
edecek bir duruma getiriliyor. 

Ben, Meclisin daha evvelce kabul etmiş oldu
ğu r.ekli, yani bir aydan başlamak suretiyle, di
ye konulan asgari haddi makbul olarak görüyo
rum. Senatoda asgari haddin bir yıl olarak ka
bul edilmesi durumu, burada önce bu gibi fiille
ri önliyebilecek bir durum değildir. 

Esasında memleketimizde bu gibi hareketler 
daima işsizlikten veyahut toplumun gençlerinin 
okul dışındaki boş zamanlarının değerlendiril-
memesinden dolayı ortaya çıkmış bulunuyor. 
Gençlerimiz okul dışındaki zamanlarını, diğer 
memleketlerde olduğu gibi, sanayi yerlerinde, 
spor yerlerinde geçirdiği ve iş başında geçirdi
ği takdirde bu gibi fiiller görülmez bir duru
ma getirilebilir. Şu halde Ceza Kanunumuzun 
esası olan ıslah gayesi sadece suç unsuru yönün-
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de değildir. Biz kanun vâzıı olarak bu gibi olay
ların ekonomik yönünü de ele almak suretiyle 
ıslahat gayesinin ne derecede gerçekleşebileceği 
hususunu burada göz önüne getirerek tâyin et
mek mecburiyetindeyiz. 

Kaldı ki, «Tecil edilmemesi kaydı ile» denili
yor. O da doğrudan doğruya Ceza infaz Ka
nununun ortaya koymuş bulunduğu bir senelik 
tecil kaydını göz önüne alarak «tecil edilmez» 
diye bir kayıt koymuştur. 

Daha evvelce «altı aylık cezalar tecil edile
bilir» diye bir kayıt vardı, sonra bu, Ceza İn
faz Kanunu gereğince bir seneye çıkarıldı. Bu 
durumu da önlemiş olduğuna göre, bu gibi olay
lar ekonomik tedbirler alınmadığı takdirde tek
rar edildiği andan itibaren bir fayda getirmi-
yecek ve zarar husule getirilmiş olacaktır. Tek
rar bu hüküm huzurunuza getirilmiş olacak, te
cil kaydı ile cezanın âzami ve asgari hududunun 
takdirinin mahkemeye bırakılması kaydı müna
kaşa edilerek kabul edilmiş olacaktır. Sık sık bu 
gibi tekliflerin huzurumuza getirilmemesi için, 
kanunlarımızda daima iktisadi, sosyal bünyele
ri göz önüne alarak, böyle gelecek durumu da 
göz önüne getirerek asgari ve âzami hududun 
ona göre tâyin edilmesi ve asgari hudutla âza
mi hudut arasındaki ceza durumunun takdiri
nin de mahkemeye bırakılması; bu sebepten da
ha evvelce burada kabul edilen Meclisin görüşü
nün kabul edilmesi yerinde olacaktır ve Senato 
görüşünün burada reddedilmesi lehindeyim. Ka
naatim bundan ibarettir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
madde üzerinde konuşmaların yeterli olduğuna 
dair önergeler gelmiştir. Sıra hali hazırda altı 
kişiden sonra Hasan Tahsin Uzun, Adnan Şen-
yurt, Nuri Kodamanoğlu ve Celâl Nuri Koç ka
yıtlı bulunmaktadırlar. 

Yeterlik önergelerini okutuyorum. 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Mesele aydınlığa kavuşmuştur. Müzakerenin 

kifayetini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 
Sinop 

Hilmi İşgüzar 
Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye
tini arz ederim. 

Bursa 
Kasım önadım 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... KabıU 
etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, arkadaşları
mın daha selâbetle rey kullanmalarını sağlamak 
amaciyle müsaade ederseniz önce Millet Mecli
sinin kabul etmiş olduğu ikinci maddeyi oku
tayım. Onu takiben Cumhuriyet Senatosunun 
değişik metnini okutayım. Ona göre arkadaşla
rımız ikisinden birisini benimsemeye karar ver
sinler. 

Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu ikinci 
maddeyi okutuyorum. 

Maclde 2. — Bu kanıma aykırı hareket eden
ler bir aydan altı aya kadar hafif hapis ve 250 
liradan 500 liraya kadar hafif para cezasına 
mahkûm edilir. 

Ele geçirilen alet, malana ve paralar zapt ve 
müsadero edilir, 

Tekerrürü halinde cesalar bir misli artırılır. 

BAŞKAN — Millet Meclisi şimdi okutulmuş 
bulunan şekilde bu maddeyi düzenlemiştir. Cum
huriyet Senatosu ise maddeyi şimdi okutacağım 
şekilde değiştirmiştir. 

Madde 2. — Bu kanuna aykırı hareket eden 
ler bir yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve 1 000 
liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezasına 
mahkûm edilirler. Tekerrürü halinde cezalar bir 
misl̂ . artırılır. 

Ele geçirilen alet, makina ve bunların çalış
tırılmasına yarayan tesisat ve paralar zapt ve 
müsadere edilir. Bu gibi oyun oynanan yerler 
bir daha açılmamak üzere kapatılır. 

Bu suçlardan mahkûm olanların cezaları te
cil edilmea. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu maddeyi 
bu şekilde değiştirmiştir. Bunu takiben Millet 
Meclisinin Millî Eğitim Komisyonu meseleyi in
celemiş ve Cumhuriyet Senatosunun değiştirmiş 
olduğa şekli benimsemiş bulunmaktadır. Yüce 
Meclis ya bu benimsemeye uyacak veya uyma
yacak. Uyduğu takdirde kanun, bu .şekliyle me
riyete girecek. Uymadığı takdirde benimseme
ye, o zaman mesele ihtilâfı halledecek bir Kar
ma Komisyona intikal edecektir. 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirmiş olduğu 
şeklin benimsenmesi hususunu oyunuza sunuyo
rum. Benimsemeyi kabul edenler... Kabul etmi-
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yenler... Cumhuriyet Senatosunca değiştirilmiş 
olan ikinci madde kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Benimsemeye uyulmuştur. Kanun bu şekliyle 
madde olarak meriyete girecektir. 

Madde 3 ve 4 kesinleşmiştir. 
Madde 5. Millet Meclisi metni : 
Madde 5. — 3u kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütül. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu metni: 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mad
deler arasında değişildik oluyor. Millet Mecli
sinin 5 nci maddesi; «Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür.» Madde sırası bakımından deği
şiyor. Senato 5 nci maddeyi «Bu kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.» şeklinde kabul etmiş
tir. Millî Eğitim Komisyonu Senatonun yaptığı 
değişiklikle beşinci maddeyi benimserdş. Benim
semeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde altıyı okutuyorum; Cumhuriyet Se
natosu metni : 

Madde 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — 6 nci maddenin bu değişik şek
liyle kabulü Millî Eğitim Komisyonunca benim
senmiştir. 

Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle kanun Millet Meclisimizce de ta
mamlanmış bulunarak yürürlüğe girecek bir ha
le intikal etmiştir. Memleket evlâtlarına hayır
lı olsun. 

Bu şekilde bir saatlik süre zarfında görüşü
lebilecek mahiyetteki koradan görüşmüş bulun
maktayız. . 

5. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Konya 
Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Milletvekili, 
Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının Koope
ratifler kanunu teklifi ve Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım'ın, Kooperatifler kanunu teklifi ve 
Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonlarından 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/151, 2/53, 2/232) (S. S ay m : 351 ve 351 e 1 
nci ek). 

BAŞKAN — Şimdi yine Yüce Meclisin ka
rarı gereğince daha önceden beri devam et

mekte bulunduğumuz Kooperatifler Kanunu
nun müzakeresine devam ediyoruz. 

Komisyon lütfen yerini alsın. 

Açık oylamada oylarını kuUaanmıyan ar
kadaşlarımız lütfen oylarını (kullansınlar. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen Birleşimde 
29 ncu maddenin müzakeresini yaptığımız bir 
sırada vakit dolduğu cihetle birleşimi kapatmış 
bulunuyorduk. Şimdi 29 ncu madde de söz 
istemiş olan arkadaşlarımıza isimlerini okut
mak suretiyle söz vereceğim. 

Sayın Hasan Ünlü konuşmuştu. Onu taki
ben Sayın Onan söz istemişti. Buyurun Sayın 
Onan. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; Kooperatif
ler Kanunun 29 ncu maddesi sınırsız sorumlu
luğu ihtiva etmektedir. Hazırlanan 29 ncu mad
de metnini aynen kabul edersek o kadar bü
yük, fahiş bir ihata yapmış olacağız ki, bunu 
tatbikatta fiilen gören kooperatif ortakları 
koperatife ortak olduklarına da nedamet ede
cekler, pişmanlık duygulariyle derhal koope
ratifin feshine gidecekler. 

Muhterem milletvekilleri, yapılan kanunlar
da daima sarahat olmak, ilgilileri feraha çıkar
tacak sarih hükümler bulunmalı. Sınırsız so
rumluluğu ihtiva eden 29 ncu madde; «Ana-
sözleşme, kooperatifin varlığı borçlarını kar
şılamaya yetmediği ıhallerde.. alacaklılar koope
ratifin iflâsı veya diğer sebeplerle dağılması 
halinde alacaklarını tamamen sağlıyamazlar-
sa, kooperatifin borçlarından dolayı, koopera
tif ortakları zincirleme ve bütün varhMariyle 
sorumlu olurlar», deniliyor. 

Muhterem arkadaşlar, iyi niyetlerle kuru
lan koperatife ortak olan bir vatandaş, bir üye, 
koperatifin yöneticilerinin kötü tutumu ile, 
işten anlamaz şekliyle veya kooperatifi istis
mar gayesiyle, kooperatifi lâyüs'el sarfiyatla
ra sokar da, kooperatifin aldığı büyük kredi
leri sömürürse; bundan doğacak büyük alacak
ları muhatabolarak masum, yönetimin dışında 
kalmış diğer ortaklar nasıl omuzlasınlar? Bu 
adaletli olur mu? Siz ortak olacaksınız, bir 
başkası kooperatifi sömüreoek, ondan sonra 
onun hatası ile meydana gelen borçlan siz ve
ya sizin varisiniz, çocuklarınız, torunlarınız 
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ödiyecek.. Yok öyle yağma. Böyle kanun mad
desi olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım; kooperatifleri ni
çin kuruyoruz? Kooperatif meslek kuruluşla
rında veya dallarında bölgeye fayda sağlamak 
için, ilgili bankalardan fazla kredi sağlamak 
için, bölgenin yetiştirdiği mahsulleri değerlen
dirmek için.. Birçok müspet fikirlere dayanan 
kuruluş gayesinin içerisinde görüyorsunuz ki 
büyük çapta kredi alma da vıar. Çeşitli Banka
lardan çeşitli taktiklerle alınmış olan bu kredi
yi, yöneticilerin kötü hareketleri ile, istismarcı 
tutumlariyle (M, hepsini biz aynı şekilde de 
görmiyebiliriz, ama bir tanesi olacak olursa, 
biri de bir, bini de bir olur.) Kötüye kullana
bileceklerini düşünerek bizim bu maddonin üze
rinde çok ciddiyetle durmaklığımız gerekiyor. 

Sınırsız sorumluluğu biz bu maddeden çı
kartıp sadece yöneticilerin omuzlarına yükler-
sek, o zaman kooperatif ortaklan arasında iti
matsızlık, güvensizlik hali meydana gelmez. 
Şimdi kanun taslağında hazırlanan metni ay
nen kabul edecek olursak ne oluyor? Koopera
tif ortakları arasında güvensizlik başlıyacak; 
«ya benim seçtiğim yönetici bu işi hallediverir-
se benim dedelerimden miras kalan malım, mül
küm, meşru, helâlından kazandığım, alın te
rimle meydana getirdiğim servetim de onun 
hatasını tamir için yarın haraç mezata dökü
lür» diye koperatif üyeleri arasında bir güven
sizlik doğacak. Buna mutlaka inanmamız lâ
zım. Bu nazik noktayı mutlak görmemiz lâ
zım. 

Değerli arkadaşlarım; bu yönü ile biz bu 
maddeniaı külfetini, bütün varhklariyle zincir
leme kooperatifin diğer ortaklarına değil, sa
dece kooperatifi yöneten ve yönetim devresin
deki mesul olan kişilere yükletirsek bu madde 
isabetli olur, adaletli olur, demokratik olur; 
Değil ise, benim günahımı niçin başkası çeksin, 
bu olmamalıdır. Bu yolda düzeltilmesini istir
ham ederek hürmetlerimi takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başar, buyurunuz. 
HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; kooperatiflerin 
sınırlı sorumluluk veya sınırsız sorumluluk 
olarak kurulsuları bizim koperatiflerin Anaya
sası mahiyetinde olan bugünkü kanunla kuru
culara bırakılmış bir mevzudur. Esas olarak 
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burada, üç maddeyi bir arada mütalâa etmek 
icabeder. 

Evvelce kabul ettiğimiz 28 nci maddede 
«Anasözleşmede aksine hüküm olmadığı müd-
deteç koperatif, alacaklılarına karşı yalnıa 
mameleki ile sorumludur» denmiş. Esas mad
de bu. Ama bundan sonra bir sınırsız sorumlu
luk bu maddede var; bundan sonra da bir 
madde gelecektir, sınırlı sorumluluk diye. Yani 
bir kooperatif kurarken evvelâ kurucular eski 
tâbiri ile mahdut mesuliyetli diye kuracaklar 
veyahutta sınırsız sorumluluktan hiç bahset-

I meden, kooperatifi sınırsız sorumlu olarak ku
racaklardır. Ama bunların her ikisine de mut
laka lüzum vardır. Mahdut mesuliyetli diye 
sınırlı sorumlu olarak kurulacak kooperatif-
1er başka türlüdür; sınırsız olarak sorumlu 
kooperatifler başka türlüdür ve bu şekilde koo
peratifler kurulmaz ise bilâkis arkadaşlarımın 
deminden beri üzerinden bahsettikleri, yok so-
yıılurmuş, yok bilmem ne imiş; asıl o zaman 
Devlet soyulur. 

Sınırsız sorumlulukla bilhassa bir kredi 
kooperatifi kuracak iseniz, mahdut mesuliyet
li bir kooperatife büyük çapta da kredi verip 

I alacaksınız, mameleki sıfır olan o kredi koo
peratifi .acaba ne ile karşılayacaktır? Binaen
aleyh bu işler bilâkis arkadaşlarımın dediğinin 
tam aksine her iki tarafı da teminat altına ala
cak şekilde kanunda üç ayrı madde ile teminat 
altına alınmıştır. 

Onun için istirham ediyorum, 28, 20, 30 ncu 
maddeleri bir arada mütalâa edersek burada 
konuşmalarımızı biraz fazla uzatmış kanısına 
varırım. Çünkü ilk maddede, «aksine bir hü
küm olmadıkça kooperatif alacaklılarına kar
şı mameleki ile sorumludur» denmiş. Esas ana-
maddeden sonra koperatifler isterse sınırsız 
sorumlu, isterse sınırlı sorumlu olarak kuruluş. 
larını yapmış olacaklardır. Kanun bu her iki
sine de cevaz vermektedir. Ama bâzı koope
ratifler vardır ki, mutlaka sınırsız sorumlu 
olmak mecburiyetindedir. Bilhassa buraida biraz 
evvel konuşan arkadaşlarımın tam dedikleri
nin tahakkuku için bu sınırsız sorumluluğa lü
zum vardır. 

Meselâ bir kredi kooperatifi düşününüz, 
mahdut mesuliyetli bir kredi kooperatifine bü
yük çapta kredi verilirse, arkadaşlarımın de-

I min bahsettikleri duruma göre, acaba o zaman 
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kim soyulur. Devlet soyulur, kredi müessesesi 
soyulur. Onun için kanunu tümü ile mütalâa 
etmek icabeder. Her ikisine de cevaz vardır. 
İsterseniz sınırsız sorumlu, isterseniz sınırlı so
rumlu olarak kuracaksınız, lütfen bu mevzuu 
mütalâa ederken her üçünü birden mütalâa et
melerini arkadaşlarımdan rica eder ve kanu
nun maddesinin/bu şekliyle kabulünü istirham 
ederim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Çetinsoy. 
KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlar; madde metnindeki bu 
sınırlılık -sınırsızlık meselesi üzerindeki müna
kaşanın, madde metni dikkatle okunduğu zaman, 
lüzumsuz olduğuna kaaniim. «Anasözleşme, 
kooperatifin varlığı borçlarını karşılamaya yet
mediği hallerde, ortaklarının da şahsan ve sı
nırsız olarak sorumlu tutulacaklarını hüküm al
tına alaMlir» Yani arkadaşlar kooperatiflerin 
nevilerine göre sınırlı, sınırsız olması ihtiyari 
bir maddedir. Ama sözleşmede bu hüküm olur
sa. bu şekilde sınırlı, sınırsız bir fark yapılmış 
olur. 

Benden evvelki muhterem konuşmacılar, bil
hassa Ünlü arkadaşımız geçen Çarşamba günkü 
konuşmasında bu kooperatiflere belediyeler, özel 
idareler ve buna benzer resmî müesseselerin 
de katılacağını belirtti, Dolayısiyle bu şekilde 
sınırsız mesuliyetten belediyeler soyulmuş olur, 
der. Sayın Başar arkadaşımız bunun gayet 
güzel misalini verdiler. Bilâkis smırsız olma
ması halinde soyulur. Kaldı ki, bu kooperatif
ler krediye muhtaçtır. Bu şekildeki kooperati
fe ben banka veya Devlet olarak güvene güve
ne krediyi veririm. Sınırlı mesuliyeti olan bir 
kooperatife de kredi verirken batacaktır diye 
düşünürüm. Bu itibarla hakikaten bendeniz 
de aynı fikirdeyim, madde metninin kanu
nun tümü olarak düşünülmek suretiyle kabu
lünde fayda vardır ve kooperatifçilik ruhuna 
da aykırı bir cihet yoktur. Saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar buyurunuz. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; sınırsız sorumlu
lukla ilgili 29 ncu maddenin bendeniz de lehin
de konuşacağım. Çünkü, kooperatifçilik mem
leketimizde yeni olduğu için, daima koopera
tifle ilgili mevzuata konan kayıtlar bizim gö

zümüzü korkutmaktadır. Halbuki 29 ncu mad
de, daha önce konuşan arkadaşımızın da ifade 
ettiği gibi, 28 ve 30 ncu madde ile birlikte 
mütalâa edilmesi icabeden bir maddedir. Yani 
bunu münferit bir madde olarak kabul ettiği
miz takdirde çeşitli mahzurların olacağı ortaya 
çıkabilirse de, burada kanun üç maddeyi bir
likte küllolarak mütalâa etmiş bulunduğu için, 
sınırsız, sınırlı sorumluluk anasözleşmede yer 
alacaktır ve buna göre de işleme tabi tutula
caktır. 

Esasında, bütün meselelerde hüsnüniyet 
esastır. Hüsnüniyet idareciler için düşünüle-
bildiği gibi, ortaklar için de düşünülecektir. 
Ortakların hüsnüniyetsiz hareketlerinin mesu
liyeti olduğu gibi, onu idare eden insanların 
da mesuliyetleri olacaktır. Bunu bu şekilde 
düşünürsek, öyle zannediyoruz ki, bir mah
zur ortaya çıkmıyacaktır. Ancak, koopera
tifin borçlarından dolayı, esasında kooperati
fin müşterek olan malları kâfi gelmediği tak
tirde, kooperatif üyelerinin müteselsil olarak 
mesuliyetleri bahis konusu olacaktır. O da ta
biîdir zaten, diğer kanunlarımızda hukuk kai
delerine uygun olarak müteselsil kefalet esa
sına dayandığı için kooperatifler, bunu da bu 
yönde mütalâa etmek yerindedir ve madde iyi 
olarak tedvin edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Koç, buyurunuz. 

CELÂ LNURÎ KOÇ (Kars) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; kooperatif ortak
larının hukukî mesuliyeti bakımından sınırsız
lığı terviceden ve bunun yerinde olduğunu 
fiöyliyen arkadaşlara cevap arz etmek üzere 
çıktım 

Evvelâ, bu mevzuda Ticaret Kanunu umu
mi kanundur, Kooperatifler Kanunu is ehususi 
kanundur. 29 ncu madde ile hususi kanun umu
mi kanunun prensiplerine ve esprilerine aykırı 
olarak vaz'edilmiş oluyor, bir. 

îkincisi; kooperatif bir hükmî şahsiyettir. 
Hükmî şahsiyet organları ile kendisini temsil 
ettirir, işlerini organları vasıtasiyle yapar ve 
bunları da yürüten yine şahıslardır. Binaena
leyh, eğer smırsız bir mesuliyet içerisine girdi
ğimiz taktirde, bu demektir ki, siz bu koopera
tiflere girmeyin, kooperatifin idarecileri yarın 
adlî, idari, huukukî, cezai birfülle büyük bir so
rumluluk altına girebilir ve sizi yarın bütün 
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mamelekinizle mahkûm ettirebilirler. Bina
enaleyh, bu maddenin mevcudiyeti, ortakların 
yarın endişelerini mucibolacak, eğer mütevazi 
bir sermaye ayıracaksa, sırf gelecekteki, istik
baldeki mamelekine de el koyacağı endişesiyle 
kooperatife ortak olmıyacaklardır. 

Evvelemirde bu kaziyeden hareket ettiği
miz takdirde, bir taraftan kooperatifçiliği geliş
tirmek, olgunlaştırmak, teşvik etmek isterken, 
bizatihi kanunun gerekçesine aykırı olarak bu 
maddeyi koymakla, herkesi kooperatifçilikten 
uzaklaştırmaya çalışıyoruz demektir.-

GECtOt KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Yok öyle bir şey. 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Yok öyle 
bir şey değil, mantık bunu icabettiriyor. Mese
lâ, ben bugün her hangi bir kooperatifin orta
ğı olduğum zaman, ilk aklıma gelen koyduğum 
sermaye kadar sorumlu olmamdır. Ben yarm 
kooperatifin ticaret serbestisi, hareket serbesti
si, karar serbestisi içinde nasıl bir tutum ala
cağını önceden kestiremem, bilemem. Meselâ be
nim tasvibetmiyeceğim ve fiilen de önliyemiye-
ceğim bir teşebbüse girer, milyonlar zarara uğ-
rıyabilir. Benim bu milyonlar zararın içerisin
deki bütün kabahatim ve günahım sırf ufacık 
bir sermaye koymaktan ibarettir, önceden ira
demi, hareket serbestimin dışında getirip de 
böyle bir müeyyidenin içine koymama aklen im
kân yoktur, aklen varit de değildir. Hiç kimse 
deli değildir ki, miras yolu ile intikal edecek, 
sonradan kazanacak, almteri ile kazanacak bir 
parayı, diğer bir hükmî şahsiyetteki bir ada
mın her hangi bir ihmali ile bir riziko 
altına soksun. Bu görülmüş bir şey eğildir. An
cak nimetler külfetler kadar olur, külfetler ni
metler kadar olur. 

O itibarla bu, yine akim bir prensibidir, hu
kukun da bir esasıdır. Bir insanın kooperatifte 
sorumlu olabilmesi için koyduğu sermaye kadar 
kâr istihsal edecektir. Koyduğu sermaye kadar 
zararla mesul olacaktır. Bu esastan hareket et
tiğimiz taktirde, 29 nGu madde hem aklın pren
siplerine, hem hukukun umumi prensiplerine, 
hem anakanun olan Ticaret Kanununa aykırı
dır. Ticaret Kanununda kooperatife ait hüküm
ler de mahdut mesuliyetlidir; zaten bu mahdut 
mesuliyetten maksat da kooperatifleri teşvik et
mek ve insanlardan mesuliyet duygusu yarat-

13 . 12 . 1968 O : 1 

maden muayyen bir para ile iştirakini sağlamak
tır. Halbuki anonim şirketlerde, limited şirket
lerde hüsnüniyet sahibi üçüncü şahısların zarar
larına karşı kooperatiflerin sorumlu olduğu gö
rülmüştür. Tek istisnası kooperatiflerdir. Bu iti
barla, 29 ncu maddenin anasözleşmeye atfen 
yaptığı bu hüküm cidden gayriâdildir. Arz et
tiğim veçhile, hukukun umumi prensiplerine, 
mantığa ve kanunun esbabı mucibesine de ay
kırıdır ve onu tekzibetmektedir. Bu bakımdan 
bu maddenin çıkarılmasında fayda mülâhaza 
ediyorum. Yalnız, kooperatif ortakları hisseleri 
kadar, koydukları sermaye kadar sorumlu ol
malıdır. Hüsnüniyet sahibi üçüncü şahısların 
zararlarını da tekevvül etmelidirler. Bunun hari
cine çıkmak demek, koooperatifleri atıl hale ge
tirmek, kooperatife üye olacak olan insanların 
şevkini, hevesini bir endişe ile, karku ile teh-
didetmek ve onları uzaklaştırmak demektir ki, 
bu maksatla söz almış bulunuyordum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmaların 
yeterli görüldüğüne dair önerge vardır. Şimdi
ye kadar altı arkadaşımız konuşmuştur. Sırada 
Sayın Hasan Ünlü, Sayın Aytaş ve Sayın Çe-
tinsoy kayıtlıdırlar, önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Madde üzerindeki görüşmelerin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Eskişehir 
Hayri Başar 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde buyurun 
Sayın Ünlü. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlar, konu kâfi derecede aydmlanmamıştır. 
Ben Çarşamba günü burada bir misal verdim, 
etraflı bir şekilde açıkladım, fakat arkadaşlar 
benim iddiamı yanlış anlamışlardır. Eğer bu 
mevzuun etraflı bir şekilde açıklanmasına mü
saade «dıilirse, iddiamı o zamıan dalha sarih bir 
şekilde şöyle ortaya koyabilirim. 

