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pılmamıştır. Aynı zamanda böyle bir seçimi yap
maya, Ana Sözleşmenin 26 neı maddesi de mâni
dir.
Bu konulara dayanılarak, idare Heyeti seçi
min tamamının birden değiştirilmesine karşı, Ba
kanlık nezdinde itiraz edilmiştir.
Ticaret Bakanlığı verdiği cevapta:
(Genel kurul her şeye hâkimdir. Mademki ge
nel kurul üyeleri dört kişinin isimlerini yazıp
sandığa atmışlardır. Bu dört kişinin seçimini iste
miş sayılırlar. Bu itibarla seçim meşrudur.) Mü
talâasında bulunmuştur. Yapılmıyan diğer üç ku
rulun seçiminin yapılmasını da emretmiştir.
B) Bakanlığın bu direktif ve hukukî içtiha
dı üzerine; Mayıs 1963 tarihinde toplanılan Ge
nel Kurul : Bir yandan ilk kongre sırasında ya
pılmamış kurulların seçimlerini ikmal ettiği gibi;
diğer yandan da, Genel Kurula verilen bir öner
geye uyularak; gündemi değiştirmiş ve idare ku
rulu seçimlerinin yenilenmesini karar altına al
mıştır.
îkinci olarak yapılan bu kongre sırasında ya
pılan, idare kurulu seçiminde binnetice bakanlı
ğın hukukî içtihadına dayanılarak, Genel Kurul
tarafından mevcut idare kurulu üyelerinin hepsi
değiştirilmiştir. Ve mevcut seçime tekrar itiraz
edilmiştir.
Bakanlık bu sefer ayrı bir hukukî görüşü be
nimseyerek, Tüzüğün 26 ncı maddesinin açık hük
mü karşısında idare kurulunun tamamının değiş
tirilmesinin kaimi olamayacağını ve esasen fevka
lâde olan bu toplantıda seçim dahi yapılamıyacağiiıı bildirerek mevcut seçimi 47 gün sonra boz
muştur.
Tasvir ettiğimiz bu hâdise ile ilgili bulunan
suallerimi arz ediyorum :
1. Hâdisenin cereyan tarzı yukarda arz etti
ğim şekilde mi olmuştur?.
2. Genel Kurulun ikinci toplantısı fevkalâde
bir toplantı mahiyetinde midir?. Yoksa birinci
toplantıda, idare kurulu seçiminden gayrı teşek
küllerin de seçimlerinin yapılması suretiyle bahis
konusu olduğundan, bu bakımdan alelade normal
bir toplantı mahiyetinde midir?.
3. Bakanlığın birinci bozma kararının hu
kukî mesnedi Ticaret Kanununun 316 ncı madde
si olduğu halde; ikinci bozma kararının mesnedi
ne niçin Ticaret Kanununun 316 ncı maddesi mes
net olarak ittihaz edilmemiştir de hususi hükmü

taşıyan Ana Sözleşmenin 26 ncı maddesine dayamlmıştır?. Bu suretle : iki bozma kararı arasında
hukukî içtihat bakımından bir tezat mevcut değil
midir?.
4. Toplantı olağanüstü sayılsa dahi : Bu ma
hiyetteki toplantılarda gündemin değiştirilmesine
mâni olan ne gibi hukukî hüküm mevcuttur?.
5. Ana Mukavelenin 25 nci maddesine göre :
Bu kabîl itirazları Ticaret Bakanlığının 30 gün
zarfında bozması halinin Genel Kurulda verilen
kararlar kesinleşmiş sayılacağına nazaran : 47 gün
sonra Bakanlık tarafından verilen bozma kararı
hukukan muteber midir?.
6. Hâdisede, Ticaret Bakanlığı zaviyesinden
bir hata ve kanunsuzluk yapılmış mıdır?.
Bu hususların sözlü olarak cevaplandırılması
nı saygılarımla rica ederim.
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'bildiğim için benden evvel başla>mış ve bitmiş
olan bu hâdisede obje'ktif ve işin püf noktaları
nı tesbit etmeye müteveccih bir mesaimi has
retmiş bulunmaiktayi'm. Sözlerime başlamadan
evvel şunu kısaca arz edeyim ki, Karadeniz
bölgesinde ve 'bilhassa kooperatif teşekkülleri
ve kongreleri .münasebetiyle cereyan eden bü
tün muamele!erim içinde, altında hizipçilik ve
•maalesef partizan gruplaşmaların; tesiri daima
yatmakta ve Ticaret Bakanlığına geldiğim gün
den beri bu bölgeye ait işlerde kooperatif işle
riyle ilgili bütün muamelelerde bu müşkülât
Vekâletimizin faaliyetlerini âdeta zorlamakta ve
baskı altında 'bulundurmaiktadır. Buna rağmen
tetkiklerimizi objektif ölçüler içinde yürüterek
şu neticeye vardık. Araklı Tamın. iSatış Koo
peratifi genel kongresini toplamış, bir .gündem
hasırlamış, gündemin 7 nci maddesinde idare
heyetinin seçimi bahis mevzuu. Tüzüğünün
26 neı maddesine göre, idare heyetinden 4 tane
sinden ikisinin yenilenmesi lâzım. Fakat hu ge
nel kongreden evvel, adedi iyice .akbmda değil.
ya 194, ya 149 genel kongre üyesi, idare he
yetinin tümünün yeniden seçilmesi hususunda
da müracaatta, .bulunmuş. Gündemde koopera
tifin idare heyetinin seçimi madde olarak mev-
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