Ben, ortaklar bu madde ile birbirlerini soya
bilir iddiasında bulundum. Meselâ bir belediye 
reisi, bir köy derneği veyahut 'demekler, tutup 
kendi adamlarından toplıyarıak bir kooperatif 

I kurar ve Sayın Başar'm dediği gibi bankalar 
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da, hükmi şahıs olan belediye buna ortak oldu
ğu için kredi verir. Verdiğine göre... 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Olmaz öyle 
şey, siz yanlış anlamışsınız. 

HASAN ÜNLÜ (Devamla) — Peki, ben öy
le anladım, arkadaş demin öyle iddiada bulun
du... 

Verdi. Bunlar, zincirleme şekilde bir mesuli
yet durumları vardır. Yani müıtesel'silen sorum
ludurlar. İflâs ettiler... Şahıslar belediye reisle- / 
rinin adamları.. Malları yok. Uzaklaştılar. Ne
reden alacaklar? Belediyeden alacaklar, işte 
ben, müsaade edin (bu durumları açıklamak için 
ve maddenin daha ziyade zincirleme değil, pay
ları tutarında orantılı olarak, 30 ncu maddede 
belirtiliyor, bu şekilde bir mesuliyet kabul edi
lirse, ortaklar ortak olan hükmi şahısların 
za/nara girmesine meydan vermemiş olacaklar. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. Bu sebeple öner
genin kabul edilmeımesini Yüoe Meclisten rica 
ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etömiyenler... 
Kabul eldilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
351 S. Sayılı Kooperatifler kanunu tasarısı

nın 29 ve 30 ncu maddelerinin 29 ncu madde 
olarak ve ortaklarının sorumluluğu başlığı altın
da aşağıdaki şekilde değiştirilmesini rica ede
rim. 

Konya izmir 
İhsan Kabadayı Mustafa Uyar 

Ortakların sorumluluğu 
Madde 29. — Anasözleşmie, kooperatifin var

lığı borçlarını karşılamaya yetmediği hallerde, 
ortakların da şahsan ve koydukları sermaye ile 
sınırlı olarak sorumlu tutulacaklarını hüküm 
altına alabilir. Bu takdirde alacaklılar koopera
tifin iflâsı veya diğer sebeplerle dağılması ha
linde alacaklarını tamamen sağlıyamazlarsa, ko
operatifin borçlarımdan dolayı, kooperatif ortak
ları zincirleme ve koydukları sermaye ile sınırlı 
olarak sorumlu olabilirler. 

Anasözleşmeye, kooperatif borçları için or
takların paylarından fazla olarak sınırsız bir 

şekilde sorumlu olacakları hususunda bir hü
küm de konabilir. İflâsın sonuna kadar bu so
rumluluk iflâs idaresi tarafından ileri sürü
lür.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Gerekçe veri
yor musunuz niçin katılmadığınıza dair? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursıa) — Efendim, bu madde, yani 
tasarının 29 ncu maddesi üzerinde birçok sayın 
arkadaşımız konuştu, aslında 19 ncu madde ile 
alâkalıidır. Yani, kooperatiflerin taşıdığı sorum
luluk ni'slbetinıde kredi bakımından bankalar 
nezdinde itibarları vardır. Hiç sorumluluk taşı-
mıyan müesseseye, 19 ncu raııaddede her ne ka
dar kredilerde öncelik tanınır, demek suretiyle 
maddeye bir hüküm getirımişsek de, hiçbir ban
ka kredi vermez. Bu itibarla 29 ncu maddenin 
tasarıdaki şekli ile oylanmasını rica edeceğiz. 

Önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, katılma
dığına göre değişiklik önergesini Yüce Mecli
sin oyun?, sunuyorum. 

Ka/bul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul 
edilmemiştir. 

Bu madde üzerinde başka verilmiş değişik
lik önergesi yoktur, olmadığına göre 29 ncu mad
deyi metinde yazılı sekli ile oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum. 
2. Sınırlı sorumluluk : 

Madde 30. — Anas özleşmeye, kooperatif borç
ları için ortakların paylarından fazla olarak şah
san ve belirli bir miktara kadar kooperatiften 
sonra sorumlu olacakları hususumda bir hüküm 
konabilir. Ortakların tek başına sorumlu olacak
ları miktar kooperatifteki paylarının tutarı ile 
orantılı olarak da gösterebilir. 

İflâsın sonuna kadar bu sorumluluk iflâs ida
resi tarafından ileri sürülür. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde Sayın 
Reşit Ülker bir değişiklik önergesi vermiştir, 
okutuyorum. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kooperatifler kanunu tasarısının 30 ncu 

maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
nin, açıklık vermek üzere, aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

«Madde 30. — Anasözleşmeye, kooperatif 
borçları için her ortağın kendi payından fazla 
olarak, şahsan ve belirli bir miktara kadar 
kooperatiften sonra sorumlu olacakları husu
sunda bir hüküm konabilir.» 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, maddenin esası ile ilgili değil, yal
nız daha açıklık verici bir ibare teklif ediyo
rum. 30 ncu maddede, «Anasözleşmeye koope
ratif borçları için ortakların paylarından faz
la olarak...» Bu biraz vuzuhsuz oluyor. Gerçi 
biraz zorlayınca o mânaya çıkıyor. Bunun 
yerine, «her ortağın kendi payından fazla 
olarak» diye, o kısımda açıklık teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. 30 ncu 
madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
Önergesini tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, maddenin 
birinci fıkrasını daha iyi açtığı için önergeye 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon değişiklik önergesi
ne uymaktadır, önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler Kabul edil
miştir. 

Komisyon mutabakat halinde olduğu için 
filhal kabulü de mutazamımn bulunmaktadır. 
Bu şekilde maddeyi yeniden redakte etmek 
gerekir mi sayın komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Hayır Sayın Başkan, fil
hal katılıyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi yeni baştan redakte 
etmek gerekiyor mu? Yoksa değişiklik öner
gesi dâhilinde maddenin oya sunulması müm
kün olabilecek mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Mümkün, Sayın Başkan. 
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«Kooperatif borçları için her ortağın kendi 
payından» kısmının, «ortakların paylarından» 
kısmına monte edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Saym Komisyon yetkilisi, 
30 ncu maddeyi değişiklik şekli ile okuyunuz, 
ona göre oya koyacağım. Oya konulacak şekil
de bu maddeyi lütfen okuyunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — «Madde 30. — Anasözleş
meye kooperatif borçları için her ortağın kendi 
payından fasla olarak, şahsan ve belirli bir 
miktara kadar kooperatiften sonra sorumlu ola
cakları hususunda bir hüküm konabilir. Ortak
ların tek başına sorumlu olacakları miktar koo
peratifteki paylarının tutarı ile orantılı olarak 
da gösterilebilir. 

İflâsın sonuna kadar bu sorumluluk, iflâs 
idaresi tarafından ileri sürülür.» 

BAŞKAN — 30 ncu maddeyi, Komisyon yet
kilisinin okumuş olduğu şekilde Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Bu şekli ile kabul edilmiştir. 

3. Ek ödeme yüklemi : 

Madde 31. — Anasözleşme, ortakları ek öde
melerle yükümlendirebilir. Ancak, ek ödeme
lerin yalnız bilanço açıklarını kapatmada kul
lanılması şarttır. Ek ödeme yükleme sınırsız 
olaJbileceği gibi belirli miktarlarla veya iş hac
mi ile veya paylarla orantılı olarak smırlandırı-
laJbilir. 

Kooperatifin iflâsı halinde ek ödemeleri is
teme hs|kkı iflâs idaresinindir. 

BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde, Sayın 
İhsan Kabadayı ve Sayın Mustafa Uyar arka
daşlarımız değişiklik önergesi vermişlerdir. 
Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3515 sayılı kooperatifler kanunu tasarısının 

31 nci maddesinin «Ek ödeme» ile başlıyan ikin
ci cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
rica ederiz. 

Konya İzmir 
İhsan Kabadayı Mustafa Uyar 

Madde 31, cümle 3 : Ek ödemelerde yükle
me belirli miktarlarla veya iş hacmi ile veya 
paylarla orantılı olarak sınırlandırılabilir. 
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Kooperatifin iflâsı halinde ek ödemeleri iste
me hakkı iflâs idaresinindir 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini okutmuş 
bulunmaktayız. Şimdiye kadar söz istemiş olan
lar : Sayın Mustafa Uyar, Sayın Reşit Ülker, 
Sayın Hayri Başar ve Sayın Süleyman Onan'-
dır. 

Sayın Uyar Yok. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Ülker de konuşmaktan 

vazgeçti. Buyurunuz Sayın Başar. 
Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka

daşlarımız var ise oylarını kullansınlar. 
HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; «Anasözleşme, 
ortakları ek ödemelerle yükümlendirebilir.» Bu, 
ek ödemelerle yükümlendirilmek, gayet tat i l 
biraz evvelki kabul ettiğiniz maddelerle ilgili
dir. Ama, ek ödemelere gitmeden evvel, koope
ratifin bir kaynağı da vardır. Bu da, yedek ak
çalardır. Gerçi kanunda zikredilrıemiş, ama bir 
tasrihe lüzum var- : «Yedek akçaları kâfi gel
mediği takdirde ek ödemelere gidilmesinin» ya 
maddeye alınması ve yahut komisyon tarafın
dan tavzih edilerek, bu maddenin «.jkooperatirin 
ayrılan yedek akçaları kâfi gelmediği takdirde 
ek yükümlenmeye gidilebileceği» nin anlaşıl
masına bir zaruret var. 

Bu tavzihi yapmak için söz aldım, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Onan, buyurunuz. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlarım, «ek ödeme yüklemi» ni teş
kil eden 31 nci maddede; «bilanço açıklarını ka
patmada kullanılır.» hükmü doğru. Ancak, 
«Yükleme sınırsız olabileceği gibi, belirli mik
tarlarda olabilir» şekli var. Bu «belirli mik
tarın» ortakların ortaklığa katıldığı ödeme 
miktarı kadar olmasının sarahaten yer verilme
si yerinde olur kanaatindeyim. Zaten bilanço
lar tanzim, edilirken kooperatiflerin yedek ak
çeleri teemmül edilir, bütün varlıkları hesaba 
katılır; menkul, gayrimenkul erotia, her türlü 
nakit v.s. orada belirtilir. Bunun için yedek 
akçe zaten nazarı itibara da alınmış olacağı ci
hetle, sadece tehlikeli olan husus ortakların 
katıldığı miktarı kadar olanın ek ödemeye işti
raki mevzubahistir. Bu yolda tashihat yapılır
sa madde ilgililere faydalı olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. 31 nci 
maddede verilmiş bulunan değişiklik önergesini 
tekrar okutup Yüce Meclisin oyuna sunaca
ğım. 

(tsmir Milletvekili Mustafa Uyar ve Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı'nın önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon değişijklik önergesi
ne katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

31 nci maddeyi metinde yazılı olan şekilde 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyanlsr... Aynen kabul edilmiştir. 

4. Caiz olmıyan sınırlandırma : 

Madde 32. — Sorumluluğu belirli bir zama
na bırakılan veya bâzı ortak gruplarına yük
leyen anasözleşme hükümleri muteber değildir. 

BAŞKAN — 32 nci maddede değişikliği 
intacedecek önerge yok. Maddeyi bu şekilde 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

lunan veya ek ödemelerle yükümlü olan bir 
kooperatifin iflâs halinde, iflâs idaresi sıra cet
velini düzenlemekle beraber ortaklardan her bi
rinin payına düşen borcun ödenmesini kendi
lerinden ister. 

Tahsil olunamıyan meblâğlar diğer ortaklar 
arasında bölüşülür.. Aktif bakiyesi pay cetvelle
rinin kesin olarak tesbiti üzerine geriverilir. 
Ortakların birbirlerine rücu hakları saklıdır. 
Ortakların geçici olarak tesbit olunan borçla-
riyle pay cetveli aleyhine icra ve İflâs Kanunu 
hükümlerine göre itiraz hakları vardır. 

BAŞKAN — 33 ncü maddede değişiklik 
önergesi mevcut değil. Bu sebeple maddeyi me
tinde yazılı olan şekilde oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 
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6. Sorumluluk hükümlerinin değiştiril
mesi : 

Madde 34. — Ortakların sorumluluğu ve 
ek ödemeler yükümleri ile ilgili değiştirmeler 
ancak anasözleşmenin tadili ile mümkündür. 
Sorumluluk ve ek ödeme yükümleri konulması 
veya bunlann artırılması, bu husustaki kara
rın tescili ile kooperatifin bütün alacakları le
hine hüküm ifade eder. 

Sorumluluğun azaltılması hakkındaki ka
rarlar, tescilden evvel doğmuş borçları kapsa
maz. 

BAŞKAN — 34 ncü madde üzerinde değişik
lik önergesi verilmemiştir. Bu sebeple maddeyi 
metinde yazılı olan... 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Sayın Baş
kan, «Doğmuş» kelimesi bir kısmında var, bir 
kısmında yok. Hangisi doğru acaba? 

BAŞKAN — Efendim, düzeltilmiş olarak 
okundu. Son cümle «Evvel doğmuş» şekli ile 
oya konacaktır. 

34 ncü maddeyi okunan şekli ile oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... 34 ncü madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

7. Kooperatife yeni giren ortakların so
rumluluğu : 

Madde 35. — Ortakları şahsan sorumlu, ve
ya ek ödemelerle yükümlü bir kooperatifte, 
durumunu bilerek yeni giren kimse, girişinden 
önce doğmuş olan borçlardan diğer ortaklar 
gibi sorumlu olur Buna aykırı mukavele hü
kümleriyle ortaklar arasındaki anlaşmalar üçün
cü şahıslar hakkında hüküm ifade etmez. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde üç ar
kadaşımız şimdiyedek değişiklik önergesi ver
miştir. Bu önergeleri okutuyorum. 

Başkanlığa 
Kooperatifler kanun tasarısının 35 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederim. 

Ali Karcı 
Adana Milletvekili 

«Madde 35. — Ortaklan şahsan sorumlu ve
ya ek ödemelerle yükümlü bir kooperatifte, 
durumunu bilerek yeni giren bir kimse, girişin
den önce doğmuş olan borçlardan diğer ortak
lar gibi sorumlu olur. Ortakların şahsan so

rumlu ya da ek ödemelerle yükümlü olduğunu 
bilmediğini iddia eden ortak bu iddialarını is
pat ile mükelleftir. Bu durumda ispat eden or
tağa yukarıdaki mükellefiyetler yüklenmez.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
351 Sıra sayılı kooperatifler kanun tasarısı

nın 35 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini rica ederiz. 

Konya Milletvekili izmir Milletvekili 
İhsan Kabadayı Mustafa Uyar 

«Madde 35. — Ortakları şahsan sorumlu 
veya ek ödemelerle yükümlü bir kooperatife 
yeni giren bir ortak ancak kooperatife gir
diği tarihten sonra doğacak borçlarından so
rumludur.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kooperatifler kanun tasarısının 35 nci mad

desine, «Durumun bilinmesi için yeni giren 
üyeye gerekli bilginin verilmesi lâzımdır» şek
linde bir fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Reşit Ülker 
istanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan değişiklik 
önergeleri okutuldu. Söz istiyen arkadaşlarıma 
söz vereceğim. Sayın Ülker, buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım; 35 nci madde normal bir madde. 
Yalnız, evvelki maddelerde de sınırsız sorum
luluk ve ek ödemelerden dolayı arkadaşları
mız endişelerini açıkladılar. Gerçekten de bir 
taraftan buna ihtiyaç vardır; anakaide olarak 
sınırlı, fakat istisna olarak sınırsız olma key
fiyeti anasözleşmeye konulabiliyor. 

Şimdi, burada önemli olan nokta, bütün ar
kadaşların takıldıklarının teminatını' buraya 
koyabiliriz. Nereden çıkar zorluk? Bir vatan
daş gelir ve bir kooperatife bilmiyerek girer 
ve bir sorumluluğun altında kalır. Bizim ko
nuştuğumuz konu bu. Öyle ise, gelen vatanda
şın, kooperatife girmek istiyen vatandaşın 
kooperatifin durumunu bilmesi farzedilir. Fa
kat farzedilmesinin de ötesinde bir şey yap
mak lâzımdır, Türkiye'de kooperatifçiliğin kök
leşmesi bakımından; kendisine bilgi verilmesi 
lâzımdır. Bâzı kanunlarımızda böyle usuller 
kabul edilmiştir. Meselâ, Harçlar Kanununda 
tapu memuru söyler : «Eğer harcı eksik göste-
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rirsen ve aradaki fark şu kadar olursa sen bunu 
ceza olarak vereceksin» diye kanun bir ihtar; 
bir bildirme vazifesini vermiştir. 

Bendeniz de diyorum ki, 35 nci maddeye 
bir cümle ilâve edelim ve o cümlede diyelim 
ki, «Durumun^ bilinmesi için yeni giren üyeye 
gerekli bilginin verilmesi lâzımdır.» 

MEHMET ALİ AYTAŞ (izmir) — Müey
yidesi? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) —Müeyyidesi; 
verilmesi lâzımdır. Müeyyidesi, verilmemiş ol
ması da elbette kanunsuz olur. Yani mahke
meye giderse bu üye, «bana ben geldiğim zaman 
bu bilgiyi vermediler» demek hakkını doğu
rur. O bakımdan önemli bir kuruluştur koope
ratif; ortakları şahsan sorumlu veya ek öde
melerle yükümlü bir kooperatifte «Durumunu 
bilerek yeni giren kimse» kısmına açıklık ver
mek için «ifade etmez» kelimelerinden sonra bu 
açıklamanın kendisine bildir"! nesi çok favdalı 
olacağı kanısındayım. Kanunun sistematiğini 
de bozacak bir şey değildir. Kendi millî bün
yemize göre yapılmış, uyarıcı bir hal olur. 
Eğer, arkadaşlarımız iltifat ederlerse daha iyi 
bir şey yapmış olduğumuz kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Onan. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlarım, kooperatife her yeni giren 
üyenin kooperatifin nasıl faaliyette bulunduğu
nu, neler yaptığını veya yapmak istediğini bil
mesinde fayda vardır. Gözü kapalı, körükörü-
ne bir kimse bir kooperatife ortak olursa işte 
yukarıda kabul ettiğiniz 29 ncu maddenin sı
nırsız sorumluluğunun ağır yükü ve vebali al
tında, elindeki avucundaki har şeyini bir anda 
kaybeder. Âdeta bir nevi kumar oynuyormuş 
gibi olur, bilmiyerek ama. 

Bu bakımdan, koooperatife girecek olan her 
arkadaşı yönetim kurulunun, elindeki müdellel 
vesikalarla tatmin edici, doyurucu hüviyetiyle 
ikna etmesi lâzımdır ve bu ispatlamayı müm
künse yazılı olarak yapmalı. Çünkü kişiler fâ
nidir, söz uçar gider. Onun için yeni girecek 
ortak girinceye kadar olan dönem içinde, devre 
içerisinde kooperatifin her türlü falsolarını veya 
başarılarını bilmiş olmalıdır 

Onun dışında, yurt dışında çalışan bir işçi 
vatandaş, helâl kazanciyle sağladığı sermayesini 
köyüne döndüğü zaman köy kalkınma koopera
tifine ortak olmak ister, onu orada değerlen

dirmek ister. Kurulmuş bir kooperatif vardır, 
yıllar yılıdır o kooperatif ölçüsüz zararlar içe
risindedir veya o devre yöneticilerin fahiş ha
talarından dolayı kooperatif çığırından çıkmış
tır. 29 ncu maddede kabul ettiğiniz ağır yükü
mün farkında değildir, bu maddeye göre de 
ortak olacak. Sonra ne olacak? E, sen ortak 
oldun ya... Oldun. O halde 35 nci maddenin 
tahmil ettiği vebali taşımak mecburiyetindesin 
denecek ve durumunu bilmiyerek yeni giren or
tak, girişinden önce doğmuş olan bütün borç
lardan sorumlu olacak. 

Değerli arkadaşlarım, bu, demokratik bir 
anlayışla, mâkul bir madde olarak mütalâa edi
lemez. Bu yönüyle bu maddeyi daha derli toplu, 
dörtbaşı mâmur ve doyurucu, tatmin edici bir 
şekle sokmalıyız. Kooperatif faaliyetleri hak
kında bilgi alamıyan ve yazılı vesikaları bulun-
mıyan arkadaş buraya, bu yüke sokulmamalıdır. 
Aldıktan sonra, tamamen tatmin edici bir bilgi
yi kazandıktan sonra girerse o zaman iş doğru 
olur. Ne gelirse, anlıyarak girdiği için başına 
gelir. O zaman hiçbir itiraz hakkı olmaz. Değil
se, «Ben bunu bilmiyordum» diye ondan sonra 
mahkeme kapılarına düş, ilâm alma peşinde koş. 
O zaman iş berbat olur arkadaşlar. 

işi kısa yoldan düzeltelim. Kooperatife gire
cek ortaklar kooperatifin mazideki faaliyetleri 
hakkında, o andaki hali hakkında tam mâna-
siyle doyurucu bilgiyi alsın, gönlü rahat etsin, 
kafası yatsın ve katılsm veya katılmasın. Bu 
şekilde düzeltelim. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın öner, buyurunuz Halk 
Partisi Grupu adına. 

C.H.P. GRUPU ADINA MURAT ÖNER 
(Afyon Karahisar) — Değerli arkadaşlarım; 

8 nci maddede bir hususu kabul ettik. Ora
da, kooperatife girme şartları mevzuubahsedil-
mişti. Kooperatife girerken eğer bu kooperatif 
ortaklarına şahsi bir sorumluluk veya ek öde
me yüklüyorsa, o zaman o ortak bu şahsi so
rumluluğu ve ek ödeme yükümünü yazılı olar 
rak bildirecek, o takdirde sorumlu olacak. Bu
nu kabul ettiğimize göre, şimdi görüştüğümüz 
maddede anlaşılması zor bir husus kalmiyor 
kanaatindeyim. 

Bu bakımdan maddenin olduğu p,ibi kabulü 
uygun olur kanaatindeyim. Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Başar, buyurunuz. 
HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; bir kooperatifin 
durumunu bilerek giren bir ortak gayet tabiî 
olarak, onun varsa borçlarını tekeffül eder. Bu 
tabiî bir hükümdür. Fakat yaygın halde bir 
kooperatifleşmeyi arzu eden ve bilhassa köy
lere kadar giden istihsal ve pazarlama koopera
tiflerini kurmak amacını güden bir kooperatif
leşmenin anastatüsünü hazırlarken, tatbikatta 
bir noktaya dikkat etmek icabeder. Köyde bir 
kooperatif kuruyorsunuz veya bir kazada bir 
kooperatif kuruyorsunuz. Geniş çapta köyleri 
içine alan, köylüleri içine alan bir kooperatif. Bu 
raya gelen ortak, kooperatifin durumunu nasıl 
öğrenebilir? Buna maddeten imkân yok. Esa
sen 8 nci maddede, biraz evvel arkadanım bah
setti, kooperatifin orada «hak ve ödevlerim bi
lerek» diyor, ama borçlarını bilerek değil. Bura
daki mâna, kooperatfin borçlarımdır. Asıl olan 
şudur ki, her ortak girdiği tarihten itibaren 
kooperatifin borçlariyle veya istikbaldeki sa-
rarlariyle sorumlu olması icabeder, ve bu hüküm 
bir arkadaşımızın teklifinde olduğu gibi, her or
tak girdiği tarihten sonraki kooperatifin borçla
riyle sorumludur, şeklinde olmalıdır. 

Kooperatifi yaygın hale koymak istersek bu 
maddeyi bu şekilde kabul etmeye lüzum vardır. 
Yani; girdiği tarihten itibaren sorumlu olur. 
Düşününüz, binlerce üyesi olan bir kooperatif ve 
arkadaşım misâl verdi, bir işçi Türkiye'ye dön
dükten sonra kooperatife girerse.... Türkiye'ye 
dönmeden de kooperatife ortak olan birçok köy
lüler vardır. Pancar istihsal Kooperatifinde bu 
vardır. Avrupa'da nereden öğrenecek? 

Hak ve adalet odur M, (belki bir şirket olsa 
bu düşünülebilir) yaygın hale bir kooperatifi ge
tirmek istiyorsak ortaklan ürkütmeden koope
ratife sokmak için girdiği tarihten itibaren do
ğacak borçlardan sorumlu tutmak âdil ve koope
ratiflerin gelişme bakımından yerinde bir hüküm 
olur. 

Binaenaleyh, «her ortak girdiği tarihten iti
baren kooperatifin borçlariyle sorumludur» şek
liyle verilen önergenin lehinde oy kullanırsak 
asıl mânaya, kooperatiflerin gelişmesi için bu 
kanunu buraya getirmekteki asıl ruha hizmet et
miş oluruz. Saygılar sunarım. 

i BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın arkadaş

lar, burada bir konuyu aydınlatmak maksadiyle 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum: «Ortakları 
şahsan sorumlu veya ek ödemelerle yükümlü bir 
kooperatifte, durumunu bilerek yeni giren kim
se, girişinden önce doğmuş olan borçlardan diğer 
ortaklar gibi sorumlu olur.» 

Şimdi kooperatif ortakları arasında özel kişi
ler ve bir de hükmi şahıslar, mahallî idareler 
varsa, bu mahallî idareler başında bulunan ki
şiler, özel kişilerin yakmlarıysa, bunlar bilerek 
ortak olurlarsa bu hükmi şahısları sorumlu du
ruma getirirler. Bu halde, bilerek bu şekilde 
hükmi şahsı sorumlu duruma getiren kişiler hak
kında, yani hükmi şahsm başında bulunan ida
reciler hakkında şahsi bir sorumluluk doğması 
lâzım. Bunu Sayın Komisyon nasıl bir hükme 
bağlıyabilir? 

Bu durumlar tatbikatta olabilir. Benim iddi
am budur, buna dikkat etmek lâzımdır. Yok
sa yarın, belediye başında bulunan kimseler, 
özel idare başında bulunan kimseler, dernek ba
şında bulunan kimseler, dışardan kooperatif 
kurmuş bulunan özel kişilerin zayıf durumları
nı bile bile ortak olur. Belediyenin bütün ser
vetini, özel idarenin servetini bunların zarara 
girmiş olduğunu görerek, bunların menfaati
ne vermiş olabilir, belediyeyi zarara sokabilir, 
özel idareyi zarara sokabilir. Bu hallerde, bu 
durumda hareket eden kimselerin şahsi sorum
luluklarım nasıl tâyin ediyoruz? Bunu göz önü
ne getirmeleri lâzımdır. Sayın Komisyondan ve 
arkadaşlarımdan ricam bu olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, buyurunuz 
efendim. 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; daha evvel de 
görüştüğümüz 25 nci maddede kooperatif sır
larım ortaklar dahi öğrenemezler. Kooperatif or
takları bu sırları ifşa ettikleri takdirde, başka 
maddelerinde onların cezalandırılacağı hükmünü 
sarih olarak görüştük ve bunu kabul ettik. Bu 
durum karşısında kooperatife yeni girecek olan 
üyelerin kooperatifin sırlarını öğrenmesi tama
men hukuk dışı bir usul ve prensiptir. 

Kaldı ki, kooperatife girecek arkadaşlar za
ten kendi şahısları başına mesul bir kimse de-
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güler. Üçüncü şahsa karşı mesuliyet taşımakta
dırlar. Bu bakımdan, yarın bu kooperatife bir 
üye aldınız, kooperatife girdi, kooperatifin sır
larını gitti ifşa etti. Daha girmeden, bütün he
sabınızı, kitabınızı defterinizi açtınız kontrol et
ti yeni girecek arkadaş, gitti sağda solda ifşa 
etti. Kooperatifin durumu ne olacak? Bu ba
kımdan burada illâ «Kooperatif hakkındaki bil
gileri alsınlar, öğrensinler öyle kooperatife gir
sinler.» şeklindeki tez, bendenizin nâçiz kanaa
tine göre, yersizdir, usulsüzdür. 

Bir de; girdiği tarihten itibaren borçlandır
ma keyfiyetine dâhil olunsun denildi. Bu da ha
talı bir usuldür. Çünkü yeni girecek arkadaş ko
operatifin ilk kuruluşundan beri, yani mecrası
na girdiği günden itibaren tamamen kooperati
fe ait faydalarından kendisi istifade edeceği 
için borçlandırma keyfiyetinin girdiği tarihten 
itibaren olan hesaba karıştırılması da bu yönüy
le hatalı bir görüştür. Bu bakımdan verilmiş bu
lunan önergelerin ben aleyhindeyim. Metni ha
zırlandığı şekilde, Komisyonun getirdiği şekilde 
kabullenmemiz uygun olur kanısındayım. Say
gılar sunarın. 

BAŞKAN — Sayın Çetinsoy, buyurunuz. 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Sayın Baş
kan, muhterem, arkadaşlar; 

Bu madde naçiz görüşümüze göre, koopera
tife yeni giren ortaklardan ziyade üçüncü şahıs
ların korunmasına matuf bir madde olarak ha
zırlanmıştır. Yani, üçüncü şahıslar, kooperatife 
sonradan giren bir üyenin, eğer biraz evvel ka
bul ettiğiniz maddelere göre sınırsız mesuliyet 
taşıyan bir kooperatif ise, «Ben bu kooperatife 
sonradan girdim, hiçbir şey bilmiyordum, so
rumluluğa iştirakim yoktur.» demesin diye kon
muştur. Binaenaleyh, Sayın Reşit Ülker arkada
şımızın teklifi biraz maddeyi yumuşatmakla be
raber, yine biraz evvel konuşan arkadaşım ela 
ifade etmek istediler; 25 nci maddeye çelişmez
lik getiren bir madde de olması bakımından doğ
ru değildir. Çünkü bilgi verilir. Hakikaten 
doğru bilgi verelim, yani gözü kapalı girmesin 
bu adam. Ama bu bilgiyi elde ederken ola ki, 
meslek sırlarını, ticari sırlarını kooperatifin öğ
renmiş olur. Art düşünceli bir ortak adayı «Ben 
ortak olacağım, bana bilgi verin» demek suretiy
le gelir ufak tefek de olsa bâzı sırları öğrenip 
kooperatifin ilerde malî sorumluluğunu icabet-

tiren zararları tevlidedebilir. Her hal ve kâr
da bir kongresi yapıldığına ve bu kongrede 
aktifi - pasifi, kân - zaran her sene görüşül
düğüne göre, kooperatife sonradan ortak olan 
adamın da bunlan takibedip girmesi gerekli
dir. Bir sermaye yatınım yapan, bir mesuliyet 
altına giren insan gözü. kapalı da girmez el
bette. Evett kooperatiftir, daha çok hitabeiatiği 
köylüdür. Ama köylü de uyanıktır. Batak bir 
kooperatife girmek hatırından geçmediği gibi, 
kılı kırk yarmadan, istiareye yatmadan da za
rarlı bir kooperatife girmesi mevızuubahis de
ğildir. Madde metninin aynen kabul edilmesi 
halinde kanuni manzumesi ve tümü itibariyle 
de bir çelişmezlik olmaz. 

Hilafım düşünelim arkadaşlar, 35 nci mad
dede, «Ortaklan şahsan sorumlu ve ek ödeme
lerle yükümlü bir kooperatifte durumu bile
rek yeni giren bir kimse sorumlu değildir.» di
yebilir miyiz? Binaenaleyh, biraz evvel arz et
tiğim gibi gerekçesi budur: Üçüncü şahısların 
hukukunu siyanet için konulmuş bir maiddedir, 
ortaklardan ziyade. Bu bakımdan madde met
ninin aynen kabulünde hukukan zaruret var
dır. Saygılanmı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, buyurunuz. 
aEÇiOİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Muhterem arkadaşlar; 
Burada birçok mütalâalar serdedildi. Ko

misyon olarak söz almıyacaktık. Ancak bir iki 
sayın arkadaşımızın, «belediyelerin imkânları 
(bu maddeyle de alâkalı olarak söylendi) batı-
nlacak, kooperatif ortaklarının çocuklarına 
borçlar kalacak» şeklinde, maddeyle tasarının 
getirdiği hedeflerle işlerle alâkası olmıyan be
yanlar karşısında söz almak mecburiyetinde 
kaldık. 

Evvelâ, 35 nci madde 8 nci maddeyle irti
batlıdır. 8 nci maddeye göre kooperatife ortaik 
olmak istiyen bir yurttaş «kooperatifin bütün 
borçlarını, gelecekteki borçlarını, taahhütlerini 
kabul ediyorum» diye yazılı bir beyanda bulun
mazsa, kendisini doğabilecek her hangi bir za
rar bağlamaz. Mesele burada değil. Bu tasan 
Türkiye'de kooperatifçiliğin gelişmesini hedef 
almış. Kooperatif ortağı olmıyan bir kimseye 
yönetim kurullan şu veyahut bu şekilde yazılı 
olsun, şifahi olsun cevap vermeye mecbur de
ğildir, vazifeleri değildir. An baldan kaçmaz, 
kooperatif kâr yapan, iyi çalışan, menfaat ge-
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tiren bir müessese ise oraya girmek için bâzı 
hatırlı kimselerin tavassutunu dahi isterler. 
Bunlar tatbikatta olan şeyler. Kooperatif iyi 
çalışmıyor ise, ıbatan geminin fareleri gibi, her
kes kaçmaya çalışır. 

Şimdi, bilerek bir kooperatifin ilerde doğa
cak zararlarından dolayı ortak olmuş kişinin 
gayet tabiî ki, yazılı beyanı da imza ettikten 
sonra, sorumlu olması kadar tabiî birşey yok
tur. 

Sayın arlkadaşladımızdan istirhamımız şu : 
Maddelerin mümkün mertebe tamamını okuya
rak meseleleri ortaya getirirlerse hem işe sürat 
kazandırırız, hem de münakaşayı muaddeler 
üzerine oturturuz. Yani (vatan gidiyor, yazık 
değil mi, Almanya'da çalışan işçinin parasına, 
çocuklarımıza borç kalacak, belediyelerin im
kânları çarçur olacak) gibi lâflar bu kanunun 
bu maddesiyle alâkalı değil. 

Belediye meclisleri karar vermedikçe hiç
bir belediye 50 kuruşluk yatırımda, iştirakte 
dahi bulunamaz. 

Ortak olacak gerek hakiki şıalhıs, gerek hük
mi şahıs, kim olursa olsun, evvelâ statüyü ala
cak okuyacak, işine geliyorsa müracaatını ya
pacaktır ve o kooperatifin genel kuruluna ni-
yabeten işgören yönetim kurulu da işine geli
yorsa onu ortaklığa alacaktır. Almaya da mec
bur değildir. 

Hem hoş gelımiyen prensipleri savunacağız 
girmek serbest, çıkmak serbest, almak serbest, 
almamak serbest, ondan sonra ihtiyarî denebi
lecek anasözleşmelerde yer aldığı takdirde tat
bik edilebilecek bâzı maddeler üzerinde, hiç 
de kanun metniyle alâkası olmıyan beyanlarda 
bulunacağız. 

Bütün sayın milletvekili arkadaşlarımızın 
fikirlerime hürmet ediyoruz, yanlış anlaşılma
sın Meclislin çalışma müddeti muayyendir, bu 
tasarı 102 maddeliktir. İstirhamımız, bu işte 
sürat kazanılması hususunda bize yardımcı ol
maktır. Bütün arkadaşlara saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın önadım, Sayın Reşit Ül
ker bir soru sormak ister. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Bu 35 nci 
madde ile 8 nci maddenin bir münasebeti var. 
8 nci maddede kooperatife girmek istiyen kim
se, genel olarak, «yüküm altına giriyorum, ek 
ödemeleri kabul ediyorum» mu diyecek, yok-
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sa bendenizin 35 nci maddede teklif ettiğim 
gibi, kendisine koperatif hakkında bilgi veril
dikten sonra yani hakiki bilgiyi aldıktan son
ra mı bir beyanda bulunacak? Bunu istirham 
ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlar, halen kooperatiflerin bir çoğunda 
ortaklık müracaatları yazılı bir dilekçe, bir de 
matbu taahhütname ile yapılmaktadır. Matbu 
taahhütnamede bütün bu hususlar dercerîil-
miştir. Ortaklığa müracaat edecek kişi onları 
okur «bu mukavelenin öngördüğü ve ilişik ta
ahhütnamedeki hususları önceden kabul ediyo
rum» derse elbette, kooperatifin bütün sorum
luluğunu kabul etmiş olacaktır. Ama «ben bu 
tarihten evvel kooperatif zararlarına iştirak 
etmem, bundan sonrakine» derse, gayet tabiî, 
iştirak letmiye'cektir. Kaldı ki, 8 nci madde işti
rak ettiğine dair yazılı beyanda bulunursa ken
disini bağlıyacaktır, yazılı beyanda bulun
mazsa kendisini bağlamıyacaktır, ondan evvel
ki zararlar. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Yani, bilgi 
alıyor mu yoksa almıyor mu? Yoksa umumî 
beyanda mı bulunuyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Umumî beyanda bulu
nur, kooperatif sırlarına inemez. Gayet tabiî 
zararlar da sene sonunda bilançolarda gözükür. 
Sene ortasında idare de bilmez. Hattâ bâzı se
nenin muameleleri mütaakip senelere kâr geti
rir. Bu, tatbikatta değişiyor. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Arif Emre, 
buyurunuz. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Muhterem arkadaşlar, ben da sayın Komisyon 
sözcüsünün fikrine iştirak edeceğimi birkaç 
cümle ile izah edeceğim. Çünkü, bir ortağın 
girdikten sonraki alacak ve borçlardan dola
yı mesul olması prensibini kabul edersek, böy
le bir prensip, hükmî şahsiyetlerin devamlılığı 
prensibini ihlâl etmiş olur. Hükmî şahsiyetin 
mevcudiyeti ve tecezzi kabul etmez şahsiyeti 
ortadan kalkmış olur. Bu, hükmî şahsiyetin ta
rifi ile ilgili anıahukuk prensiplerine aykırı 
bir gidiş olur ki, bunun suiistimali de mümkün
dür. Meselâ, bâzı kimseler kooperatifin zara-
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rmı mucibolacak şekilde hareket ederler, ken
dilerinden de her hangi bir şey tahsil edilme
sine imkân olmıyacak şekilde mamelekleri yok
tur. Bilâhara başka ortaklar kooperatife kay-
dolarak bunları kongrelerde şurada, burada ih-
racetmek suretiyle, koperatiften alacaklı olan 
kimseleri kasden zarara sokmak imkânını, bu 
suretle kanun hükmüyle tanımış olacağız ki, 
suiistimalleri önliyemiyecek bir hükmü de Yü
ce Meclisimizin kabul etmemesi iktiza eder. 

Sonra, yüksek malûmlarıdır ki, bizde ek
seri kooperatifleri bankalar finanse eder. Ban
kaların kooperatiflere geniş ölçüde kredi aç
masını böylece önlemiş, bankaları ürkütmüş 
olacağız, şayet bu. teklif kabul edilecek olursa. 
Kaldı ki, ortağı çok fazla kalabalık olan koope
ratiflerde, bir ortağın girdiği çıktığı tarihler 
nazarı itibara alınarak bu ortağın alacaktan, 
borçtan hissesine düşeni hesabetmek de tatbi
katta çok büyük müşkilât arz edeceği cihetle, 
bu gerekçeler de nazarı itibara alınarak mad
denin olduğu gibi kabulünde isabet olduğu ka
naatindeyim. 

Hurma ilerimle. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde başka 
konuşmak istiyen yok. Madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergelerini teker te
ker okutup oyunuza sunacağım : 

(Adana Milletvekili Ali Karcı'nın önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz, Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler.. Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 

izmir Mileltvekili Mustafa Uyar'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye ka
tılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler.., Kabul edil
memiştir. 

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

gesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Komisyon, katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAŞIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz, Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

35 nci maddeyi, metinde yazılı olan şekliy
le, oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 35 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, açık oylamada oy
larını kullanmıyanlar lütfen oylarını kullan
sınlar. 

36 nci maddeyi okutuyorum : 
8. Bir ortağın ayrılmasından veya koope

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

bir ortak ölür veya diğer bir sebeple koopera
tiften ayrılışının kesinleştiği tarihten bağlıya
rak bir yıl veya anasözlesme ile tesbit olunan 
daha uzun bir süre içinde kooperatif iflâs et
tiği takdirde, ayrılmasından önce doğmuş olan 
borçlar için ortak sorumluluktan kurtulamaz. 

Aynı şartlar altında veya aynı süre içinde 
ek ödeme yükmü de mevcudolmakta devam 
eder. 

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

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, eliniz
deki 36 nci madde metninde «bir yıl evvel» 
tâbiri «bir yıl veya» şeklinde düzeltilecek. Lüt
fen bu şekilde düzeltiniz. 

36 nci madde üzerinde verilmiş değişiklik 
önergesi yok. Bu sebeple maddeyi şimdi okun
muş şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 
9. Sorumlulukta zamanaşımı : 

Madde 37. — Alacaklıların, ortakların şahsi 
sorumluluklarından' doğan isteme hakları, daha 
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önce kanuni bir hüküm gereğince düşmedikçe 
iflâs işlemlerinin sona ermesinden başlıyarak 
daha bir yıl süre ile alacaklılardan her biri ta
rafından ileri sürülebilir. 

Ortakların birbirine olan rücu hakları da 
bu hakka vücut veren ödemenin yapıldığı an
dan başlamak üzere bir yıl içinde zamanaşımı
na uğrar. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde deği
şiklik önergesi mevcut değil. 

37 nci maddeyi metinde yazılı olan ve şim
di okunan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, geçen cel
sede 24 ncü maddeyi geri almıştık. Şimdi 
onun tekrar müzakeresini rioa edeceğiz, ko
misyon tasarısındaki metnin müzakeresini, rica 
edeceğiz. Bir önerge verdik. 

BAŞKAN — Niçin bunun üzeninde şimdi 
önemle duruyorsunuz, daha sonra da görüşül
mesi mümkün olabilirdi? Bağlantıları mı var? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Efendim, Hükümet tasa
rısında 24 ncü maddede geç&n. «fiyat farkı» 
terimini Komisyon «gelir - gider farkı» olarak 
değiştirdi. Okunmuş olan buraya kadar ki, 
maddelerde «fiyat farkı» terimi yoktu, 38 nci 
maddede başlıyor, 24 ncü maddedeki ihtilâfı
mız da bundandı, bu bakımdan rica ediyorum. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde daha 
önce verilmiş bulunan değişiklik önergelerini 
okutacağım, onu takiben Komisyonun bu ko
nuda beyanını okutacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Koperatifler kanun tasarısının 24 ncü mad

desinin ikinci fıkrasının metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Başkanlığa 
Ortaklara bilanço ve gelir - gider farkı he

saplarının birer suretiyle bunların kısa açıkla
masını kapsıyan bir raporun verilmesi mec
buridir. 

Adana Milletvekili 
Ali Karcı 

Sayın Başkanlığa 
Bir evvelki celsede geri aldığımız 24 ncü 

maddenin Geçici Komisyon tasarısında oldu
ğu şekilde görüşülmesini arz ve rica ederiz. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım 

BAŞKAN — Görüşülmesini mi? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Geri almıştık, kabulünü, 
efendim. 

BAŞKAN — Peki. 
Bu değişiklik önergelerini okutmuş bulun

maktayım. 
Söz istiyen var mı? Yok. 
O halde madde üzerinde verilmiş bulunan 

değişiklik önergelerini tekrar ve sırasıyle oku
tup Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılı
yor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Reddedil. 
mistir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Adana Milletvekili Ali Karcı'nm önergesi 

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

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler. .. Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Geçici Komisyon Başkanı Bursa Milletve

kili 'Kasım önadım'in önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş 

bulunmaktadır. Dolayısiyle bu şekliyle takab-
bülü de mutazammındır. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Filhâl komisyon tarafından verilmiş olduğu 
cihetle kabulü gereklidir. O halde maddeyi bu 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

24 ncü madde aynen kabul edilmiştir, 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kooperatif hesapları 

A) Gelir gider farkları, bölünmesi ve pay
lara faiz verilmesi : 

Madde 38. — Anasözleşmede aksine hüküm 
bulunmadığı takdirde ortaklarla yapılan mua
melelerden bir yıllık faaliyet sonunda elde edi
len hasılanın tamamı gelir gider farkı olarak 
kooperatifin yedek akçelerine eklenir. 

Gelir gider farkının ortaklar arasında bö
lüşülmesi öngörülmüş ise bu bölünme ortakla
rın muameleleri oranında yapılır. 

Gelir gider farkının en az % 50 si ortakla
ra dağıtıldıktan sonra ortakların sermaye 
paylarına Genel Kurul Kararı ile en çok % 7 
oranına kadar faiz ödenebileceği anasözleşme
de hükme bağlanabilir. 

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

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

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

BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerini okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kooperatifler Kanunu 38 nci madde 4 ncü 

paragrafının «Ortak dışı işlemlerden elde edi
len hâsıla dağıtılmıyarak kooperatifin gelişme
sine yanyacak işlerde kullanılmak üzere bir fon
da toplanabilir.» şeklinde tadilini arz ve tek
lif ederim. 

Hayri Başar 
Eskişehir Milletvekili 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kooperatifler kanun tasarısının bölüm 4, 

sayfa 83, madde 38 in, paragraf 2 - 3 aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Edirne Milletvekili 
Türkân Seçkin 

«Madde 38. — Gelir - gider farkının ortak
lar arasında bölüşülmesi öngörülmüş ise, bu 
bölüme : 

A) Kooperatifin peşin yaptığı satışlar için, 
ortakların muameleleri oranında, 

B) Kredili satışlarda, her ortağın ödenmiş 
sermayesi oranında yapılır.» 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Dülge. 
MİTHAT DÜLGE (Manisa) — Maddede 

«% 7 oranına kadar faiz verilir» denilmekte
dir. Bu neye göre hesaplanacaktır? Komisyon 
tarafından açıklansın. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Mithat Dülge, 
Komisyona bir sual tevcih etmektedir. Madde
deki «% 7 oranına kadar faiz ödenebileceği 
anasözleşmede hükme bağlanabilir» den açık 
bir manâ anlaşılamıyor. Hangi esasa göre veri
lecektir? Komisyon tarafından açıklansın, de
mektedir. 

Buna cevap verecek misiniz? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADDM (Bursa) — Vereceğiz Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Efendim, bâzı kooperatif
lerde, ortaklık sermayesini ödeyip de, «gelir-
gider farkının, her ortağın yaptığı muamele 
nispetine göre tevzi edilir» hükmünden istifa
de edemeyip sermayesinin orada hiçbir gelir ve 
menfaat getirmeden durduğu bir vakıadır. Bu 
gibi ahvalde, anasözleşmelerde yer aldığı tak
dirde, kooperatifle her ortağın yaptığı muame
le nispetinin dışında, yani <% 50 si yaptığı mu
amele nispetine, mütebaki % 50 si de, serma
yesi nispetinde % 7 ye kadar faiz verilebilir) 
hükmü konursa, «aksine bir hüküm olmadığı 
ve anasözleşmelerde yer aldığı takdirde koope
ratifler icra edebileceklerdir. 

Bu maksatla getirilmiştir. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
Buyurun Sayın Başar. 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Çok muhte
rem arkadaşlanm, tatbikattaki bir aksaklığın 
misalini burada vererek, ufak bir tadilât rica 
edeceğim. 

«Ortak dışı işlemlerden elde edilen hasıla 
dağıtılamaz» diye bu maddenin 4 ncü paragra
fında bir hüküm var. 

Şimdi misali, sarih ve tam olarak veriyo
rum : 

Eskişehir Pancar İstihsal Kooperatifinin, 
Yenişehirde de bir satış mağazası var, Eskişe
hir'de de bir satış mağazası var. Kooperatif-
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lerde esas kooperatif ortaklarının yaptığı mu
ameleye göre gider ve gelir farkını vermektir. 
Ortak dışı satışlar mağazalarda mecburiyet ha
lini' almaktadır, bilhassa uzak mmtakada, Ye
nişehir'deki satış mağazasında, esasen oranın 
ortak olmıyan çiftçilerine satması gibi bir mu
amele yapılamıyor ve bu hüküm yürümüyor. 

«Ortak dışı muamelelerden elde edilen hâsı
la dağıtılmıyarak kooperatifin gelişmesine ya-
rıyacak işlerde kullanılmak üzere bir fonda top
lanabilir» diye âmir hüküm değil, temenni ma
hiyetinde, «isterse toplanır, isterse toplanamaz» 
şeklinde kabul etmez isek koopeartifler, için
den çıkılmaz hale gelecektir. Çünkü yapılan 
satışın ortağa mı yapıldığı veya yapılmadığı 
tesbit edilemiyecek bir yola gidiliyor. Zanne
derim tahdide tâbi ithalât parçasını, bir zaman
lar yalnız ortağa satalım şeklinde bir tatbikat 
olduğu zaman pek çok şikâyetler olmuş, ortak 
dışına da satılmış ve kooperatif serbest bıra
kılmış, ama ondan sonra satışların ortakla mı, 
ortak dışı mı olduğu tesbit edilememiştir. 

Onun için istirham edeceğim, «ortak dışı 
işlemlerden elde edilen hâsıla dağıtılmıyarak 
kooperatifin gelişmesine yarıyacak işlerde kul
lanılmak üzere bir fonda toplanabilir, şeklinde, 
eğer komisyon da kabul eder ise, mevcut ve iş-
liyen kooperatiflerin de iş yapış şekillerine 
mani olmıyacak bir fıkra kanunlaşmış olur. 
Yalnız bunu istirham edeceğim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, bu madde biraz bilgi almamıza ihti
yaç gösteriyor. 

Kooperatifçiliğin ilkelerinden birisi, serma
yeye mahdut faiz vermesidir. Yani, kooperatif 
bir sermaye birliği değildir. Bugünkü mevzua
tımıza göre «şirket» diye kabul edersek, bir ti
caret şirketidir, fakat sermaye şirketi değildir, 
mahdut faiz verilir. Yani orada kapitalin işle
tilmesi, sermayenin, anaparanın işletilmesi esas 
değildir. Buna mukabil «ristrun» denilen mua
mele ile ilgili bir paranın verilmesi vardır ki, 
kooperatifçiliğin esas noktası, esas menfaati 
oradadır. 

Şimdi genel olarak yüzde 4 - 6 civarında bir 
çok memleketlerde faiz veriliyor. Biz, yüzde 
7 oranına kadar, demişiz. Ben komisyondan is

tirham ediyorum, bugüne kadarki tatbikat ne
dir ve bundan nasıl bir fayda umulmaktadır? 
Yani, bu kooperatifçiliğimizi geliştirecek bir 
yönde mi gidecek, yoksa kooperatif prensiple
rine aykırılık arz edip, sonunda bize zarar mı 
verecek? Bu noktada aydınlanmak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun 

Komisyon. 
TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Ben de söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim, önergeniz vardı, 

önergenizi okuttum. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri, evvelâ «ortak haricî muamele
lere ait hâsıla dağıtılmasın, kooperatifin geliş
mesi için bir fonda toplansın hükmü ile ilgili 
Sayın Başar'ın yaptığı konuşmaya arzı ceva-
bedeceğim. 

Kooperatiflerde esas ortakla muamele yap
maktır. Ortakla yapılan muamele nedir? Mut
laka bir muamelenin bir tarafında ortağın bu
lunması şarttır. Yani ya malı kooperatife ge
tirici olacaktır, veyahut da kooperatifin kendi 
adına ithal ettiği, mubayaa ettiği malı alıcı 
olacaktır. Buradan temin edilen kâr, ortak içi 
kooperatif muamelesidir, statüde, anasözleşme-
de gösterilen esaslar dâhilinde orta[klar arasın
da tevzi edilir. Ama bir kooperatif, adı koope
ratif, ortakla alâkası olmıyan birisinden mal 
alıyor ve ortaklık alâkası olmıyan birisine sa
tıyor. Bu, ortak dışı muameledir. Bu maddeyi 
böyle tedvin edişimizin seböbi, 93 ncü maddede 
birtakım muafiyetler getireceğiz, İnşallah Yü
ce Meclis o muafiyetleri daha da genişletir, biz 
komisyonda genişletmeye çalıştık, çok muvaf
fak olamadık; Devletin, kooperatifleri serma
ye bakunmdan zayıf diye himaye etmesi, bir-
ço)k vatandaşların kooperatiflerden geçimini te
min edebilmeleri gibi, sosyal yönü olan bir me
selede istismara kaçılmasın, vergi kaçakçılığı 
yapılmasın, Hazine bundan da zarar görmesin, 
diye düşünülmüştür. 

Ortak harici elde edilen hasılanın; olabilir, 
ama bu yüzde 1, yüzde 2, bazen hiç olmaz, bâzı 
senelerde muhtelif kooperatiflerde elde edilen 
hasılanın kanuni ihtiyatlara ayrılmasının bir 
sebebi de şudur, bir kooperatif güçlü müdür, 
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değil midir, kanuni ihtiyatları ve öz kaynakla
rın hesabındaki paraları ile, oradaki miktar
larla onun gücü ölçülür. Batı âlemi, koopera
tifleri bu mânada alır. Kanuni ihtiyatı 500 000 
lira olan bir kooperatiften hiç bir ortalk kaç
maz, anasözleşme hilâfına birtakım muamelele
re tevessül etmez, kanuni ihtiyattan güçlü olan 
kooperatifler ortaklarını kooperatiflere bağlar. 
Bu bakımdan da kooperatiflerin kanuni ihti
yatlarını güçlendirmek fikri ile ortak dışı ya
pılan muamelelerden elde edilen hasılanın ye
dek akçelere tefrik edilmesi hususunu ]komis-
yonumuz öngörmüştür. 

Sayın Ülker yüzde 7 faiz meselesine temas 
ettiler, tatbikattaki faydalar nelerdir, dediler. 

Türkiye'de henüz sermayeye bir nisbet dâ
hilinde faiz veren kooperatiflere bendeniz tesa
düf etmedim. Ancak bu Almanya Eaifayzen 
kooperatiflerinde var. Biz komisyon olarak da
ha ziyade kooperatifle muamele yapmıyan ser
mayeyi kaçırmıyalım, bunları da kooperatifler
de toplıyalıın, kooperatiflerin iş gücünü takvi
ye etsin - hiç birşey de vermezseniz adam ser
mayesini çeker - hükmü statülerinde yer aldığı 
takdirde bir miktar, yani âzami yüzde 7 ye ka
dar elde edilen hasılanın yüzde 50 sini faiz ola
rak verelim ki, bir cazibesi olsun ve koopera
tiflerde bu sermayeler kullanılsın, dedik. Bu 
bakımdan bu maddeyi bu şekilde tedvin ettik 
ve bunda fayda umduk. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öner, sorunuzu 

sorun. 

MURAT ÖNER (Afyon) Karahisar) — 
Efendim, bir yıllık faaliyet neticesi açık olur
sa, menfi olursa, önce bu açık yedek akçeler
den karşılanır, bu kâfi gelmezse tabiî yol orta
ğın sermayesine müracaat etmektir. Bir de bu
rada, «ek ödemelerle karşılanır» ibaresi var. 
Şimdi her halükârda ek ödeme, daha önce ka
bul ettiğimiz maddelerde yok, bu madde böyle 
geçerse, yani iza'hsız geçerse bütün kooperatif
ler için açığı ek ödemelerle kapatmak usulü kon
muş olabilir, öyle anlaşılabilir. Onun için ana-
sözleşmelerinde hüküm olanlara mı bu ek öde
me şâmildir, yoksa diğer, şahsan sorumlu olmı-
yan ortaklara da her kooperatif bunu teşmil 
edecejk midir. Daha önceki maddelerle çelişme
ye düşmememiz gerektiğini düşünüyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Devamla) — Anasözleşmelerde yer 
aldığı takdirde ek ödemelerle kapatılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Seçicin, buyurun. 
TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş

kan, önergemde bir ufak tashih yapmak lüzu
munu hissettim. Acele vermiştim, müsveddesi de 
elimde kalmamış, bir ufak yanlışlık yaptığım 
kanaatindeyim, şöyle olmasını teklif edecek
tim, takdim edeyim : 

Efendim, 38 nci maddenin ikinci paragra
fında; «Gelir gider farkının ortaklar arasın
da bölüşülmesi öngörülmüş ise bu bölünme 
kooperatifin peşin yaptığı satışlar için ortakla
rın muameleleri oranında, kredili satışlarda 
her ortağın ödenmiş sermayesi oranında yapı
lır» şeklinde bir değişiklikti. Üçüncü paragraf, 
dört, beş aynen kalmak kaydiyleydi. Bunun 
üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Gelir gider farkının bölüşülmesinin ortakla
rın muameleleri oranında yapılması, gerçi koo
peratifçiliğin temel ilkelerine uygun ise de, 
Türkiye'nin bugünkü şartlarına uymamaktadır. 
Çünkü memleketimizde ve özellikle tarım ala
nındaki dengesizliğin, bilhassa arazi varlığı
nın dağılışı neticesi olarak, ortakların ekseri
yeti kooperatiften fazla alışveriş yaparak iş
letme büyüklüğüne ve dolayısiyle malî güce 
sahip değillerdir. Buna karşılık mahdut bir 
grup ortak büyük işletmeye sahibolduğundan 
fazla miktarda alışveriş yapacaklar. Eğer 
bu alışverişler peşin yapılırsa bir şey diyemi-
yeceğim, fakat kredili olursa, yaptığı alışve
riş nisbetinde kazanç alması, diğer büyük bir 
grupun, yani çok sayıdaki grupun, iştirak 
oranları küçük, sermayesi, yahut arazisi küçük 
olan ortağın aleyhine gelişme kaydeder ki, bu, 
zamanla ortaklık iştirakini mülkiyete bağlı ya
hut sermayeye bağlı olan küçük ortaklar için 
çözülme getirebileceği bakımından, Türkiye'
nin bugünkü şartlarına göre peşin alışveriş 
yapanlar için ortakların muameleleri oranında, 
kredili satışlarda ise ortağın ödenmiş sermayesi 
oranında yapılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Verilmiş, bulunan önergeleri 
tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

(Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm öner
gesi tekrar okundu.) 

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

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı 351 nci Kooperatifler kanun ta

sarısının 38 nci maddesi hakkında verdiğim 
önergenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Edirne 
Türkân Seçkin 

Madde 38, bend, 2 : Bu bölünüme; 
a) Kooperatifin peşin yaptığı satışlar 

için ortakların muameleleri oranında, 
b) Kredili satışlarda bu ortağın ödenmiş 

sermayesi oranında yapılır. 
Üçüncü paragraf aynı. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Meclisin 
oyuna sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

38 nci maddeyi yazılı şekliyle oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

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

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

Yedek akçelerin ortaklara dağıtılacağına 
dair Anasözleşmeye konacak hükümler mute
ber değildir. 

BAŞKAN — 39 ncu madde üzerinde deği
şiklik önergesi yoktur. Bu sebeple maddeyi 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

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

tifin memurları ile işçileri, gerekse koopera
tifin ortakları için yardım kuruluşları vücuda 
getirmek ve bunları işletmek amacı ile yardım 
fonları kurulmasını hüküm altına alabilir. 

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

BAŞKAN — 40 nci madde üzerinde değişik
lik önergesi yoktur. Bu sebeple maddeyi me
tinde yazılı olduğu şekilde oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

D) Gelir gider farkından ilk ayrılacak 
fonlar : 

Madde 41. — Bölünecek gelir gider farkın
dan ilk önce yedek akçe ile kanun veya ana
sözleşme gereğince kurulan diğer fonlara yatı
rılacak paralar ayrılır. 

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

BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde deği
şiklik önergesi yoktur. Maddeyi okunan şek
liyle Yüce Meclisin oyuna sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kooperatif organları 

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

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

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

üyeleriyle gerektiğinde tasfiye kurulunu seç
mek. 

3. işletme hesabiyle bilanço ve gerektiğin
de gelir gider farkının bölüşülmesi hakkında 
karar almak, 

4. Yönetim ve denetçiler kurullarını ibra 
etmek, 

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

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde değişik
lik önergesi verilmemiştir. Bu sebeple 42 nci 
maddeyi metinde yazılı ve şimdi okunan şek
liyle oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Et
miyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

II - Çağrı : 
1 Çağrıya yetkisi olanlar : 
Madde 43. — Yönetim kurulu veya anasöz

leşme ile bu hususta yetkili kılman diğer bir 
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organ ve gerektiğinde denetçiler kurulu ve 
tasfiye memurları Genel Kurulu toplantıya ça
ğırmak yetkisine sahiptirler. 

BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde deği
şiklik önergesi verilmemiştir. Bu sebeple 42 nci 
maddeyi metinde yazılı ve şimdi okunan şek
liyle oyunuza sunuyorum : KaJbul edenler... Et-
miyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

2. Ortakların isteği, Ticaret Bakanlığının 
çağrısı, mahkemenin izni : 

Madde 44. — Kooperatif ortaklarından en 
az onda birinin ve her halde en az 4 ortağın 
isteği üzerine genel kurul toplantıya çağrılır. 
Yönetim Kurulu bu isteği en çok 10 gün içinde 
yerine getirmediği takdirde, istek sahiplerinin 
müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya Ti
caret Bakanlığı, genel kurulu toplantıya çağı
rabilir. Çağırmadığı takdirde istek sahipleri 
mahallî mahkemeye başvurarak genel kurulu 
bizzat toplantıya çağırmak müsaadesini alabi
lirler. 

BAŞKAN — 44 ncü maddede Sayın Hayri 
Başar, Sayın Murat öner, Sayın Reşit Ülker ve 
Sayın Komisyon Sözcüsü önerge vermişlerdir. 

Müsaade ederseniz, evvelâ durum tavazzuh 
etsin diye önergeleri okutayım, ondan sonra söz 
vereyim, daha rahatlık olur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kooperatifler Kanununun 44 ncü maddesin

deki «En az 4 ortağın» ibaresinin çıkarılmasını 
ve «En çok 10 gün» yerine «30 gün» olarak ta
dilini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Hayri Başar 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kooperatifler kanunu tasarısının 44 ncü 

maddesinde Ticaret Bakanlığına genel kurulu 
toplantıya çağırma yetkisinin verilmesi öngörül
mektedir. Bâzı kayıt ve şartlarla da olsa Ticaret 
Bakanlığının böyle bir yetkiye sahibolması koo
peratiflerin demokratik yönetim ve siyasi ta
rafsızlık ilkelerine aykırıdır. Bu bakımdan 44 
ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

M.M. C.H.P. Grup Sözcüsü 
Afyon Karahisar 

Murat öner 

Değiştirilen madde : 
Madde 44. — Kooperatif ortaklarından en az 

1/10 nun veya her halde en az 4 ortağın isteği üze
rine genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. 
Yönetim Kurulu bu isteği en çok on gün içinde 
yerine getirmezse istek sahipleri mahallî mah
kemeye başvurarak genel kurulu toplantıya 
bizzat çağırma müsaadesi alabilirler. Mahkeme 
bu müsaade kararını en çok bir hafta içinde ve
rir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kooperatifler kanun tasarısının 44 ncü mad

desinde «En az 1/10» ibaresi yerine «En az 1/5» 
ibaresinin konmasını, «En az dört ortağın is
teği» ibaresinin yerine «En az iki ortağın iste
ği» ibaresinin konmasını, «Doğrudan doğruya 
Ticaret Bakanlığı genel kurulu toplantıya ça
ğırabilir» ibaresi yerine «Doğrudan doğruya 
Ticaret Bakanlığı onbeş gün içinde genel kurulu 
toplantıya çağırabilir» ibaresinin konmasını arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kooperatifler kanun tasarısının 44 ncü mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabul 
edilmesini rica ederiz. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Bursa 

Kasım önadım 

2. Ortakların isteği, Bakanlığın çağrısı, 
mahkemenin izni. 

Madde 44. — Kooperatif ortaklarından en 
az 1/10 nun ve her halde en az dört ortağın is
teği üzerine genel kurul toplantıya çağrılır. Yö
netim kurulu bu isteği en geç on gün içinde 
yerine getirmediği takdirde istek sahiplerinin 
müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya Ti
caret Bakanlığı ve yapı, kooperatiflerinin de 
imar ve iskân Bakanlığı da genel kurulu top
lantıya çağırabilir. Çağırmadığı takdirde istek 
sahipleri mahallî mahkemelere başvurarak ge
nel kurulu bizzat toplantıya çağırmak müsaade
sini alabilirler. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan değişiklik 
önergeleri bunlar. Madde üzerinde söz verece
ğim. 
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MÎTHAT DÜLGE (Manisa) — Sayın Baş-
^ kan, Komisyondan bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Mithat Dülge sual 

sormaktalar, lütfen dikkat ediniz. 

MÎTHAT DÜLGE (Manisa) — Bir kooope-
ratifin idare heyeti senelik bilançolarının tes-
bit ve tetkiki için ortaklarını toplantı tarihin
den 15 gün evvel haberdar etmeye mecburdur. 
Sayın Komisyon bu 15 günü çok mu gördü de 
müddeti on güne indirdi? 

BAŞKAN — Toplantının onbeş gün evvel 
haber verilmesi mümkün değil mi de on gün ola
rak kayıtlandı, diyor, Sayın Dülge. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, on gün 
müddet koooperatiflerde genel kurulun top
lanmasına yetiyor. Onbeş günlük müddet 
uzun geliyor, bâzı unutmalar oluyor, diye on 
günü koyduk. 

BAŞKAN — Demek ki ongun kâfi geliyor. 
MURAT ÖNER (Afyon KaraJhitor) - Grup 

adına söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz ef enldim. 
CHP GRUPU ADINA MURAT ÖNER (Af

yon Karahisar) -- Değerli arkadaşlarım, Koope
ratifler Kanunu Tasarlısının 44 ncü maddesi, nor
mal toplantı dışında genel kurulların toplantıya 
çağrıltaası. için bâzı istisnai usuller getirmekte
dir. 

Kooperatif ortaklarından en az 1/10 u veya 
daha küçük kooperatifler için, en az dört orta
ğın müracaatı üzerime Yönetim kurulu on gün 
içinlde bu toplantı isteğini kabul etmezse, istek 
ısahipHeri Ticaret Bakanlığına ve yeni metne 
göre ayrıca, yapı kooperatiflerinde imar ve is
kân Bakanlığı'ma başvururlarsa bakanlıklar bu 
başvurma üzerine veya doğrudan doğruya koo
peratif genel kurulunu toplantıya çağırabilecek. 

Bu konuda arz ettiğim teklife geçmeden ön
ce diğer teklifler üzerinde düşüncelerimi arz 
etmek isterim. 

1/10 davetci yerime 1/ 5 davetci teklifi var. 
Bu, ortakların genel kurulu toplayablilme imkân
larını sınırladığı için doğru olmlaz. En az dört 
ortak» yerine «iki» ortak teklifi var ki bu, kolay
laştırıcı, yani birisi kolaylaştırıcı, birisi zorlaştı

rıcı bir teklif, birbirine zıt bence. 
Onun için Komisyonun da aynen kabul etti

ği tasarıdaki (1/10 ve en az dört ortak) ibare
leri yerindedir. Yönetim kurulu, ortakların bu 
nisap içinde müracaatları sonunda, münasip gö
rürse genel kurulu toplantıya on gün içride ça
ğıracak. 

Benim bu maddeden anladığım, on gün için
de toplantı tarihini tesbit edecek, demektir. Yok
sa (ongun içinde toplanalbilir, müracaat ettim, 
hemen ongun sonra gün tayin edilecek, on günün 
içinde genel kurul toplanacak) anlamı olmaması 
gerekir. Yönetilin kurulu on gün içinlde müracaa
tı kabul edecek ve ondan sonra nlortmal müddeti 
içimde genel kurulu toplanltıya çağıracak. Bu şe
kilde anlamak gerekir maddeyi. 

Ticaret Bakanlığıma ve imar ve iskân Bakan
lığına verilmek istemen yetkiye gelince. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten bu iki ba
kanlıkta çalışan değerli teknisyenler, yetkili 
memurlar şıimdi bu ihtiyacı duyuyorlar. Bakan
lıklara çeşitli şikâyetler geliyor, bunlara bakan
lıklar, teknik daireler bir çare Sulatmıyorlar. Bu
lamayınca, «Ah bir yetkimiz olsa da Genel Ku
rulu toplantıya çağırabilmek, işte o zaman bu mü
racaatlar genel kurulda bir karara bağlanır», di
ye heves ©diyorlar. Aslında bu arzu, kooperatif
lerimizin bugünkü şartlarından, bugünkü işle
mez durumumdan doğuyor. Yoksa, bu Koopera
tif Kanunu kalbul edildikten sonra beklenir ki, 
kooperatif ortakları artık kendi kuruluşlarını 
iyice benimsesinler. Bütün gayretimiz koopera
tifleri Devletin daireleri halime getirmemek, ak
sine ortakların müşterek yuvaları haline getir
mek üzerinde olmalıdır. 

Kanunun tümü üzerinde de arz ettim. Bu
gün kooperatifler işlemiıyorsa onun başka se
bepleri vardır. Bakanlıklara yetki tanındığı 
oranda kooperatifler ortaklarından ayrı, ortak
larından uzak şahsiyetler hâline gelecektir. Bu 
yüzden bakanlığa verilen bu yetkinin normal 
olarak hususi hukuk içinde mahkemelere ve
rilmesini teklif ettim. Bir de, yalnız böyle ko
operatifin demokratik işleyişi bakımından de
ğil, siyasi tarafsızlık bakımından da, koopera
tiflerde siyasi tarafsızlığı bağlama bakımındanı 
da bakanlıklara, zaruri olmadıkça, yetM ver
memek gerektiğine kaaniim. 
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• Hâdiseleri çok görmüşüzdür; bakanlıklara 
şikâyet gelir, bakanlıklardaki teknik memurlar 
ne düşünürse düşünsün, iktidarda hangi parti 
bulunursa bulunsun, mutlaka siyasi baskılar 
oluyor. Bunlar az gelişmiş ülkelerin hepsinde 
görülen şeylerdir ve Türkiye'de de oluyor, 
memleketimizin kaderidir bu. Ama, koopera
tifleri kurarken bu siyasi tarafsızlığı bozucu 
baskılardan kooperatiflerimizi kurtarmayı dü
şünelim. Kooperatifler bugün kurulacak, bu
günkü iktidar zamanında yaşıyacak değil, bü
tün iktidarlar zamanında kooperatifler olacak
tır. Bu bakımdan Ticaret Bakanlığının elinde 
yetki bulunursa, bugün veya yarınki iktidarlar 
bunu kendi lehlerine kullanabilirler. Zaten bü
tün hukuk, elinde gücü olanların bu gücünü 
lehlerine (kullanmamaları bakımından kurul
muştur ve bütün insanlık bu yolda mücadele 
edegelmiştir. Şimdi elimizde fırsat varken böy
le bir yolu açmıyalım. 

Hele 46 ncı maddede bâzı şeyler var, mese
lâ, gündemde olmadan yönetim kurulu düşür
mek, gündemde olmadan denetçileri düşürmek 
gibi hususlar da bulunduğuna göre, bakanlık 
kooperatifi toplantıya çağıracak, bâzı şartlar
la toplantıya çağıracak ve yönetim kurulunu 
düşürmeyi, denetçileri düşürmeyi sağlıyacak. 
E, devletin bütün güçlerini elinde bulunduran
lara karşı kooperatifler zayıftır, iktidarda kim 
olursa olsun, onlara karşı kooperatif ortakları 
zayıftır. Bu durumu görecek kooperatif ortak
ları kooperatiften soğuyacaklardır. Kooperatif
leri kurduğumuz bu sırada böyle siyasi taraf
sızlığı bozacak, kooperatiflerin demokratik iş
leyişine mâni olacak hükümler kanunumuzda 
bulunmamalıdır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Onan. 
Sü£EYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; kooperatif 
ortaklarının, kooperatifin genel kurul teşkilin-
deki fonksiyonunu sarahata kavuşturmakta 
fayda vardır. 

«Genel Kurul toplantısında kooperatif or
taklarından en az 1/10 i genel kurulu olağanüs
tü toplantıya çağırabilir» hükmü yerindedir. 
Ama onun yanıbaşmda bir çelişme var; en az 
dört ortağın biraraya gelmesi suretiyle, onla
rın, isteğine uyarak genel kurul olağanüstü 

toplantıya çağrılacak.. Böyle şey olmaz. 200 or
tağı olan bir kooperatifi ele alalım, 1/10 i bun
ları toplantıya çağıracak, o halde 20 kişinin 
müşterek kararı ile bu talep is'af olunacak. E, 
yanıbaşında dört kişi diyor.. Bakın ne kadjar 
tezat teşkil ediyor bu iki hüküm. Dört yönetim 
kurulu üyelerine husumet besliyecek, bir araya 
gelecek; ne yapalım, hadi gelin.. Bir macera 
çıkartacaklar. Dört kişi talepte bulunacaklar, 
olağanüstü toplantıya çağıracaklar. Ondan son
ra ne olacak? Genel Kurul, o dört kişinin hak
lı veya haksız isteğine uyacak, mecbur olacak 
toplantı yapmaya. Bu hükmü buraya koyama
yız arkadaşlar. 

Sonra bir nisap düzgün olmalıdır. Madem 
bir rakam veriyoruz; 1/10 ni kabul edeceğiz, 
1/10 e muvazi olmalı, 1/5 mi 1/5 e muvazi ol
malı.. Çelişmezlik olmamalı, kanunda sarahat 
bulunmamalıdır. 

Ondan sonra çeşitli kooperatifler var; istih
sal kooperatifleri, istihlâk kooperatifleri, yapı 
kooperatifleri, kalkınma kooperatifleri. Ko
misyonun teklif ettiği madde taslağında yapı 
kooperatifleri için tmar ve iskân Bakanlığına 
müracaat edilecek. E, peki, meslek kuruluşla
rına göre ilgisi itibariyle bağlı olduğu bakan
lığa müracaat edilecekse ve bunu kanunda tas
rih edecek isek, o halde istihsal kooperatifle
rini Tarım Bakanlığına müracaat ettirelim. On
dan sonra istihlâk kooperatiflerini Ticaret Ba
kanlığına, Peki, bir de kalkınma kooperatifi 
var, onu da alâkalı, bakanlıklara mı verelim?.. 

Görüyorsunuz ki, arkadaşlar, hazırlanmış 
olan madde taslakları doyurucu değil. Onun 
için bu maddeyi komisyon yeniderî tezekkür 
etsin, kusursuz şekliyle Yüce Meclisin huzu
runa getirsin. Maddenin geri alınması için lüt
fen teklifime iltifat buyurunuz, bu sakatlık 
izale edilsin. 

Mâruzâtım bu kadar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kul-

lanmıyanlar var mı? Yok. Oylama muamelesi 
sona ermiştir. Kupaları kaldırınız. 

Sayın Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu madde taşıdığı ilke bakımından 
önemli bir maddedir. Burada genel kurulun §a-
ğırılmasında Ticaret Bakanlığına görev veril
miştir. Bugün bir yeni Kooperatifler Kanunu 
yapmaktayız, Ticaret Kanununun hükümleri-
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nin yerini alacak bir anakanun olacaktır. Bu 
sebeple dikkat ve itina ile üzerinde duruyoruz. 

Bugün bütün dünyada kooperatifler, sis
tem olarak, belli başlı dört grupta toplanabi
lir : 

Tamamen kooperatifçiliğin ilkelerine uygun 
serbest kooperatiflerin olduğu memleketler, 
serbest sistem; ingiltere'de olduğu gibi, 

Karşılıklı yardım esasına göre kooperatif
leri çalışan Hükümet olarak; Fransa, 

Vesayet altında kooperatiflerin olduğu mem
leketler; Türkiye ve birtakım başka memle
ketler, 

Nihayet tam Devlet sultası altında bulunan 
kooperatifler, ki Demirperde gerisinde. Bunla
ra da kooperatif denmiyor bugün, Batı müel
lifleri bunların kooperatif olduklarını kabul 
etmiyor. 

Şimdi, biz bu yeni kanunu yaparken, artık 
vesayet altındaki kooperatifçilikten gerçek 
kooperatifçiliğe geçmek mecburiyetindeyiz. 
Eğer bunu sağlamış olmazsak bir vazifeyi tam 
yerine getirmiş olmayız. Bu memleket uzun 
yıllardan beri kooperatifçiliğin vesayet altın
daki sistemini uygulamıştır. Bunun birçok 
mahzurları vardır, iyi çalışmaz, partizanlık 
girer, halk kooperatiften soğur, öyle ise bura
da kooperatifçiliğin kabul ettiğimiz sistemini 
vaz'etmiş oluyoruz, dolaylı olarak. Hüküme
tin, Ticaret Bakanlığının vesayeti altından kur
tarmak lâzımdır kooperatifçiliği. Yani tam bir 
serbestiyi, özel teşebbüsü, tam bir kooperatif
çiliği kabul ediyorsak böyle yapmamız lâzım
dır. 

Bu sebeple ben de Ticaret Bakanlığının ge
nel kurulu toplama yetkisini lüzumsuz bul
maktayım. Verdiğim önergede savunduğum, 
bu fikrimiz kabul edilmediği takdirde bu mad
denin yine düzeltilmesi lâzımgelir. Prensibo-
larak Ticaret Bakanlığının vesayeti altından 
kurtarılmalıdır ve bunu mahkemeye bırakma
lıdır, nasıl bugün dernekler o şekilde hareket 
ediyorlarsa öyle yapılmalıdır. 

Bu noktayı ifade ettikten sonra metnin 
üzerinden bir iki noktayı söylemek istiyorum. 
Dört ortağın yerine iki ortak teklifinde bu
lundum. Bunun sebebi şudur : ikinci maddeye 
göre yedi ortakla kooperatif kurulur. Yedi 
ortaktan dört kişi diyoruz, ekseriyeti temin 
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etmesi için. Yedi kişiden ibaretse iki kişiyle 
çok daha kolay toplanır. 

Diğer teklifimle yani onda bir yerine beşte 
bir üzerinde ısrar etmiyorum. Fakat Ticaret 
Bakanlığının vesayetini buradan çıkarmak lâ
zımdır. Çıkarılmadığı takdirde de şöyle bir şey 
yapmak lâzımdır, suiistimale, kötü kullanışa 
imkân vermemek için : Ne diyor, «istek sahip
lerinin müracaatı üzerine veya Ticaret Bakai-
lığı doğrudan doğruya genel kurulu toplantı
ya çağırabilir.» Bu Ticaret Bakanlığına veri
len yetkidir. Ticaret Bakanlığı çağırmazsa 
mahkeme çağırır. Ticaret Bakanlığına verilen 
bu yetki ne zaman kullanılacaktır? Bir ölçü 
yok. Ticaret Bakanlığına müracaat edilir, Ti
caret Bakanlığı «tetkik ediyoruz, tetkik edece
ğiz» der, üzerinden bir süre geçebilir. Onun 
için bu süreyi, yani bir oyalamaya, bir yanlış 
tatbikata meydan vermemek için doğrudan 
doğruya Ticaret Bakanlığı onbeş gün içinde 
genel kurulu toplantıya çağırmalıdır. Şimdi 
böyle olunca, değil Ticaret Bakanlığına bu hu
susta yetki vermek, birçok kanunlarda Temyiz 
Mahkemesi için yetki vardır, şu kadar gün 
zarfında karar verir, diye. Burada onbeş gün 
zarfında Ticaret Bakanlığı karar verecek. Ti
caret Bakanlığı onbeş gün içinde toplanmasın 
derse, o zaman maddenin son cümlesine göre 
istek sahipleri mahallî mahkemeye başvurabi
lecekler. 

Eğer madde bugünkü şu haliyle geçerse 
Ticaret Bakanlığı bunu uzatabilir. Mahkeme
ye gittiği zaman da «Ticaret Bakanlığı bir ka
rar vermedi ki» denir. Ancak mahallî mahke
meye, Ticaret Bakanlığı çağırmadığı takdirde 
gidilir. «Çağırmadığı» demek reddettiği mâna
sına gelir şeklinde yorumlanabilir. Yani, Ti
caret Bakanlığı zaman geçmiştir, bu zamanın 
içinde çağırmamıştır, diye mahkemeye gidile
mez. Mahkemeler diyebilirler ki, Ticaret Ba
kanlığı henüz karar vermemiştir, kanunda bir 
açıklık yoktur, Ticaret Bakanlığının bu işi 
incelemek yetkisi vardır, artık bu yetki bir ay, 
üç ay, beş ay, sekiz ay neyse uzatılabilir. 
Buna da meydan vermemek için «onbeş gün 
içinde genel kurulu toplantıya çağırabilir» der
sek Ticaret Bakanlığı onbeş gün içinde ya müs
pet, ya menfi kararını verir ve bu iş biter. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Hayri Başar buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Biz de söz istiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Konuşmak istiyen çok arka
daş var. Eğer araya girmek istiyorsanız takdi-
men size söz vereyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Toptan konuşacağız. 

BAŞKAN — Sayın Hayri Başar, buyurunuz 
efendim. 

HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — Çok muhte
rem Başkan, muhterem milletvekili arkadaşla
rım, ortakların arzusu üzerine Umumi Heyetin 
çağırılması mevzuu komisyonun düşündüğü şe
kilde tahmin ediyorum ki metne geçmemiş. 

En az onda bir ortağın toplantıya çağır
ması esas olarak kabul ediliyor ve fakat on ki
şilik veya yirmi kişilik veya kırktan az olan 
ortaklıkta bir kişinin, iki kişinin kooperatif 
idaresini taciz ederek her gün fevkalâde umu
mi heyete çağırmasına mâni olmak için dört 
ortak kaydı konuluyor tahdid ediliyor. Ama 
diğer taraftan büyük kooperatiflerde, üçbin, 
beşbin veya birkaç yüz ortaklı kooperatiflerde 
her halükârda en az dört ortak .istediği zaman 
kooperatifi toplantıya çağıracağı mânası anla
şılmaktadır. 

Bugün efkârı umumiyede ve bilhassa büyük 
ortaklı kooperatif efkârı umumiyesinde her ha
lükârda en az dört ortağın kooperatifleri umu
mi heyet toplantısına çağıracağı gibi bir mâna 
anlaşıldığı için, büyük ortaklı kooperatiflerin 
mutlaka ufak tefek ihtilâfları olacağı için, se
nenin âdeta her günü fevkalâde bir umumi 
heyet yaparak kooperatifin çalışmasına mâni 
olacağı anlaşılmaktadır. Bugünden halen, ka
nun tatbikata geçmeden büyük çapta bu koope
ratiflerde bu mânada anlaşılmıştır. Onun için 
Sayın Komisyondan da istirham ediyorum, ko
misyon başkan ve üyelerinin de düşündüğü 
mâna budur, yani onda bir ortak esastır. Kü
çük kooperatiflerde dört ortaktan daha ası 
kooperatif umumi heyetini lüzumsuz yere ta
ciz etmeden çağırması için azı tahdidettiği hal
de, çok ortaklı kooperatiflerde de en az dört 
ortak denileceğine göre, onda biri meselâ, iki 
yüz veya üç yüz ortaklı bir kooperatifte otuz 
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veya kırk kişi toplaması gerekirken dört ortak 
toplayacağı mânasına, aksi bir mânada, anla
şıldığı için büyük çapta ortağa sahibolan koo
peratifleri, âdeta senenin her gününde umumi 
heyet yapacak bir durulma sokacak gibi bir 
tehlike mevcuttur. 

İkincisine gelince; tahmin ediyorum ki, sa
yın komisyon da bunu tasrih edecek bir anla
yışın içerisindedir, kendilerine şimdiden teşek
kür ederim. 

Ticaret Bakanlığına müracaat etmeden mah
kemeye gitmeyi, kooperatiflerimizde mahkeme
den evvel bu işi kendi kendine halletmeyi esas 
olarak kabul etmek prensibi, benim üzerinde 
durduğum meseledir. Nitekim, bundan evvelki 
bâzı maddelerde de üzerinde ehemmiyetle dur
duk, vatandaşı mahkemeye gitmeden, hattâ 
mahkemeye gitme korkusu olmadan bu müşte
rek toplum çalışmasını çalışır hale getirmek. 
Binaenaleyh, bunu evvelâ kendisinin yapması
nı âmir hükmü getirmişiz, on gün içinde. On
dan sonra Ticaret Bakanlığına müracaatı esas 
olarak kabul etmişiz. Ticaret Bakanlığını, bü
tün kooperatiflerin kurulmasında, ilerde gele
cek bir hüküm var, âdeta koordinatör, koope
ratifleşmede esas merkez, nüve bir teşkilât ola
rak kabul ettiğimize göre, onun mutlaka teşki
lâtı buna göre daha gelişecektir. Çıkacak 
bu kanuna göre kooperatifleşme inşallah daha 
çok gelişir ve Ticaret Bakanlığı da o nisbette 
buna bağlı teşkilâtını olgunlaştırır. 

Binaenaleyh, Bakanlık da her hangi bir 
sebeple kabul etmezse ondan sonra yine mahke
me kapısı açık bıralalmıştır ki, bu kısım yerin
dedir. Yalnız, «en az dört ortak» ibaresinin 
tasrih edilmesini hassaten istirham ediyor ve 
bunun onda bir esas olduğunu, küçük ortaklık 
kooperatiflerde dört ortaktan az olmak kaydı 
ile kooperatifleri rahatsız etmek mânasının an
laşıldığını, Sayın Komisyon tarafından maidde-
ye, metne güzelce yerleştirilmesini istirham 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına sayın Boyacı-
oğlu buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Re-
fMt Ülker arkadaşımız gayet güzel bir noktaya 
temas buyurdular. Bilhassa kooperatifçilikte 
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vesayet sisteminden uzaklaştırılmasını ve bu
nun Garb demokrasi memleketlerinde tatbikini 
bulduğunu belirttiler. Fakat maalesef, çok ev
velden sevk edilen hattâ; 15.2.1965 tarihini 
ve Sayın Genel Başkanları tsmet inönü'nün im
zasını taşıyan tasarının 44 ncü maddesi: «Koo
peratif ortaklarından en az onda birinin ve 
her halde en az dört ortağın isteği üzerine ge-
nel kurulun toplantıya çağırılması mecburidir. 
Yönetim kurulu bu isteği en çok 30 gün içinde 
yerine getirmediği takdirde istek sahiplerinin 
müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya 
Ticaret Bakanlığı, genel kurulu toplantıya ça
ğırabilir. Çağırmadığı taktirde, istek sahipleri 
mahallî mahkemeye başvurarak genel kurulu 
bizzat toplantıya çağırmak müsaadesini alabi
lirler» şeklinde olup kendi görüşlerini bu su
retle aksettirmişlerdir. 

Demek ki, memleketimizde ve tatbikatta az 
çok vesayet sistemi demiyeceğiz, bir oto-
kontrol sisteminin kurulması, kooperatiflerin 
iyi çalışması yönünden elzemdir. 

Diğer taraftan, bâzı arkadaşlarımız mad
denin birinci fıkrasındaki çağın meselesine, 
adedine dokundular. Biz yeni verdiğimiz öner
gede bunu daha sarih olarak ifade ettik: «Or
tak sayısının en az onda birinin...» dedik. Bu 
onda birin karşılığı dörtten az olmayacak. Yani, 
lâalettayin bir kişi, iki kişi, üç kişi çıkıp da kos
koca bir Genel Kurulu kendi emelleri için top
lantıyla çağırmasınlar diye daha sarih olarak 
bir önerge vermiş bulunuyoruz. Fakat, bu top
lantıya çağırmanın, şunu da peşinen tasrih 
etmek lâzımgelir ki, bir esbabı mucibesi olması 
gerekir. Esbabı mucibesiz toplantıların da bir 
mânası olmaz. Sırf kooperatif genel kurulunu 
izaç maksadı ile yapılacak çağın isteklerinin 
de yerine getirilmemesi lâzımdır ki, son ola
rak mahkemeye kadar gittik, yani mahkeme 
bu istekler üzerine âdilâne bir görüş birliği
ne varsın diye. 

Diğer taraftan yapı kooperatiflerine tmar 
iskân Bakanlığının çağınsını maddeye koy
duk ki, bilhassa son yıllarda yapı kooperatif
lerinin, İmar iskân Bakanlığı ile koordine ola
rak çalıştıklarını görmekteyiz. Bu Bakanlığın 
da bu kooperatifler üzerindeki ilgisi, yardımı 
yönünden, bunların da kooperatiflerle rabıtalı 
olarak çalışmalannı temin yönünden, Ticaret 
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Bakanlığı yanında, yapı kooperatiflerine has-
ren imar iskân Bakanlığına yetki verilmiştir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlanm, 

sırada Sayın Adnan Şenyurt, Sayın Çetinsoy, 
Sayın Hasan Ünlü, Sayın Süleyman Arif Em
re, Sayın Halil Başol ve Sayın Reşit Ülker ka
yıtlıdırlar. 

Başka söz istiyen var mı? 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Grup adına 

söz istiyorum. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Ben de söz is

temiştim. 
BAŞKAN — Varsınız efendim, okudum sizi. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 

ben hepsinden evvel söz istemiştim, sırayı da 
takibediyorum, herhalde geride bırakıldım gi
bi, bir durum var. 

BAŞKAN — Peki, ben sizin o farkında ol
duğunuz şeyin aksini ispat edeyim de ona gö
re bir daha lüzumlu, lüzumsuz itiraz edip Baş
kanlığı müşkül vaziyette bırakmayın. Önüne 
gelen, Başkana bir taarruzda bulunuyor, ken
dine göre. 

Bir kere söz istiyenler, daha önceden bu 
madde üzerinde yazılmış, taa evvelden önerge 
vermişler, Sayın Murat Öner, Sayın Süleyman 
Onan, Sayın Reşit Ülker, Sayın Hayri Başar 
yazılmış ,onu takiben Adnan Şenyurt yazılmış, 
siz bu sefer yazıldınız. Tamam mı Sayın Ünlü? 
Takdim, tehir etmekle birinizi diğerinize tercih 
etmekle bizim elimize bir şey geçmez, fayda
mız da yok. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Mühim olan bir 
nokta var, onu arz edecektim. 

BAŞKAN — Güzel, onu arz edin ama, sırası
na göre tabiî. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Halen de ay
dınlanmamış bir dttrum var. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kısa mı, uzun mu Sayın Ülker? 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Gayet kısa 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, grup adma. 
C, H. P. GRÜPU ADINA REŞİT ÜLKER 

(İstanbul) — Değerli arkadaşlarım, Komisyon 
adına konuşan kıymetli arkadaşım, bu tasarının 
İnönü Hükümetleri zamanında sevk edildiğini 
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ve böylece, burada kişisel olarak görüşlerimizi 
savunurken, grup olarak görüşlerimizi savunur
ken vesayet altında olan kooperatifçiliği bir ta
rafa bırakıp, serbest kooperatifçilik ilkelerine 
gitmemiz lâzım geldiğini savunmamızın, dolaylı 
olarak doğru olmadığını söylemek istediler. 

Evvelâ şunu ifade etmek isterim ki, partimi
zin kooperatifçilik hakkındaki görüşü, yetkili 
organlarında tesbit edilmiş ve bütün Türkiye'ye 
ilân edilmiştir. Bu, halk kooperatifçiliği, vesa
yet altında olmıyan serbest bir kooperatifçilik
tir. 

Şimdi, buraya gelen bir kanun tasarısının, 
ister İnönü Hükümetleri zamanında getirilmiş 
olsun, ister sonradan getirilmiş olsun, en iyi bir 
şekilde çıkarılması bahis mevzuudur. 

İktidarda bulunduğumuz sırada getirilmiş 
kanunları hatırlayacaklardır arkadaşlarımız; 
burada biz o iktidarın mensubu milletvekilleri 
olarak, grup kararı alınmadığı zaman, serbest 
bırakıldığı zaman kendi fikirlerimiz yönünden 
ve programımız yönünden savunmuşuzdur. 

Bunda asıl söylenecek şey, acaba Adalet Par
tisi hükümetleri vesayet altında bir kooperatif
çiliği mi istiyor, hür ve serbest kooperatifçiliği 
mi istiyor? Bizim bildiğimiz, serbest koopera
tifçiliği istediğini Adalet Partisi söylemektedir, 
bundan dolayı da bizim kınamaması lâzımgelir, 
doğru istikamette, daha mükemmel bir kanunun 
çıkarılması yolunda ve Türkiye'de kooperatif
çiliği daha ileriye götürecek bir çalışmada kı
nanmamak lâzımgelir. 

inönü Hükümetleri zamanında bu kanun ge
tirilmiştir, o zaman da konuşulmuş olsaydı, yi
ne bunları ifade edecek idik ve etmişizdir. Mec
lis zabıtları açılıp tetkik edildiği zaman görü

lecektir, Siyasi Partiler Kanununda ve diğer 
birçok kanunlarda fikirlerimizi burada ifade 
etmişizdir, Parlâmentonun malı olarak daha iyi 
bir kanun çıkarmak düşüncesi ile. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sıra

da, demin okuduğum gibi, bulunan arkadaşla
rım mevcuttur. Bu arada yapılan açık oylama
ların sonucu gelmiştir. 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 
ve 25 nci maddelerini değiştiren metinlerinin 
onayı hakkında kanun tasarısının yapılan açık 
oylamasına (117) milletvekili katılmıştır. (117) 
kabul oyu çıkmıştır. Çoğunluk sağlanamadığın
dan gelecek birleşim oylama tekrar edilecek
tir. 

26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan 
yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde 
demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 25 Şu
bat 1961 tarihli 539 sayılı Kanunla kabul edilen 
Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşımalarına mü-
taallik Milletlerarası Andlaşmayı (CIV) Ek 
Aııdlaşmanın, protokollerin ve nihai Andlaşma-
nm onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanım tasarısının yapılan açık oylanması
na (112) milletvekili katılmıştır. (112) kabul 
oyu çıkmıştır. Çoğunluk sağlanamadığından ge-
bcek birleşim oylama tekrar edilecektir. 

Meclisimizin almış olduğu karar gereğince 
saat 19 da birleşimin kapatılması gerekmekte
dir. Bu madde üzerinde müzakerelere gelecek 
birleşimde devam edilecektir. Bu bakımdan, 
16 Aralık 1968 Pazartesi günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

»e« 
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Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 nci maddelerini değiştiren metinlerinin onayı 
hakkında kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 117 

Kabul edcnLcr : 117 
Reddedenler : ü 

Çekinserler : 0 
Oya katilmıyaıılar : 328 

Açık üyelikler : 5 

(Yeter say* yoktur.) 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Tahir Yücekök 
M. Kemal Çetinsoy 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHÎSAR 
Murat Öner 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ziilıtü Pehlivanlı 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 

BURDUR 
î. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çarığa 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkeıl 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

DENtZLÎ 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreld 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsanıettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Adnan Şetnyurt 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Hüseyin YJmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
Alı ihsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Kaya özdemir 
Vuad Sirmen 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
ihsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanb 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 

KIRKLARELİ 
Mehmet At a gün 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Hasan Dkıçer 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Ilatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nalıit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekin alp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

ORDU 
Raif Aybar 

RİZE 
ismail Sarıgöz 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Şevki Yücel 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
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TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavda roğlıı 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkck 

TRABZON 
Haindi Orhon 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahımut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
tbrahim Tekin 

Ahmet Topaloğlu (13.) 
Bekir Tüııay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Alı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilâ 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer Ö/.dağ 
Aid İhsan Ulubahşıi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
A fımet Demiray 
Kâzım Ulus oy (î.) 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
(t) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Reeai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğkı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Turgay 

Ahmet Şener • 
TUNCELt 

Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Bal kıs 
Behice Hatko (Boran, 

Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

Hüsamettin Koran 
VAN 

Kirıyas Kartal 
YOZGAT 

Nuri Kodamanoğlu 

[Oya katilmıyanlar] 

Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altuııkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nakit Menteşe (B.) 
Reşat Özarda 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Isliımyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılman 

BİLECİK 
Sadi Bmay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy (t,) 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktcım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Oihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refett Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Tasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

Turgut Nizamoğlu 
\reşot Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Sungun 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Reeai İskenderoğlu 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDÎRNIÎ 
Ahmet Bilgin 
llhaıni Ertem (B.) 
Nazmı Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
N'urettin Ardıçoğlu 

Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Oevat Önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Ashuzoğlv 
Seyfi Öztürk (B.) 
törtuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Gö<Kiş 

Hüseyin İncioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
'Cııdret Bosuter 
\li Cüceoğlu 
''»rahim Eteni KıLıçoğlu 
Ali Köy m en 
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GÜMUŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY. 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıdan 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
llhami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 
M. Mustafa Gürpınar 
(î.) 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
1. Hakkı Yıl anlı oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumahoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 

Vedat Ali Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Isımail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
M. Ziyaeddin Izerdem 
İhsan Kabadayı 
M. Necati Kalaycıoğlu 
İsmet Kapısız 

Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lütfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Ön ol Sakar 

MARAŞ 
Kemali B ayazı t 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğl/u 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Seyfi Günesjtan 

MUĞLA 
İzzet Oktay (t. Ü.) 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Nurnanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa (1. Ü.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Daman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Pallaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 
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TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
'Osman Saraç (î.) 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 

Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuncr 

URFA 

Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç, 
Muslih Görentaş (Î.Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

[Açık üyelikler] 

Ankara 1 
İstanbul 2 
Malatya 1 
Mardin 1 

Yekûn 5 

Yusuf Ziya BahadmLı 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 

Talât Asal 
S. Ekmel Çetincr 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
(B.) 

\>&<i 
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26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde demiryol
larının sorumluluğu ile ilgili 25 Şubat 1961 tarihli 539 sayılı Kanunla kabul edilen Demiryolları 
ile yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya (CIV) ek Andlaşmamn, 
protokollerin ve nihai Andlaşmamn onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
M. Kemal Çetinsoy 
Kasım Gülok 
Tahir Y ücekök 

ADİYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON" KARAUÎSAR 
Mustafa Akalın 
Murat Öner 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Ali Rıza Çetin er 
Musa Kâzım Coşkun 
Zühtü Pehlivanlı 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezdin 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BÎTLİS 
Cevd°t Geboloğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Adnan Sen yurt 

ESKİŞEHİR 
TTayri Başar 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Hüseyin Yılmaz 

tiyi* sayısı : 450 
Oy verenler : 112 

Kabul edenler : 112 
Reddedenler : 0 

Çckinserler : 0 
Oya katıl nn yani ar : 3-33 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

GİRESUN . 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜM ÜŞ A NE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

IS PAKTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
Kaya Özdcuıir 
Puad Sirmen 
I. Hakkı Tekincl 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
İhsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Celâli Nuri Koç 

KASTAMONU 
Âdil ToközHi 

BOLU 
Ş. Nihat Bayram oğlu 

BURDUR 
İ. Hakkı Boyaeioğlu 

BURSA 
Sadrettiı. Çatığa 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

ELAZTÖ 
Kevni Nedinıoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 
tsmet inönü 

MANİSA 
S ili (yarı an Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülgo 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehir! ioğlu 

MARAŞ 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
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NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

ORDU 
Raif Aybar 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer Özdağ 
Ali ihsan Ulubahş,i 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulus oy (I.) 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
(t) 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 

Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

TOKAT 

Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Hüsamettin Koran 

[Oya katılmıyanlar] 

1. Sıtkı Hatipoğlıu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
tlyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ata öv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koc 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Reşat özarda 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgchan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Isliımyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
M e »ut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy (I.) 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
'vemal Doğan Sungun 

Nurettin Ok (B:şk. V.) 
ÇORUM 

Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
ihsan Tombuş 
Ahmet Uysal 
Ncjdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Abdüllâtif Ensarioğhı 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Ilhami Ertem (B.) 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 
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ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi ö'ztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kıkçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 
Abdullah Çilli 
Talât Köse oğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Sabahattin Adalı 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet ALİ Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 
(t) 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
llhami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu-
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım, 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 

Muammer Erten 
Ön ol Sakar 

MARAŞ 
Kamalî Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik PirinçcioğLu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
İzzet Oktay (I. Ü.) 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
F. Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittfoı Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğhı 
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îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tütezoğlu 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa (î. Ü.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 

Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Paiaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Osman Saraç (î.) 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Aid Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 

M. Fahri Uğrasızoğlu 
VAN 

Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (î. Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmllı 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetineı 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
(B.) 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Malatya 
Mardin 

Yekûn 

»~e« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
17 N'Ct BİRLEŞİM 

13 . 12 . 1968 Cuma 

Saat 15 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

Cü^DŞME 
III 

ÖNCELİKLİ] GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X 1. — Kooperatifler kanun tasarısı ile 
Konya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana 
Milletvekili, Kemal Sanibrahimoğlu ve 23 ar
kadaşının Kooperatifler kanunu teklifi ve 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, Koopera
tifler kanunu teklifi ve Tarım, Adalet, Ticaret 
ve Plân komisyonlarımdan 3 er üyeden kum
lu Geçici Komisyon raporu (1/151, 2/53, 2/232) 
(S. Sayısı : 351 ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 2 1 . 12 . 1967] 

X 2. — Arsa Ofisi kamun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve 
Plân komisyonlarımdan 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 kamumu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Am-
gı ve 2 arkadaşının Avukatlık kamunu, tek
lifleri ile Çalışma ve Adalet komisyonlarından 
7 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(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 Özarda'nın, 
Tütün ziraatı kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu 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 

ı,00 

(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 
X I . — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi 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 Kurucu'-
nım, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, İçişleri, 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
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve İPRAŞ ve 
AT AŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Mec
lisli Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7) 
(S. Sayısı : 619) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1968) 

4. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının, 8 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı 
Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna ek 
7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 2/624; Cumhuriyet Se
natosu 2/244) (S. Sayısı : 680 e 2 nci ek) (Da 
ğıtma tarihi : 29 . 1 1 . 1968) 
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5. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-
lu ve 13 arkadaşımın, rulet, tilt, langırt ve ben
zeri ioynn alet ve maıkinalaırı hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri {Milletvekili Ali Karahan, 
Gumtouriyet ISenatosru Üyesi İMhızaffer Alankuş 
ve Cumhuriyet Senatosu eski Üyesi M. Ali De-
•mir'in, 'Türk Ceza Kanunun/un 567 nci maddesi
ne bir fıikra eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında 'Cumhuriyet Senatosu (Başkanlığı tezke
resi ve 'Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Eğitim 
Komisyonu rapora. (Millet Meclisi 2/301, 173, 
178, 180 ve Cumhuriyet Senatosu 2/234) (S. 
Sayısı : 307 ye 3 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 
6 . 12 . 1968] 

X 6. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
keresi (Millet Meclisi 1/516; Cumhuriyet Sena
tosu 1/909) (Millet Meclisi S. Sayısı : 750; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1155) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 12 . 1968] 

X 7. — İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkeresi (Millet Meclisi 1/546; Cumhuri
yet Senatosu 1/910) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 751; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1156) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 12 . 1968] 

X 8. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkeresi (Millet 
Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senatosu 1/911) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 752; Cumhuriyet 

Senatosu S. Sayısı : 1157) [Dağıtma tarihi : 
9 . 12 . 1968] 

X 9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvelleri arasında 15 000 000 li
ralık aktarma yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkeresi (Millet Mec

lisi 1/539; Cumhuriyet Senatosu 1/912) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 753; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 1158) [Dağıtma tarihi : 9.12.1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BÎRtNıd GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

1. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün' Ekicileri Genel Bir
liği kanun tasarısı ile îzmir Milletvekili Mus
tafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye 
Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi ve 
Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er 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 Aydm Üyesi Osman' Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, İçiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri1, 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 Çanga ve 
10 arkadaşımın, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, 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] 
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X 6. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile I 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz- I 
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve I 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik înci'nin, Su ürünleri kanunu tek- I 
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 Tan m 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 tasarısı 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 I 
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 j 
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 ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
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 ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

14. — Devlet İhale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili Isımail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Nunranoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma 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 (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

16. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (ç) fıkrasından somra 6306 
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma 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) sayüı cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve İmar ve İskân komisyonlarından 
len 9 ar üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/518) (S. Sayısı : 739 ve eüri) [Dağıtma ta
rihi : 20 . 11 . 1968] 

18. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat 
Açıkalın 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 Gfeçici Komisyon raporu 
(2/243) (S. Sayısı : 741) [Dağıtma tarihi : 
20 . 11 . 1968] 

19. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
38 sayılı Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kahdırılması hakkında kanun tek
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tari
hi : 20 . 2 . 1968] 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili îlyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

X 21. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de im
zalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları ha
linde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik milletlerarası amdlaşmaya 
(CIV) ek Andlaşmanın, protokollerin ve nihai 
Andlaşmanıın onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S. 
Sayısı : 653 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
26.11.1968] 

22. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/478) (S. Sayısı : 731 ve eki) [Dağıtma ta
rihi : 27 . 11 . 1968] 

23. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanununa eık kamun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/532) (S. Sayısı : 736 ve eki) [Dağıtma ta
rihi : 27 . 11 . 1968] 

24. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Uouzal'ın, 931 sayılı iş Kanununun 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındn 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 . 11 . 1968] 

X 25. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri kanun tasarısı ile Cumhuriyet-Se-
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I natosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Dev-
I let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri hak

kında kanun teklifi, Trabzon Milletvekili Selâ-
I hattin Güven, Antalya Milletvekili İhsan Ata-
I öv'ün, Devlet Mühendislik vo Mimarlık Yüksek 

okulları kanunu teklifleri (1/533, 2/117, 2/204, 
2/361) (S. Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1968) 

26. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinim değiştirilmesine dair kanun tasa-

I rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı-

I sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 27. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 
24 ve 25 nci maddelerini değiştiren meıtinle-

I rinin onayı hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları 
raporları (1/409) (S. Sayısı: 684 ve 684 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 11 . 1968) 

I X 28. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(iS. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 29. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 

I ılacaklannm terkini hakkında kanun tasarısı ve 
I Ticaret vo Plân komisyonları ranorları fi/270) 

(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 30. — Toprak ve su Kaynaklarını Geliştir-
I me Birlikleri kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 

Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

31. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
I 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
I Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 

hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 ; 1 1 . 1968) 

I 32. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihtir 
I yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle-
I rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 

bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
I Çalışma, Maliye vo Plân komisyonları raporları 



(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1968): 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elektrik 
Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hid-
ro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik ola
rak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edi
len mukavelenin feshi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/392) (S. Sayısı : 681 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 1 . 1968) 

X 34. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 'bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kal dinim asın a dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 35. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 19'68) 

X 36. — Maraş Milletvekili Enver Kaplaıı'm, 
2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye, Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(2/290) (IS. Sayısı : 719 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 1 1 . 1968) 

X 37. — Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıkları Kanununun hâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 
sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun 'tasarısı ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/510) (S. Sayısı : 
720 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

38. — Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara ek ka
nun tasansı-ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/527) (S. Sayısı : 733 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

39. — Ege Üniversitesinde bir mühendislik 
'bilimleri fakültesi kurulması ile ilgili Ege Üni
versitesi kuruluş Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonlan raporları 
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(1/528) (S. Sayısı : 734 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 11 . 1968) 

40. — Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları. (1/526) (S. Sayısı : 735 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 41. — 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Sanayi ve Plân komisyonlan raporları (1/553) 
(S. Sayısı : 740 ve 740 a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1968) 

42. — Rize Milletvekili İsmail Sarıgoz'ün, 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
ve geçici 18 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/631) (S. Sayısı : 705 ve 
705 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 12 . 1968)-

X 43. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politekınik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

44. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
muın 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporlan (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 7 . 12 . 1968] 

45. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasa
nsı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/500) (S. Sayısı : 744) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 12 . 1968] 

46. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanunuma ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporlan 
(1/514) (S. Sayısı : 745) [Dağıtma tarihî : 
7 .12 .1968] 

X 47. — 1968 kalkınma istikrazı hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonlan 
raporları (1/515) (S. Sayısı : 746) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 12 . 1968] 

48. — Gece öğretimi yapan üniversitelerde 
öğretim üyeleri ile yardımcılanna ve diğer per
sonele ek ücret verilmesine dair kamum tasarısı 
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ve Millî Eğiltim ve Plân komisyonları raporları I 
(1/552) (S. Sayısı : 747) [Dağıtma tarihi : 
7 .12 .1968] 

X 49. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkımda fca-
cnıuın tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 50. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve I 
bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ile Çankırı Milletvekili Ta-
hir Akman ve 11 arkadaşının, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 2 . 8 . 1960 
gün ve 42 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
son paragrafının kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
Raporu (1/557, 2/500) (ıS. Sayısı : 749) [Da
ğıtıma tarihi 6 .12 .1968] 

X 51. — Sakarya Milletvekili Hayreittin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
•maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı ıgeçen kamına 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (iS. Sayısı: 754) [Dağıtma tarihi : 
10 . 12 . 1968] 

* • 

(17 nci Birleşim) 



Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 307ye3ncüek 
Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu ve 13 arkadaşının, Rulet, tilt, 
langırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkında kanun teklifi ile 
Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaf
fer Alankuş ve Cumhuriyet Senatosu eski üyesi M. Ali Demir'in Türk 
Ceza Kanununun 567 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (Millet Meclîsi 2 /301 ,173 ,178 ,180 ve 

Cumhuriyet Senatosu 2 /234) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1093) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 5 . 12 . 1968 

Esas No. : 2/301, 2/180, 2/173, 2/178 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Üçüncü toplantı yılında gündeme girip de, görüşülemiycn ve Komisyonumuza iade olunan, Kay
seri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu ve 13 arkadaşının Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve 
makinaları hakkında kanun teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Mehmet Ali Demir'in ve Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alankuş'un, Türk Ceza Ka
nununun 567 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifleri, Komisyonumuzun 
27 .11 .1968 tarihli ve 2 nci Birleşiminde görüşülerek tekabbül edilmesine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Çanakkale 

A. N. Akay 
Afyon Karahisar 

0. Attilâ 
Erzurum 
N. Diler 
Samsun 

M. Gedik 

Sözcü 
Kastamonu 

A. Ş. Bohça 
Balıkesir 

M. Yılmaz 
Gaziantep 
N. Sarıca 

Uşak 
F. TJğrasızoğlu 

Kâtip 
Artvin 

M. Rona 
Bitlis 

Z. Koçak 
İstanbul 

M. Yardımcı 
Yozgat 

Söz hakkım mahfuzdur. 
İV. Kodamanoğlu 





Dönem : 2 
Toplantı : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan yolcuların ölmeleri 
ve yaralanmaları halinde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla kabul edilen Demir
yolları ile yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik Milletlerarası 
Andlaşmaya (CIV) ek Andlaşmanın, protokollerin ve nihai And
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

ve Dışişleri ve Ulaştırma komisyonları raporları (1 /423) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararnameler Tetkik Dairesi ' 7 . 11 . 1967 
Sayı : 71-618/7061 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 3 . 11 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan Yol
cuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde Demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 25 Şubat 1961 
tarihli, 539 sayılı Kanunla kabul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik 
Milletlerarası Andlaşmaya (CIV) Ek Andlaşmanın, protokollerin ve nihai Andlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğu-hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki andlaşma ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Muhtelif devletlere ait topraklar üzerinden geçmek suretiyle insan ve eşya nakliyatını temin 
eden demiryollarının, bu suretle, tabiî işleyişi içinde ifa ettiği görev ve bunun neticesi olan so
rumluluğun ayrı ayrı her devletin millî kanunlarına tabi olmasının birtakım çatışmalara sebebiyet 
vermesi, bu taşımaları tek ve müşterek hukukî bir nizam içinde toplanması zaruretini ortaya koy
muştur. 

ilk defa isviçre Hükümetinin öncülüğü ile 1890 yılında, uluslararasında «demiryolu ile eşya 
taşımasına müteallik» bir anlaşma yapılmış, memleketimiz de buna ve tâdillerine Lozan Andlaşma-
sınm 105 nci maddesi ile katılmıştır. 

Bu vadide yapılan çalışmalarla erişilen neticelere ait andlaşmalar sırası ile 1673, 2641. 5836, 
6667 ve 539 sayılı kanunlarla tasvibedilmek suretiyle yürürlüğe vaz'eldilmiştir. 

Bu kere konumuzu teşkil eden husus ise 25 . 2 . 1961 gün ve 539 sayılı Kanunla yürürlüğe ko
nulan «demiryolları ile yolcu ve bagaj taşımalarına mahsus uluslararası andlaşma» . (CIV) nin 
ekine ait andlaşmayı, ek protokolleri ve nihai anlaşmayı teşkil etmektedir. 

653 
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Andlaşmanm muhteviyatı : 

1. Kaza halinde demiryollarına düşecek sorumluluk ve demiryollarının bu sorumluluktan ne 
gibi durumlarda kurtulabileceği, 

2. Yolcunun ölümü, yaralanması fikrî ve bedenî bütünlüğüne halel gelmesi ve yanında bu
lundurduğu eşyanın kaybı veya hasarı halinde aaırıar - ziyanın §elkli, 

3. Tazminat faizleri ve tazminatın iadesi, 
4. îdari mutalabelerin nasıl yapılacağı, 
5. Dâva açılmasının nasıl ve ne şekilde olacağı ve dâvada zamanaşımı, 
6. Hukukun ne zaman tatbik edileceği, 
7. Karma taşımalarda ve nükleer kaza halinde sorumluluk. 

Ek Protokolde : 

1. Merkez Ofisinin îdari Komitesi üyelerinin teşkili, 
2. Yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde demiryolunun sorumluluğu ile ilgili and'aşma

nın 25 Şubat 1961 tarihli yolcu ve bagaj taşımalarına müteallik milletlerarası andlasmaya ek teş
kil ettiği, 

Nihai anlaşmada : 

1. 1 Mart 1966 ilâ 28 Şubat 1971 devresi için demiryolu ile Beynelmilel Nakliyat Merkez Ofi
sinin îdari Komitesinin teşkili, 

2. Yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde demiryolunun sorumluluğu ile ilgili 25 Şu
bat 1961 tarihli CIV ye ek andlaşma, 

3. îmza sırasında Fas, Portekiz ve Romanya Devletlerinin bu andlaşmanm birinci maddesinin 
ikinci paragrafında öngörülen uygulamama hakkını kullandıklarından ibarettir. 

Andlaşmanm yürürlüğe gireceği tarih : 

Bu andlaşma 15 Devlet tarafından tasdik edildiği takdirde yürürlük tarihi için temaslar yapı
lacak, 

Tasarının kanuniyet keşbetmesi halinde andlaşma ilerde tesbit edilecek tarihten itibaren tatbik 
edilmek üzere neşredilecektir. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 30 . 1 . 1968 
- Esas No. : 1/423 

Karar No. : 9 

Yüksek Başkanlığa 

25 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan yolcularım ölmıeleıri ve yakalanmaları halinde de
miryollarının sorumluluğu ile ilgili 25 Şubat 1961 tarihi, 539 sayılı Kanunla kabul edilen De
miryolları ile yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik Milletlerarası Andlasmaya (CIV) ek Andlaş
manm, protokollerin ve nihai Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde, gerekçede de sarahaten ifade olunduğu 
veçhile, yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde demiryolunun sorumluluğu ile ilgili And
laşmanm onaylanmasının uygun bulunduğuna dair hazırlanmış bulunan Andlaşma prensip iti-
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bariyle komisyonumuzca da müspet mütalâa olun muş ve Andlaşmanm tasdikine mütedair tasarı ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa ısu-

nur. 
Komisyon Başkanı 

îzmiır 
8. İksel 

Bursa 
ö. öztürkmen 

Izmada bulunamadı 

izmir 
Ş. Osma 

• 

Sözcü 
Çanakkale 

M. Baykan 

Giresun 
K. Bosuter 

İmzada bulunamadı 

Konya 
8. F. Önder 

Sivas 
S. Kurtbek , 

Aydın 
Y. Menderes 

istanbul 
F. Sirmen 

Manisa 
E. Akça 

Urfa 
B. Boran 

Bursa 
N. Gürsoy 

istanbul 
M. Yardımcı 

Ordu 
F. C. Erkin 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. : 1/423 
Karar No. : 10 

15 . 12 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan yolcuların ölümleri ve yaralanmaları 'halinde 
demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 25 Şubat 1966 tarihli, 539 sayılı Kanunla kabul edi
len BeımiryoHaırı âlıe yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik Milletlerarası Andlasmaya (CIV) 
ek Andlaşmanm, protokollerin ve nihai andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısı, Dışişleri Komisyonu raporu ile birlikte Komisyonumuza havale olun
makla, ilgili Bakanlık temsileileridc hazır oldukları halde 'te'tkik ve müzakere olundu. 

Esas üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde; Bern'de 25 Şubat 1966 tarihinde imza
lanan ve demiryollarının sorumlulukları ile ilgili olarak yolcuların ölümleri ve yaralanmaları 
nailinde âkıd taraflarca itatlbi'k edilecek hususlara ait protokol ve nihai andlaışmalarm tasdiki
ne mütedair hazırlanmış bulunan kanun tasarısı Komisyonumuzca 'da aynen kabul edilmiştir. 

'G-enel Kurulun talsvilbine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu 
Başkanı 
Bilecik 

Ş. Binay 

Kırklareli 
0. Türkkan 

Sözcü 
Ordu 

K. Şensoy 

Kocaeli 
Ş: Ustaoğlu 

Antalya 
î. Ataöv 

0. 

îzmi;r 
H. Gümü§pala 

tzmir 
Z. Efeoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

26 Şubat 1906 tarihinde Bern'de imzalanan Yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde Demir
yollarının sorumluluğu ile ilgili 25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla kabul edilen Demiryol
ları ile yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik Mi Uetleraras, Andlaşmaya (OIV) Ek Andlaşmanın, 
Protokollerin ve Nihai Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 25 Şubat 1901 demiryolu ile yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik Milletler
arası Anldlaşmaya (CIV) ek, '26 Şulbat 1966 tarihinde Bern İde imzalanan Yolcuların ölümleri ve 
yaralanmaları îhalinlde (demiryollarının ısıoırumlulu ğu ile ilgilii Andlaşmanın, Protokollerin vıe Nihai 
Andlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — DBu kanun yayıımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — 'Bu kanunun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
8. öztürk 

Devlet (Bakanı V. 
8. öztürk 

3 . 11 . 1967 

Devlet Balkanı 
K. Ocak 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Balkanı V. 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgohan 

Millî Eğitim Bakanı 
/ . Ertem 

Bayındırlık Bakanı 
O. Âlp 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 
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Yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde demiryolları sorumluluğu ile ilgili 25 Şubat 1961 
tarihli, Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşımalarına mahsus milletlerarası andlaşmaya 

Ek andlaşma 
Aşağıda imzası (bulunan (yetkili delegeler, Milletlerarası (bir taşıma sırasında ıvukulbulan ve 

ölüm, yaralama veya ibir yolcumun bedeni veya fikri (bütünlüğüme (halel getiren ive yolcumun ya
nında lolup Ihaısara (uğramasına ıveiya (kaybolmasına ısdbejbiolan sararlar halimde, demiryollarının 
sommlııluiklarına dair ınizaımlarm birleştirilmesinde fayda gömdüklerinden, 

'25 ıŞübat 1961 tarihli Demiryolu ile yolcıu ve Ibagaj taşımalarıma ıait Milletlerarası lAmdlaşmayı 
(CIV), ıelk (bir landlaşma ile tamamlamaya karar veıım'işlerdir ve aşağıdaki maddelerde ımutabıfc 
kalmışlardır. 

Madde — 1. 

Uygulama alanı 

Paragraf 1. — İşbu andaşlamaya göre «yolcu» tâbirinden aşağıdaki mâınailar anlaşılır. 
a) 25 Şubat (1961 tarihli, Demiryolları yolcu ive Ibagaj taşımalarına mıahsrus Milletlerarası 

andlaşmaya (ıCIV) luygun (olarak taşınan yolcu lan*, 
Ib) 25 tŞulbat 1961 tarihli, demiryolları ile eşya taşımalarına ımahlsus Milletlerarası Aındlaşma-

ya (ıCIM) luygun lolarak taşınan leşyaya refakat ladenler, 
İişlbu aındlaışımaya (kaltılan İbir devletin ülkesi ürerinde ımeydana (gelen (bir ikaza neticesinde, 

yolculara vâki lolan ızararların, demiryollarına ait sorumluluğumu, Ibu tandlaışima tanzim eder. 
Paragraf !2. — 'Her akıt Devlet işbu andlaşm ayı imzaladığı /veya Itasdikmamıelerıi yahut bu amd-

laşmaya Ikatıldığını ıgösteren belgeleri tevdi «İttiği sırada (kendi teib'ıası (olan (veya toruitaden Ibu (mem
lekette ikamet edan yolculardan, ımıemilaketin topraklarında vukua gelen Ikazail arda iz arara uğrıy an
lara, işjbu lamdlaşmayı uygulamamak ihakkmı mahıf uz (tuttuğumu (beyan iadebilir. 

Madde — 2. 

Sorumluluğun şümulü 

Paragraf il. — Yolcumun, arabadan inerken, arabaya binlerken yahut arabada (bulunduğu sıra
da, demiryolu işletmesi ile ilgili bir ikaza sebebi ile, ölmesi, yarıallamması yahut fikrî veya bedenî 
bütünlüğüne (haM ^gelmesinden (doğacak sarardan, demiryolu ıso'rrumludur. 

Demiryolu, IbunJdan (başka, (böyle kazaya uğrıyan yodonnun lüsltündöki 'Veya (hayvanlar dâhil, 
yanında bulundurduğu ıell (bagajlarının (hasarından veya tamamiyle veya Ikısimıeın kaybolmasından 
meydana ıgeleeeık (zarardan ida fsioırumludur. 

Paragraf (2.—\Eğer ikaza, demiryolunun, duırumıum belliklerinin ıgerelktirdiği gayreti fgöstersie 
daihi (enlgel lolamiyacıağı ıveya Isıoınuçlarıaıa ıçare ıbulamıyacağı işletme dışı sebeplerle meydana gel-
mişsie, demiryolu (bu Isoraımluluiktan kurtulur. 

Paragraf 3. — Demiryolu, (kazanın bizzat yolcumun Ikenldi İhatasından (Veya bunum, yolcuların 
normal Iharetketlerine uymıyan davranışımdan meydana (geldiği mislbette, sorumluluktan kısımen veya 
tamamen (kurtulur. 

Paragraf 4. — (Eğer kaza, demiryolundan, gayrı, bir üçüncü işahisın, demiryolunun, durumun 
özelliklerinin (gerektirdiği gayreti glöisltersıe, dahi önliyemiyeceği 've Isoınuçlarıına ıçare Ibulamıyacağı, 
tutumundan ileri ıgelmişisie, (demiryolu, Ibu slorumluiuktan kurtulur. 

Demiriyoiu, yukardalki (fıkraya göre sorıumluluktan (kurltulamıyo;rsa, ibu tandlaışima bükümleri 
(dâhilinde ıkallmıaik ive üçüncü ışalhsa ımulhtemel rücü ıhalkkuna (halel gelmemek lüz'ere (her türlü sıomuç-
ta,n ısorıumlüdur. 

Paragraf '5. — İjşlbu andlaşma, (birdınci paragrafta Ömgöırülmjyen ıhalleflden dolayı demiryoluna 
düşıelbileeek ısiorumluluğa tesir letmeız. 
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Paragraf 6 — Bu Andlaşmaya göre «sorumlu demiryolu», CIV nin 59 ncu maddesinde öngörü

len hatlar listesine göre, üzerinde kazanın meydana geldiği hattı işleten demiryoludur. Eğer, 
mezkûr listeye göre iki demiryolunun müşterek işletmesi söz konusu ise, bu demiryollarından 
her biri sorumludur. 

Madde — 3. 

Yolcunun ölümü halinde zarar - ziyan 

Paragraf 1 — Yolcunun ölümü halinde zarar - ziyan şunları kapsar : 
a) Ölümden sonra yapılan ve özellikle cesedin taşınması, gömülmesi ve yakılmasına ait za

ruri masraflar; 
b) Eğer, ölüm hemen vukubulmamışsa, 4 ncü maddede yazılı zarar - ziyan. 
Paragraf 2 — Yolcunun ölmesi ile, kanuna göre, bakmaya mecbur olduğu veya ilerde olacağı 

kimseler, bu bakımdan mahrum kalmışlarsa, onların bu kaybını da tazmin etmek gereklir. Kanu
nen yükümlü olmadığı halde, yolcunun, bakımını üzerine aldığı kimselerin, zarar - ziyana mütaallik 
dâva hakları, mlillî hukuka tâbidir. 

Madde — 4. 

Yolcunun yaralanması halinde zarar - ziyan 

Yolcunun yaralanımıaısı yahut beıdemi ve fikrî bütünlüğüne halel gelmesi halinde, zarar - ziyan 
aşağıdaki hususları lihtiva eder : 

a) Zaruri masraflar, bilhassa tedavi ve taşıma masrafları, 
b) Gerek kısmen veya tamamen çalışmama durumunun, gerekse ihtiyaçların artmasının sebe-

holduğ'U zararın telâfisi. 

Madde — 5. 

Diğer zaralann karşılanması 

Millî hukuk 3 ve 4 ncü maddelerde yazılı olanlardan ^gayra ve bilhassa rulhî, bödeııî ve estetik 
zararlar dolayısiyle, demiryolunun, ne zaman ve ne miktarda zarar - ziyan ödeyeceğini tâyin eder. 

Madde — 6. 

Yolcunun ölmesi ve yaralanması halinde zarar - ziyan şekli ve sınırı 

Paragraf 1 — 3 ncü maddenin 2 nci paragrafında ve 4 ncü maddenin b) harfinde öngörülen za
rar - ziyan nakden ödenir; bununla beraber, Millî Hukuk, lirat tahsisine müsaade ediyorsa, kazaya 
uğramış olan yolcunun veya 3 ncü maddenin 2 nci paragrafında belirtilen hak sahiplerinin talepleri1 

halinde, zarar - ziyan, irat tahsisi şeklinde olabilir. 
Paragraf 2 —- Birindi paragrafa göre tahsis edilecek zarar - ziyan miktarı mlillî hukuka göre 

tâyin edilir. Bununla beraber, bu Andlaşmanm uyguılanıması için, millî hukukum 200 000 Franktan. 
aşağı bir âzami had tâyin ettiği hallerde, yolcu başına nakit veya senellik irat olarak, âzami 
200 000 Franklık Mr had tâyin edilmiştir. 

Madde — 7. 

Eşyanın hasarı veya ziyan halinde zarar - ziyanın tahdidi 

Bu Andlaşmanm hükümlerine göre, kaza kurbanı yolcunun üstündeki eşyanın veya hayvan
lar dâhil, yanında bulundurduğu el bagajlarının hasarı, yahut kısmen veya tamamen kaybından 
dolayı zarar - ziyan ödenmesi demiryollarına yüklıenildiği za'iman, şahıs başunja 2 000 Franklık bir 
meblâğa kadar, zararın tazmini talebimde bulunulabilir. 
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Madde — 8. 

Hile veya ağır kusur halinde zarar - ziyan miktarı 

Eğer zarar demiryolunun hilesi veya ağır kusurundan ileri gelmişse, işbu andlaşmanın 6 ve 
7 nci maddeleri hükümleri veya tazminatı muayyen miktar olarak tahdideden millî hukuk hü
kümleri uygulanmaz. 

Madde — 9. 

Tazminat faizleri ve tazminat iadesi 

Paragraf 1. — Hak sahibi, % 5 nisbetinde yıllık tazminat faizi talebcdebilir. Bu faizler, ida
ri mutalebe gününden veya idari mutalebede bulunımamışsa dâvanın açıldığı günden başlar. Bu
nunla beraber, 3 ve 4 ncü maddeler gereğince, ödenecek tazminatta, faizler, bunların tesbitine 
yarıyacak olayların vukua geldikleri gün, mutalebe veya mahkemeye müracaat gününden daha 
sonra ise, o günden başlar. 

Paragraf 2. — Haksız olarak alınmış olan her tazıminat geri verilecektir. 

Madde — 10. 

Sorumluluğu sınırlandırma yasağı 

İşbu andlaşma gereğince, demiryollarının, tamamiyle veya kısmen, sorumluluktan, bidayeten 
muaf tutan veya demiryollarına tereddübedecek ispat külfetini; karşı tarafa yükliyecek mahi
yette olan veya 6 inci maddenin 2 nci paragrafı ile 7 nei maddede tesbit edilmiş bulunan had-
lerden daha aşağı hadler koyan tarife hükümleri ile demiryolu ve yolcu arasında aktedilnıiş 
özel anlaşmalar hükümsüzdür. 

Madde — 11. 

Demiryolunun memurları dolayısiyle sorumluluğu 

.Demiryolu, hizmetindeki memurlardan ve üzerine aldığı bir taşımanın yapılması için kullan
dığı diğer kişilerden sorumludur. 

Bununla beraber, demiryolu memurları, yolcuların isteği üzerine onlara, demiryollarına aidol-
mıyan hizmetler görürlerse, bu hizmeti yaptıkları yolcular hesabına hareket etmiş sayılırlar. 

Madde — 12. 

İşbu andlaşmada öngörülmiyen dâvaların açılması 

2 nci maddenin birinci paragrafında öngörülen hallerde, ne sıfatla olursa olsun sorumluluğa 
ait her dâva, ancak, işbu andlaşma ile tâyin edilen şartlar ve sınırlar içinde, demiryolu aleyhine 
açılabilir. 

11 nci madde gereğince demiryolunun sorumlu bulunduğu kişiler aleyhine açılacak her dâva 
için de durum aynıdır. 

Madde — 13. 

tdari mutalebeler 

Paragraf 1. — Bu andlaşmaya göre yapılabilecek zarar - ziyan mutalebeleri ihtiyaridir; mu
talebeler, idare merkezi bu andlaşmaya iştirak eden devletlerden birinin toprakları üzerinde 
olmak şartiyle aşağıdaki demiryollarından birisine yapılabilir. 

1. — ıSorumlu demiryoluna; 2 nci maddenin 6 nci paragrafına göre iki demiryolu sorumlu ise 
bunlardan birisine : 
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2. — Çıkış demiryoluna; 
3. — Varış demiryoluna; 
4. .— Yolcumun ikametgâhının bulunduğu veya mutaden oturduğu memleketteki demiryoluna. 
Paragraf 2. — Mutalebeler yazılı olarak yapılmalıdır. Hak sahibinin mutalebesine eklemeyi 

uygun göreceği bütün belgelerin ya asılları veya suretleri ibraz olunmalıdır. iSuretler, demiryolu
nun talebi halinde, usulüne uygun şekilde tasdik ettirilir. 

Madde — 14. 

Aleyhine dâva açılabilecek demiryolu 

Bu andlaşmaya dayanan zarar - ziyan dâvaları, ancak, sorumlu demiryolunun aleyhine açı
labilir. 

İki demiryolunun müşterek işletmesi halinde, mıutalebeyi yapacak olan kimse bunlardan biri
sini tercih edebilir. Bu tercih hakkı onlardan birisi aleyhine dâva açılır açılmaz düşer. 

Madde — 15. 

Salâhiyet 

İşbu andlaşmaya dayanan dâvalar, Devletlerarası Amdlaşmalarda veya imtiyaznamelerde aksi
ne bir hüküm bulunmadıkça, yolcunun kazaya uğradığı devletin yetkili mahkemesinde açılabi
lir. 

Madde — 16. 

Dâvanın düşmesi 

Paragraf 1. —• Hak sahibi eğer yolcunun kazaya uğradığımı, zarar olduktan sonra üç ay içe
risinde, 13 ncü maddeye göre idari mutalebenin yapılabileceği demiryollarından birisine bildir
mezse dâva hakkını kaybeder. 

Kaza hak sahibi tarafından şifahen bildirildiği takdirde, kazanın şifahen bildirildiği demir
yolu tarafından kendisine, bunu tesbit eden bir belge verilmelidir. 

Paragraf 2. — Bununla beraber, aşağıdaki hallerde dâva düşmez : 
a) Birinci paragrafta öngörülen müddet içerisinde, hak sahibi 13 ncü maddenin 1 nci para

grafında belirtilen demiryollarından birisine bir idari mutalebe tevdi etmişse; 
b) Hak sahibi, kazanın, demiryollarına ait bir hatadan ileri geldiğini ispat etmişse; 
c) Kazanın vukuu, hak sahibine isnadedilemiyecek sebepler dolayısiyle bildirilememiş veya 

geç bildirilmişse, 
d) Birinci paragrafta öngörülen müddet içerisinde, sorumlu demiryolu, veya 2 nci maddenin 

6 nci paragrafı gereğince iki demiryolu sorumlu olduğu takdirde bunlardan biri, kazanın vuku
undan bir başka yolla haberdar olmuşsa. 

Madde — 17. 

Dâvada zamanaşımı 

Paragraf 1. — İşbu andlaşmaya göre; zarar - ziyandan mütevellit dâvalar aşağıdaki durum
larda zamanaşımına uğrar : 

a) Kaza kurbanı için, kazamın vukuunun ertesi gününden hesaplanmak üzere 3 sene; 
b) Diğer hak sahipleri için, kazanın, vukuunun ertesi gününden hesaplanmak üzere, 5 sene

yi geçmemek şartiyle, kaza kurbanının ölümünün ertesi gününden itibaren 3 sene. 
Paragraf 2. — 13 ncü maddeye uygun olarak, demiryoluna gönderilen idari mutalebeden 

1 nci paragrafta öngörülen üç zamanaşımı, demiryollarının bu mutalebeyi yazılı olarak ret ve 
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buna ilişik belgeleri iade ettiği güne kadar durur. Mutalebenin kısmen kabulü halinde, zaman
aşımı ancak mutalebenin ihtilaflı kalan kısmı için tekrar işlemeye başlar. Mutalebenin veya ce
vabın alındığının ve belgelerin geri verildiğinin ispatı, bunu dermeyan eden tarafa düşer. 

Aynı işle ilgili sonradan yapılan mutalebeler zamanaşımını durdurmaz. 
Paragraf 3. —• Zamanaşımına uğramış dâva, mukabil dâva veya defi şeklinde dahi olsa tek

rar açılamaz. 
Paragraf 4. — Yıukardaki hükümler saklı kalmak üzere, zamanaşımı millî hukuk tarafından 

tanzim edilir. 

Madde — 18. 

Millî Hukuk 

—• İşbu andlaşmada bulunmıyan hükümler için millî hukuk tatbik edilir. 
— Bu andlaşmaınm uygulanmasında millî hukuk «tâbirinden, yolcunun kazaya uğ-
tabi bulunduğu devletin kanunları ve kanuni çatışmalarla ilgili nizamları anla-

Madde — 19. 

Usule dair genel kaideler 

Bu andlaşmamn uygulanmasını gerektiren bütün ihtilaflı durumlarda takibedilocek usul, and
laşmada mevcut muhalif hükümler saklı kalmak şartiyle, yetkili mahkemede cari olan usuldür. 

Madde — 20. 

Hükümlerin infazı, teminat 

Pragraf 1. — İşbu andlaşma hükümleri gereğince, yetkili hâkim tarafından, ilgili tarafların 
huzurunda veya gıyabında verilen kararlar, bu hâkimler tarafından tatbik olunan kararlar ge
reğince, katiyet ıkesbedince ve ilgili devlette mecburi kılınan formaliteler tamamlanır tamamlan
maz, diğer Âkıd Devletlerin her birinde infazı mecburi olur. 

Dâva esasının yeniden incelenmesi isteği kabul edilmez. Bu hüküm, ne muvakkaten infaz mec
buriyeti bulunan mahkeme kararlarına, ne de dâvasının reddi dolâyısiyle bir davacı aleyhine, mah
keme masraflarından fazla olarak hükmedilen zarar ziyan mahkûmiyetlerine uygulanmaz. 

Hakkında adlî bir tutanak tutulmuş olup anlaşmazlığa son vermek malksadiyle yetkili hâkim 
önünde taraflar arasında akdedilen uyuşma mukaveleleri, karar değerindedirler. 

Paragraf 2. — İşbu andlaşmaya dayanan dâvalar dolâyısiyle, hare ve masrafların tediyesini 
karşılamak üzere teminat istenemez. 

Madde — 21. 

Para birimi 

İşbu andlaşmada frank olarak gösterilen meblâğlar gramın 10/31 ağırlığında ve 0,900 ayarın
daki altın franga ait telâkki edilir. 

Madde - 22. 

Karma taşımalar 

Paragraf 1. —• 2 ne i paragraftaki hüküm saklı tutulmak şartı ile, bu andlaşma, CIV nin 59 ncu 
maddesinde öngörülen hatlar listesinde yazılı gemi ve otomobil servisleri hatları üzerindeki taşıma 
esnasında meydana gelmiş zararlara uygulanmaz. 

Paragraf 1. 
Paragraf 2. 

radığı ülkenin 
şılır. 
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Paragraf 2. — Bununla beraber, demiryolu araçları feribot tarafından taşındıklarında, işbu 

andlasma, yolcuların bu araçlarda bulundukları, bu araçlara girdikleri veya çılbtıkları esnada 
meydana gelımiş, demiryolu işletmesi ile ilgili kazanın sebebiyet verdiği ve 2 nci maddenin 1 nci 
paragrafında gösterilen zararlara uygulanır. 

Bu paragrafın uygulanmasında, «kazanın topraklarında meydana geldiği Devlet» tâbirinden, 
feribotun bayrağını taşıdığı devlet, mânası anlaşılır. 

Paragraf 3. — Demiryolu, istisnai sebeplerle işletme faaliyetini; muvakkaten tatil etmek zorun
da kalırsa ve yolcuları başıka bir nakil vasıtası ile ıtaşır veya taşıtırsa, bu nakil vasıtasına taallûk 
eden hukuka göre sorumludur. 

Bununla beraber, işbu andlaşmamn 13 ilâ 17, 18 paragraf 2, 19 ve 20 nci maddeleri hükümleri
nin uygulanmasına devam olunur. 

Madde — 23. 

Nükleer kaza halinde sorumluluk 

Zarar bir nükleer kazadan ileri gelmişse ve Âkıd bir Devlette yürürlükte bulunan ve nükleer 
enerji alanında sorumluluğu düzenliyen özel hükümler gereğince, nükleer bir tesisin işleticisi veya 
yerine kaim olan başka bir kişi bu zarardan sorumlu ise demiryolu, bu andlasma gereğince ken
disine düşen (sorumluluktan kurtulur. 

'Madde — 24. 

İşbu andlasma 21 - 26 Şubat 1966 tarihimde Bern'de toplanan Konferansta temsil olunmaya da
vet edilen devletlerin imzasına 1 Temmuz 1966 tarihine kadar açıktır. 

Madde — 25. 

Tasdik ve yürürlüğe giriş 

işbu* andlasma tasdik edilecek ve tasdiika mütaallik belgeler mümikün olduğu kadar kısa za
manda İsviçre Hükümetine tevdi edilecektir.. 

İşbu andlaşıma onbeş devlet tarafından tasdik edildiği zaman, İsviçre Hükümeti Andlaşmamn 
yürürlüğe konması imkânını tetkik etmek maksadiyle ilgili hükümetlerle temasa geçecektir. 

Madde — 26. 

Katılma 

İşbu andlaşmayı imza etmemiş bulunan ve 25 Şubat 1961 tarihli demiryolları ile yolcu ve ba
gaj taşımalarına mütaallik milletlerarası andlaşsmaya (CIV) üye bir devlet, eğer bu andlaşımaya ka
tılmak isterse, iştirak etmiş bulunan devletlere bilgi verecek olan, İsveçre Hükümetine müracaat 

*edecelktir. 
Her katılma, İsviçre Hükümetinin, bu katılma talöbinin andlaşraıayı imzalıyan devletlere bildir

diği tarihten bir ay sonra hüküm ifade eder. 

Madde — 27. 

Süre ve gözden geçirme 

İşbu andlaşmamn süresi, 25 Şubat 1961 tarihli, demiryolları ile yolcu ve bagaj taşımalarına 
mütaallik andlaşmamn (CIV) süresi ile aynıdır; andlasma, 68 nci maddenin 1 nci paragrafında 
öngörülen usul dâhilinde gözden geçirilebilir ve icabında onun bünyesi içine alınabilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 653) 



— 11 — 

Madde — 28. 

Andlasma metinleri, resmî tercümeler 

l§bu andlasma, müesses diplomatik âdet gereğince Fransız dilinde akit ve imza edilmiştir. , 
Fransızca metne, resmî tercüme kıymetini haiz bulunan Almam dilinde bir metin, İngiliz diljin-

de bir metin ve tltayan dilinde bir metin eklenmiştir. 
İhtilâf halinde Fransızca metin muteberdir. 
Usulüne uygun bulunan salâhiyetnameleri hâmil aşağıdaki tam yetkili temsilciler işbu andlaş-

mayı mealim tasdikan imzalamışlarıdır. 
Bern'de yirmialtı Şubat bin dokuz yüz altmışaltı da tek nüsha olarak tanzim edilmiş olup İsviç

re Konfederasyonu arşivlerine tevdi edilecek ve aslına uygun tasdikli bir sureti taraflardan her 
birine verilecektir. 

Avusturya adına 
Belçika adına 
Budgaristan adına 
Danimarka adına 
İspanya adına 
Finlandiya adına 
Fransa adına 
Yunanistan adına 
Macaristan adına • 
Irak adına 
İtalya adına 
Lübnan adına 
Lihtenştayn adına 
Lüksemburg adına 
Fas adına 
Norveç adına 
Solanda adına 
Polonya adına 
Portekiz adına 
Romanya adına 
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı adına 
İsveç adına • 
İsviçre adına 
Suriye adına 
Çekoslovakya adına 
Tunus adına 
Türkiye adına 
Yugoslavya adına 

A) PROTOKOLÜ 

Demiryolu ile Milletlerarası Taşıma Merkez Ofisi İdari Komitesi üyelerini seçmek ve yolcuların 
ölmeleri ve yaralanmaları halinde demiryolunun sorumluluğu ile ilgili olup demiryolu ile yolcu ve 
bagaj taşımasına mütaal lk 25 Şubat 1961 tarihli MilletleraTası Andlaşmaya (CIV) ek Andlaşma-
yı kabul etmek üzere toplanan fevkalâde Konferans tarafından tanzim edilen. 
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A) PROTOKOLÜ 

Demiryolu ile Milletlerarası Taşıma Merkez Ofisi İdari Komite üyelerini seçmek ve yolcuların 
ölmeleri ve yaralanmaları halinde demiryolunun sorumluluğu ile ilgili demiryolu ile yolcu ve ba
gaj taşımasına mütaallik 25 Şubat 1961 tarihli Milletlerarası Andlaşmaya (CIV) ek Andlaşımayı 
kabul etmek üzere 21 ilâ 26 >Şubat 1966 da Bern'de toplanan, fevkalâde konferans münasebeti ile 

Aşağıda imzası bulunan tam yetkili delegeler şu hususlarda mutabık kalmışlardır. 
Milletlerarası Andlaşm'aların uygulama sahasının Kuzey - Afrika ile Yakın ve Doğu devletlerine 

genişlemiş, olması ve İdari Komitenin teşkilinin Andlaşmalanda öngörüldüğü üzere dokuz üye ile 
smırlandırılmasmm âdil bir coğrafi taksim yapılması bakımından hâsıl olan güçlük nazarı itibara 
alınarak, 

İdarî Komite üyelerinin dokuzdan onbire çıkarılması bakımından CİM in V. ve CIV. nin II nci 
eklerimin (birinci maddesinin 2 nci paragrafının (a) harfi hükümlerinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesi, 

kararlaştırılmıştır. 
«S 2. — a) İdarî Komite Benn^de toplanır, iştirak eden devletler arasından seçilen önbir üye

den /teşekkül eder.» ' 
25 Şubat 1961 tarihli CİM ve CIV antlaşmalarını tamamlıyan, işbu protokol 1 Temmuz 1966 

tarihine kadar imzaya açıktır. 
Protokol 1 Mart 1966 da geçici olarak yürürlüğe girer. TasdikR ve kaıtî olıarak yürürlüğe kon

ması bakımından CİM in 66 nci maddesi ile 69 ncu maddelerin 2 nci paragrafı ve CIV nin 65 nci 
maddesi ile 68 nci maddelerin 2 nci paragrafı hükümleri kıyasen uygulanır. 

Usulüne uygun bulunan salâhiyetnameleri hâmil aşağıdaki tam yetkili temsilciler işbu proto
kolü mealini tasdiken imzalamışlarıdır. 

Bern'de 1966 Şubat ayının yirmialtmcı günü tek nüsha olarak İsviçre Konfederasyonu arşivle
rine tevdi edilecek ve aslına uygun tasdikli bir sureti taraflardan her birine verilecektir. 

Avusturya adına 
Belçika adına 
Bulgaristan adına 
Danimarka adına 
İspanya adına 
Finlandiya adına 
Fransa adına 
Yunanistan adına 
Macaristan adına 
Irak :adma 
İtalya adına 
Lübnan adına 
Lihıtenştayn adına 
Lüksemburg adma 
Fas adına 
Norveç adına 
Holânda adma 
Polonya adına 
Portekiz adma 
Romanya adma 
Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırnllı&ı adma 
İsveç adına 
İsviçre adma 
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Suriye adına 
Çekoslovakya aıdma 
Tunus adına 
Türkiye adına 
Yugoslavya adına 

Demiryolu ile Milletlerarası Taşıma Merkez Ofisi İdari Komite üyelerini seçmek ve yolcuların 
ölmeleri ve yaralanmaları halinde demiryolunun sorumluluğu ile ilgili olup demiryolu ile yolcu ve 
bagaj taşımasına mütaallik 25 Şubat 1961 tarihli Milletlerarası Andlaşmaya (CIV) ek Andlaşma-
yı kabul etmek üzere toplanan fevkalâde konferans tarafından tanzim edilen, 

B) PROTOKOLÜ 

Demiryolu ile Milletlerarası Taşıma Merkez Ofisi İdari Komite üyelerini seçmek ve yolcuların 
ölmeleri ve yaralanmaları halinde demiryolunun sorumluluğu ile ilgili olup demiryolu ile yolcu ve 
bagaj taşımasına mütaallik 25 Şubat 1961 tarihli Milletlerarası Andlaşmaya (CIV) ek andlaşmayı 
kabul etmek üzere 21 ilâ 26 Şubat 1966 da Bern'de toplanan fevkalâde konferans münasebetiyle 

Aşağıda imzası bulunan tam yetkili delegeler şu hususda muta'biık kalmışlardır : 

1. — Yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde demiryolunun sorumluluğu ile ilgili Andlaş-
manm, 25 Şubat 1961 tarihli yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya ek 
teşkil ettiği nazarı dikkate alınarak, 

25 Ekim 1952 ve 25 Şubat 1961 tarihli Andlaş maları imza otımiyen devletler yahut demiryolları 
üzerinde 25 Şubat 1961 tarihli Andlaşmalarm uygulandığı bu gibi devletlerin toprak parçaları, 

25 Şubat 1961 tarihinde Bern'de imza edilen demiryolu ile eşya (CİM) ve yolcu ve bagaj -taşı
malarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmalara ek Protokolün I nci maddesinin hükümlerine göre 
yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde demiryolunun sorumluluğu ile ilgili CIV ye ek And
laşmaya katılabilirler. 

2. — Yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halimde demiryolunun sorumluluğuna ait 26 Şubat 
1966 tarihli ek Andlaşmayı tamamlıyan işbu protokol, 

1 Temmuz 1966 tarihine kadar imzaya açık tutulacaktır. 
Protokol tasdik edilecektir. 
Bu tarihten önce, işbu protokolü imzalamamış olan Devletlerle yukarda sözü geçen ek Andlaş-

manm 26 ncı maddesi gereğince ek andlaşmaya katılacak devletler keyfiyeti ihbar etmek şartı 
ile bu protokole katılabilirler. 

Tasdike mütaallik belgeler yahut katılmayı gösteren ihbarname İsviçre Hükümetine tevdi edile
cektir. 

İşbu Protokol 26 Şubat 1966 tarihli ek Andlaş manın uygulanmaya konması için öngörülen tarih
ten altı ay önce yürürlüğe girer. 

Usulüne uygun bulunan salâhiyetnameleri hâmil aşağıdaki tam yetkili temsilciler işbu protoko
lü mealini tasdiken imzalamışlardır. 

Bern'de bin dokuz yüz altmışaltı yılı Şubat ayının yirmialtıncı günü tek nüsha olarak düzen
lenmiş olup Isveçre Konfederasyon arşivlerine tevdi edilecek ve aslına uygun tasdikli bir sureti 
taraflardan her birine verilecektir. 
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Demiryolu ile Milletlerarası Nakliyat Merkez Ofisi îdari Komite üyelerini tâyin etmek bakı

mından toplanan fevkalâde konferans ve demiryolu ile yolcu ve (bagaj taşımasına mütaallik 25 Şu-
Ibat 19'6'İ tarihli Andlaşmaya (!CIV) ek te'şkil eden yolcuların 'ölmeleri ve yaralanmaları (hallinde de
miryollarının sorumluluğu ile ilgili 'ek andlaşmaya dair, 

NİHAİ ANLAŞMA 

CİM im V. nciıCIVnıioi! II nci'elldniin birinci maddeisinin 2 nxîi paragrafı (lb) bendime ve 20 ilâ 25 Şu
'bat 196i tarihilerinde toplanan CİM ve CFV inin !6 ncı revizyon ıkonferansında alınan karara uygun 
olarak isviçre 'Hükümeti, fevkalâde bir (konferansı, toplanmaya 'çağırmıştır. 

Konferans '21 ilâ 26 'Şulbat<1966 d a (Bern'de toplanmıştır. 
Konferansa katılanlar : 
25 Şulbat 1961 tarihli iandia'ş malara katılan Devletlerin delegeleri, 

I 

Avusturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Danimarka 
ispanya 
Finlandiya 
Fransa! 
Yunanistan 
Macaristan 

Irak 
italya 
Lütonıan! 
LieehtenısteİM 
Lüksemhurg. 
(Marok 
Norveç; 
Holânda 
Polonya 

Portekiz 
Romanya' 
Birleşik Kırallık 
isveç 
İsviçre 
'Suriye 
Çekoslovakya 
Tunus 
Türkiye' 
Yugoslavya 

I I 

Devlet idareli eri veya Devlet ülke parçaları delegeleri 
Batı Almanya Demiryolları 
Doğu Almanya Demiryolları 

I I I 

Müşahitler 
a) Milletlerarası Hükümet iTeşıkilâtı 
Avrupa Ekonomik Komisyonu (CEE) 
Avrupa Ulaştırma (Bakanları Konferansı (CEMT) 
Demiryolları İşlbirliği Teşkilâtlının Demiryolları Nakliyatına (Mahsus Komitesi ( I O S J D ) 
b) Hükümet dışı Milletlerarası 'Teşkilât 
Demiryolları Beynelmilel Birliği (UIC) 
Demiryolları Nakliyatı (Beynelmilel Komitesi (CIT)' 
Milletlerarası 'Ticaret Odaları <ÖCI) 

IV 

Demiryolları ile (Milletlerarası 'TaJşıma MerkezOfisi Konferans : 
a)ı 1 Mart 1906 ilâ 28 Şubat 1'9'Tl devresi iıçin demiryolu ile Beynelmilel Nakliyat 'Merkez Ofi

sinin idari Komitesinin teşkili 'bakımından teklifi; 
Ib) «Yolcuların lölmeleri ve yaralanmaları halinde demiryolunun Sorumluluğu ile ilgili olup 

25 Şubat 1961 tarihli demiryolu ille yolcu ve (bagaj taşımalarına mütaallik mili etler arası andlaşma
ya >(CTV ek andlaşıma» projesini 
müzakerelere esas olarak almıştır. 
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Genel Kurul ve komisyonlar tutanaklarında beyan edilen konferans müzakereleri göz önünde tu

tulmak suretiyle, delegeler aşağıdaki hususlara karar vermişlerdir ; 

A) İdar i komitemin teşkili Ibakımından : 
'1. — İdari komite üyelerinin sayısını 19 dan 11 e 'çıkarmak maksadiyle IGIM in V ve CIV nin II 

nci ekinin 'birinci 'maddesinin 2 nci paralgrafınm a) harfi şu şekilde 'değiştirilmiştir : 
(2. — a) idari komlılte ReTn'de toplanır," iştikak eden Devletler arasından seçilen onbir üyeden 

teşkil edilir.»' 

2. — Üçüncü beş yıllık: devrede toplanacak idari komitenin teşkili şu 'şekilde olacaktır : 
— Başkanlık : isviçre (daimî dele/gelik) 
— Gtörevi yenilenen 'Devletler : İtalya, Çekoslovakya 
— Yıeni devüıetlier : Avusturya, İspanya, Norveç, Kolanda, Üomanya, Birleşik Kırallık, Fas, 

Türkiye 

3. — O İM in V, CIV nin I I n'ci ekinin değiştirilmesi ile ilgili karara 'mütaallik 'bulunan A Pro
tokolü, Devletlerin tam yetkili delegelerinin imzasına sunulmuştur. 
B) Yolcuların ölmeleri ve yaralanm'aları halinde demiryolunun sorumluluğu ile ilgili, 'CIV ye ek 
Andlaşma bakımından : 

—• Yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde demiryolunun 'sorumluluğu ile ilgili, 25 Şubat 
1961 tarihli olup, 'demiryolu ile yolcu ve bagaj taşım'alarma mütaallik ımilletlerarası andlaşmaya 
(CIV) >ek 'bir Andlaişma projesi, 

B Protokolü 
Devletlerin tam yetkili delegelerinin imzasına sunulmuştur. 
imza sırasında aşağıdaki devletlerim, ek andlaşmanın 'birinci maddesinin ikinci paragrafında ön

görülen uygulamama 'hakkını 'kullandıklarından, (konferans bilgi 'almıştır : 
Fas, Portekiz, Romanya, 
Buna binaen işbu nihai anlaşma i'imzalanmıştır. 
Bern'de bin dokuzyüz altmış altı yılı Şubat ayının yirmi '.altıncı günü tek nüs'ha olarak düzenlen

miş 'olup, isviçre Konfederasyonu arşivlerine tevdi edilecek ve iaslına uygun tasdikli (bir sureti bu 
konferansta temsil 'edilen (hükümetlerden her birine verilecektir. 

>«<! 
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26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan Yolcuların ölmeleri ve 
yaralanmaları halinde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 25 Şubat 
1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla kabul edilen Demiryolları ile yolcu 
ve bagaj taşımalarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya (CIV) ek 
Andlaşmanın, protokollerin ve nihai Andlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 

komisyonları raporları (1 /423) 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 25 . 11 . 1968 

Esas No. : 1/423 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Geçen toplantı yılında Komisyonumuzca görüşülüp karara (bağlandıktan sanıra Yüksek Meclisle 
müzakere edilemiyerek gunldemlde kalmış hulunan, 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan yol
cuların ölümleri ve yaralanmaları halinde Demir yollarının 'Sorumluluğu ile ilgili 25 Şulbat 1961 ta
rihli, '539 sayılı Kanunla kalbul eSdilen Demiryolları lile yolcu ve hagaj taşımalarına mlütaallik mil
letlerarası Andlaşimaya (CIV) ek Arudlajştmanm, protokollerin ve nihai ATUdlaştaıanın lonaylaınma-
sının uygum bulunduğu haikkmdaki Ikanun tasarısı ile ilgili olaralk hazırlanılmış bulunan rapor ye
niden kurulan Komisyonumuzca İçtüzüğün 42 nci mald'desine istinaden benimsenmesine karar ve
rilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırana Komisyonu 
Bilecik 

Ş. Binay 

Bolu 
H. 1. Cop 

Başkanı Sözcü 
izmir 

0. Z. Efeoğlu 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Erzincan 
A. Sağıroğlu 

Kâtip 
tzmir 

H. Crümüşpala 

Kırklareli 
A. H. Güneri 





' TopiLı s MÎLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 6 8 0 © I H C I @ K 

Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 3 arkadaşının 8 . 5 . 1967 
tarih ve 864 sayılı Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin (D) fıkrasının 
değiştirilmesi ve bu kanuna ek 7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

2 /624 ; Cumhuriyet Senatosu (2 /244) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1130 ve ekleri) 

' Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği . 6 . 7 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9070 - 2/224 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 9 . 4 . 1868 gün ve 5751 sayılı yazınız 

Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin; (D) 
fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili 18 . 5 . 1987 tarih ve 864 sayılı -Kanunun ek 7 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 7 . 1968 tarihli 60 nci birleşiminde değiştirilerek ve 
işari oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam Y. 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 9 . 10 . 1968 
iEsas NO. 2/624, C. S. 2/244 

Karar No. 157 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cuımıhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 7 . 1968 tarihli 60 nci Birleşimimde değiştirilerek 
kabul edilen Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkımdaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci madde
sinin (D) fılkrasmın değiştirilmesi ile ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci 
maddesinin 3 ncü fiknasının değiştirilmesine dair kanun teklifi, ilgili Hükümet temsilcilerinin de 
.katıldıkları Birleşimde görüşüldü; 
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Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, söz konusu kanun teklifinin, işçi sendika uzmanlığına ata
nacak sosyal yardımcılarda aranılacak nitelikler ile atanma şeklini hükme bağlıyan 1 nci madde-
ısini; atanacak kişilerin asgari ilkokul mezunu 'olup, giriş sınavına tabi olmalarını, 657 sayılı ka
nun muvaceheisindeki durumlarını ve aylılk ücret miktarlarını teısbit eden hükümler ilâve etmek su
retiyle değiştirerek kabul etmiştir. 

Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek benimsenmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Gümüşane 
S. Savacı 
Kütahya1 

M. Erez 

Başkanvekili 
Rize 

E. Y. Akçal 

Burdur 
/. H. Boyacıoğlu 

istanbul 
M. Güven 

Muğla 
T. Şahin 

A. 

Bu Rapor Sözcüsü ve 
Kâtip 
Bolu 

H. t Cop 

'Çıanakfaale 
§. İnan 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

-Samsun 
Y. Akal 

Trabzon 
R. Uzuner 

A. 

A. 

Aydın 
M. Ş. Koç 

Erzuruim 
C. Önder 

Kayseri 
Ilacıpaşaoğlu 

Tnabzon 
, /. Birincioğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 680 e 1 nci ek) 



Millet Meclisinin 
kabul ettiği metin 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 4841 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ile 
ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 864 
sayılı Kanunun ek 7 nci mad
desinin 3 ncü fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 864 sayılı Ka
munun ek 7 nci maddesinin 
3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

İşçi sendika uzmanı olarak 
atanacak sosyal yardımcılar en 
çok işçi üyesi bulunan işçi kon-
federasyonunca gösterilecek boş 
kadro miktarımın iki katı ola
rak tesbit edilecek adaylar ara
sından, Çalışma Bakanlığınca 
atanır. 

Bu atanmada Devlet memur
ları hakkındaki Kanunda öngö
rülen tahsil şartları aranmaz. 

işçi sendika uzmanı sosyal 
yardımcıların aylıkları ihtisas 
kadroları ödeneklerinden karşı
lanır. 

Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metin 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 4841 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ile 
ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 864 
sayılı Kanunun ek 7 nci mad
desinin 3 ncü fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 864 sayılı Ka
nunun ek 7 nci maddesinin 
3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

İşçi sendika uzmanı olarak 
atanacak sosyal yardımcılar, en 
çok işçi üyesi bulunan işçi kon-
federasyonunoa asgari ilkokul 
mezunları arasından, gösterile
cek boş kadro miktarının iki ka
tı olarak tesbit edilecek adaylar 
arasından Çalışma Bakanlığınca 
giriş sınavına tabi tutulmaksı
zın atanırlar. 

Bu atamada, 657 sayılı Ka
nunun 48 nci maddesi «A» ben
dinin 1, 4, 5, 6 ve 7 nci fıkra 
hükümleri aranır. 

İşçi sendika uzmanı sosyal 
yardımcılar müktesep hak teşkil 
etmemek şartiyle 864 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı kadro cet
velindeki 600 lira ile atanırlar. 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonumun 

değiştirişi 
Ankara Milletvekili Hasaû Tür-
kay ve 3 arkadaşının, 8 .5 i . 1967 
tarih ve 864 sayılı Çalışma Ba
kanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin (D) fıkrasının 
değiştirilmesi ve bu Kanû\na ek 
7 nci maddesinin 3 ncü fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun 

'teklifi 

MADDE 1. — Cumhuriyet 
Senatosunun, 1 nci maddesi be
nimsenmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 660 e 1 mci ek) 

i 





Toplantı: 4 MlLLET MECLİSİ S. Sayısı : 680 e 2 nci ek 

Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 3 arkadaşının, 8 . 5 . 196? ta
rih ve 864 sayılı Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4841 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve 
bu kanuna ek 7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair 

* kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2 /624; Cumhuriyet 

Senatosu 2/244) 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 26 . 11 . 1968 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. : 2/624 
Karar No. : 161 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Üçüncü toplantı yılının gündeme alınan ve fakat Genel Kurulda görüşülemediğinden komisyo
numuza iade olunan (Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 3 arkadaşının, 8 . 5 . 1967 tarüh ve 864 
sayılı Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna ek 7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi) hakkında evvelce düzenlenen 9 . 10 . 1968 tarih ve 157 sayılı rapor, komisyonumuzun 
20 . 11 . 1968 tarihli 1 noi Birleşiminde görüşülmüş ve aynen tekalbbül edilmesi hususunda karar 
verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviple/jine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 
Ankara 
0. Eren 

Bolu 
K. Demir 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
AT. Eroğan 

Manisa 
ö. Sakar 

Rize 
E. Y. Akçal 

Sivas 
M. K. Palaoğlu 

Başkan V. 
Kayseri 

F. Koksal 
Antalya 

H. F. Boztepe 
Çanakkale 

Ş. İnan 
İmzada bulunamadı 

Giresun 
K. Bosuter 

İstanbul 
M. Güven 

Muğla 
T. Şahin 
Sakarya 

Söz hakkım mahfuzdur. 
E. Alican 

Trabzon 
A. E. Uzuner 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 
Balıkesir 

S. Koç 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Gümüşano 
S. Ö. San 

izmir 
/. Gürsan 

Niğde 
H. Özalp 
Samsun 

K. Evliyaoğlu 

Uşak 
0. Dengiz 

Kâtip 
Ordu 

§. Pehlivanoğlu 
Balıkesir 

F. Islimyeli 
Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
Muhalifim 
S. Aren 

îzmir 
L. Yurdoğlu 

Niğde 
R. Soyer 

Sinop 
/ / . İşgüzar 





Dönem : 2 C O / 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : OÖ*l 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 nci maddelerini 
değiştiren metinlerinin onayı hakkında kanun tasarısı ve Ûışişleir 

ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları raporları (1 /409) 

T. C. 
Başbakanlık 17 . 8 . 1967 * 

Kanunlar ve Kararlar ' , 
Tetkik Dairesi 

Sayı ..: 71-602/5228 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 
Bakanlar Kurulunca 5 . 8 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasası
nın 24 ve 25 nci maddelerini değiştiren metinlerinin onayı hakkında kanun tasarısı», gerekçesi 
ve ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

'Başbakan 

GEREKÇE 

Birleşmiş Milletlerin bir ihtisas teşekkülü olan Dünya Sağlık Teşkilâtının (DST) Anayasası 
1946 yılında New - York'ta toplanan milletlerarası bir konferans tarafından ıhazırlanmış ve o zaman 
memleketimiz de dâhil 61 memleket tarafından İmzalanmıştır. 

Sonradan Anayasanın üçte ikiyi aşan bir, çoğunlukla, yani 56 Devlet tarafından kabulü veya 
tasdiki ile Dünya Sağlık Teşkilatı fiilen 1948 yılında kurulmuştur. Türkiye Anayasayı 5062 sa
yılı Kanunla tasdik ederek Teşkilâta 1948 yılında resmen üye olmuştur. 

Üye adedi tedricen artarak 1949 da 68, 1959 da 88, 1960 ta 100 ve 1967 de ise 128 i bulmuş
tur. Süratle gelişen teşkilâtın icra organı olan ve ilk kuruluşunda 18 kişiden mürekkep bulu
nan İcra Konseyi üye adedi de,.'bu gelişmeye uygun olarak zaman zaman artırılmıştır. Nitekim 
1959 yılında Onikinci Sağlık Genel Kurulu tarafından Anayasada değişiklik yapılmasına dair 
alınan bir kararla İcra Konseyi üye adedinin 24 e çıkarılması kabul olunmuş ve söz konusu deği
şiklik mötni 366 sayılı Kanunla tarafımızdan da tasdik edilmiştir. 

Dünya Sağlık Teşkilâtına üye Devlet adedinin gittikçe artışı karşısında yeniden İcra Konseyi 
üye adedinin artırılması lüzumu hâsıl olmuş ve Ibu miktarın 24 ten 30 e çıkarılması Yirminci Ge
nel Kurul esnasında kabul olunmuştur. 

Üye adedinin 30 a çıkarılması yönünde bilhassa Afrika devletleri, söz konusu organda daha 
fazla temsil edilmeleri bakımından temayül göstermişlerdir. 

Bu konuda beliren temayüle uygun olarak ve Dışişleri Bakanlığı ile bakanlığımız arasında daha 
önce cereyan eden. muhaberelerde varılan mutabakat gereğince, Anayasada yapılan tadil teklifi 
Yirminci Genel Kurulda tarafımızdan da desteklenmiştir. Bu husustaki Sağlık Genel Kurulu 
hararları ilişiktir. 

Bu itibarla bu organın üye adedinin artırılması yolunda yapılan Anayasadaki değişiklik yerinde 
ve faydalı mütalâa olunmakla 5062 sayılı Kanunda gereken değişikliğin yapılması cihetine gidil
miş ıbulunmaktadır. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/409 

Karar No. : 7 

30 . 1 .1968 

Yüksek Başkanlığa 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasınnn 24 ve 25 imci maddelerini değiştiren metinlerinin onayı-
hakkındaki ikamın tasarısı ilgili [Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle [Komisyonumuzda ıgörüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan ıgörüşnıeler sonunda, ıg'erekçede serd edilen se'bepler 'Komilsyonûımuzica da. 
yerinde görülerek, ım'üzaikere 'mevzuu tasarı aynen kaibul edilmiştir. 

Havalesi gereğince föağllılk ve ISosyal Yardım Kamisyonuna tevdi buyurulmıak: üzere Yüksek [Baş
kanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
İzmir 

Settar îksel 
Bursa 

Ömer öztürlkmen 
î imzada bulunamialdı 

îzmir 
Şjinasi Osma 

Sözcü 
Çanakkale 

Muammer Bxıykam 
Gfinesun 

'Kuldmett IBoöulter 
tmaada buluınaini'adı 

'Konyia 
' &. Faruk önder 

•Sivas 
8 ey fi Kurtbek 

Aydın 
Yüksel Menderes 

istanbul 
Fuad Sirmen 

Manisa' 
Ertuğrul Akça 

TMa 
Behice Boran 

BurSa 
Nilüfer Gürsoy 

istanbul 
Mehmet Yardımcı 

' ' 'Ordu 
Feridun Cemal Erkin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

Millet Meclm 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 

Esas No: 1/409 
Karar No: 11 , 

1.4. 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 nei maddelerini değiştiren pıetinlerinin onayı 
hakkındaki kanun tasarısı, Dışişleri Komisyonu raporu ile birlikte havale olunmakla, ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Tümü üzerinde eereyan eden müzakereler neticesinde, gerekçede de sarahaten belirtildiği 
veçhile; Dünya Sağlık Teşkilâtına üye devletler adedinin gittikçe artması sebebiyle ve bu artışa 
paralel olarak yeniden İcra Konseyi üye sayısının artırılması lüzumu hâsıl olmuş ve bu miktarın 
'24 ten 30 a çıkarılması öngörülmüştür. 

Bu itibarla, bu organın artırılması yolunda yapılan Anayasadaki değişiklik yerinde ve faydalı 
olacağı mütalâasına varılarak 5062 sayılı Kanunda yapılan değişikliği ihtiva eden tadil tasarısı 
Komisyonumuzca da ittifakla kabul edilmiştir. 

Genel' Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı 
İstanbul Milletvekili 

Prof. Dr. Ali Esat Birol 
İsparta Milletvekili 

A. İhsan Balım 

Bu Rapor Sözcüsü 
izmir Milletvekili 

Dr. Muzaffer Döşemeci 
Konya. Milletvekili 
S. Sina Yücesoy 

Üye 
Antalya Milletvekili 

/ / . Fehmi Boztepe 
Tekirdağ Milletvekili 

Uy as Demir 

Üye 
Aydın Milletvekili 

K. Ziya Öztürk 
'Çankırı 'Milletvekili 

Dursun Akçaoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : ı©84) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 24 nci maddelerini değiştiren metinlerinin onayı 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5062 sayılı Kanunla onaylanmış 'bulunan Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının, 
Dünya Sağlık 'Teşkilâtı Yirminci Genel Kurulunun 23 Maı^rs 1967 tarih ve WHA 20.36 sayılı Ka
rarı ile (değiştirilen ilişıik 24 ve 25 nci maddelerinin onaylanması uygun (bulunmuştur. 

> 
MADDE 2. — (Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunun ıhükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5 . 8 . 1967 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
S. öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Cağlayangil 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Y. Â. Özkan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1. Tekin 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Kür§ad 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

M. Meclisi (S. Sayısı;. 684) 
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DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLÂTI ANAYASASININ 24 VE 25 NOİ MADDELERİNDE YAPILAN 

DEĞİiŞİimEKLER 

Yirminci Dünya ıSağlık Geınel 'Kumlu, • 
Brezilya Hükümeti tarafından yapılan Anayasanın 24 ve 25 inci maddelerini değiştirme tek

lifini ıniazarı itibara alarak; ve 
Anayasaya tekklif edilecek değişiklik metinlerinin sağlık genel kurulu tarafından tetkik edil

mesinden en az altı ay evvel üye devletlere bildirilmesini Anayasanın 73 ,ncü maddesindeki 
âmir bulunan hükümlere riayet edilmiş olduğunu da müşahede ederek, 

— I — 

1. İşbu kararın eklerinde bulunan ve bu kararın tümümü teşkil eden Anayasa değişiklikle
rini Çince, (Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça metinleri ayaı derecede muteber olmak 
üzere kabul eder. 

2. İşbu kararın iki nüshasının Yirminci Dünya iSağlık Genel Kurulu Başkanının ve Dünya 
Sağlık Teşkilâtı Genel Müdürünün i/imzaları ile tasdik edilmesine, bu ınüshalardan birisinin. Ana
yasanın tevdi yeri olan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterine ulaştırılmasına, diğeri
nin de Dünya Sağlık Teşkilâtı arşivlerinde muhafaza edilmesine karar verir. 

— I I — * 

Anayasanın 73 ıncü maddesinde öngörüldüğü üzere, yukarda zikredilen Anayasa değişiklikle
rinin, üye devletlerin, her bMnin keadi Anayasa kaideleri gereğince, üçte ikisi tarafından ka
bul edildiği tarihte, bütün üye devletler için yürürlüğe gireceğini nazarı itibara alarak, 

Bizzat Anayasanın kabulüne dair olan Anayasanın 79 (b) maddesinde öngörüldüğü gibi her 
kabul bildirisinin Birleşmiş 'Milletler Genel Sekreterine resmî bir belge tevdii suretiyle yapılma
sına karar verir. -' , 

* Onıbirinci Genel Oturum 
23 'Mayıs 1967 

N A20/VR/11 
Madde 24. — Bu madde kaldırılıp yerine aşağıdaki konacaktır. 

Madde — 24. 

Konsey 30 üye devlet tarafından tâyin edilen 30 kişiden mürekkeptir. Sağlık Genel Kurulu 
coğrafya bakımından âdilâne bir dağıtma usulünü göz önünde bulundurarak konseye bir delege 
tâyinine davet edilecek devletleri seçer. Bu devletlerden her birisi, teknik bakımdan sağlık ala- -
anında ehliyetli bir kimse gönderir, bu kimseye vekiller yahut müşahitler refakat edebilir. 

Madde 25. — B u madde kaldırılıp yerine aşağıdaki konacaktır. 

Madde — 25. 

Bu üyeler üç yıl için seçilir ve yeniden seçilmeleri caizdir; ancak konsey üye adedini yirmi-
dörtten otuza çıkaran işbu Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesini nıütaakıp toplanacak ilk 
sağlık genel kurulunda seçilen ondört üyeden ikesi bir yıl, diğer ikisi iki yıl için seçilirler, bun
lar kur'a çeikilimeik suretiyle aynlı|rlar. 
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