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Sayfa 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 306:307 

2. — GELEN KÂĞITLAR 307:309 

3. — YOKLAMA 309 
4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 310 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Seç
kinin, Türk - Yunan sınırında Meriç Neh
rinin yatağının değiştirilerek Yunanlıların 
aleyhimize toprak kazandıklarına, bu ko
nuda gerekli tedbirlerin alınmasına dair 
gündem dışı demeci 310:311 

2. — Yozgat Milletvekili Nuri Koda-
manoğlu'nun, bu yıl üniversitelere ve yük
sek okullara giremiyen öğrencilerin duru
mu konusundaki demeci ve Millî Eğitim 
Bakanı llhami Ertemin cevabı 312:313 

3. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'ın, Burdur'un Gölhisar ilçesinde Hazi
ne arazisini kiralıyanlar hakkında Maliye 
Bakanlığınca uygulanan haksız işlemlere 
dair gündem dışı demeci 313:314 

Sayfa 
4. — Afyon Karahisar Milletvekili Mu

zaffer özdağ'ın, gençlik terbiyesi ve yük
sek öğretim kurumlarına verilecek yön ve 
Türk gençliğinin fikir, ruhî, bedenî geli
şim ve sağlığını temin edecek politika ve 
hedeflerin tesbiti için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Genel Görüşme açıl
masına dair önergesi (8/37) 315 

5. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan- ; 
ga'nm, 6/755 sayılı sözlü sorusunu yazılı : 
soruya çevirdiğine dair önergesi (6/755, j 
4/359) 315:316 

6. — Bursa Milletvekili İbrahim ök- ; 
temin, Ankara'da Politeknik Fakültesi ku
rulması hakkındaki kanun teklifinin gün-
deme alınmasına dair önergesi (2/22, 4/360) 316: 

317 
7. — İhtisas komisyonlarından Başkan

lık divanlarını henüz seçmemiş bulunanla
rın, bu görevi yerine getirmeleri hususun- i 
da Başkanlığın açıklaması \ 317 
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Sayfa 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 317 
1. — Kocaeli Milletvekili İsmail Arar 

ile Tokat Milletvekili îrfan Solmazer ve 2 
arkadaşının, Yasama Meclislerinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 
16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı 
Kanunun değiştirilmesine dair kanun 
teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca değiştirilen maddeleri hakkında 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2/565, 2/619; Cumhuriyet 

Sözlü sorular 
1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-

ın, KarayoUan Genel Müdürlüğünün 13 ncü 
Bölgede mevcut şantiyelerine dair sözlü soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/806) 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında, Karadeniz Bakır işlet
meleri Anlaşmasına ek olarak yapılan anlaş
maya dair sözlü soru önergesi, Maliye Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/807) 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
1965 yılından sonra basın suçlarından mah-

Sayfa 
Senatosu 2/243) (S. Sayısı : 627 ve 1 nci 
ek, Cumhuriyet Senatosu : S. Sayısı : 1118) 317: 

328 
2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile 

Konya Milletvekili Fakih Özfakih ile Ada
na Milletvekili, Kemal Sarıibrahimoğlu ve 
23 arkadaşının, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, Kooperatifler kanunu teklifi ve Tarım, 
Adalet, Ticaret ve Plân komisyonlarından 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ve 351 e 1 nci ek) 328:352 

LıJ\lx 

kûm olanlara dair sözlü soru önergesi, Adalet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/808) 

Yazılı sorular 
1. — Amasya Milletvekili Ahmet Demi-

ray'ın, Amasya'nın, Belevi ve Geydoğan köy
leri arasında meydana gelen olaylara dair 
yazılı soru önergesi, içişleri ve Tarım bakan
lıklarına gönderilmiştir. (7/937) 

2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa'ya yeni bir hava alanı yapılma
sına dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/938) 

3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, cevabı geciken soru önergesine dair ya-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun 
bulunmadığı anlaşıldığından ve 1 saat sonra 
da olması muhtemel görülmediğinden, 

2 . 12 . 1968 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,02 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Nurettin Ok İsmet Kapısız 

Kâtip 
Bursa 

Barlas Kiintay 
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zili soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/939) 

4. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Elektrikle balık avlanmasına dair yazılı soru 
önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/940) 

2. — GELEN 

Tasarılar 

1. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı. (1/564) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

2. — 664 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı. (1/565) 
(içişleri ve Plân komisyonlarına) 

3. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin İmar ve is
kân Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı kısımla
rına 49 900 000 liralık ek ödenek verilmesi 
hakkında kanun tasarısı. (1/566) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

4. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/567) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

5. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/568) (Bütçe Karma Ko
misyonuna) 

6. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/569) (Büt
çe Karma Komisyonuna) 

7. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı. 
(1/570) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

8. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe kanunu tasana. (1/571) 
(Bütçe Eforma Komisyonuna) 

9. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/572) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

10. — Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı. (1/573) (Bütçe Karma Ko
misyonuna) 

11. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe kanunu tasansı. (1/574) (Bütçe Karma Ko
misyonuna) 

12. — Hudut ve Sahiller Sağlık ve Genel 
Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/575) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

5. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğ-
lu'nun, Türkiye'deki ilâç türüne ve ithal edi
len ilâçlara dair yazılı soru önergesi, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmişjıir. 
(7/941) 

KÂĞITLAR 

13. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı ^üt-
çe kanunu tasarısı (1/576) (Bütçe Karma Ko
misyonuna) 

14. — istanbul Teknik üniversitesi 1969 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/577) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

15. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
.yılı Bütçe kanunu tasansı. (1/578) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

16. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasansı. (1/579) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

17. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasansı. (1/580) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

18. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasansı (1/581) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

19. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasansı. (1/582) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

Teklifler 
20. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 

4 arkadaşının, 5005 sayılı Bucak Müdürleri
nin gelir masrafları hakkındaki Kanunun 1; nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi (2/769) (içişleri ve Plân komisyonlanna) 

21. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 625 sayılı özel öğretim Kurumlan 
Kanununun 13 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi. (2/770) (|flillî 
Eğitim ve Plân komisyonlanna) 

22. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ye 7 
arkadaşının, 13 . 6 . 1968 gün ve 1046 slayılı 
Kanunun geçici maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi. (2/771) (Maliye ve 
Plân komisyonlanna) 

Tezkereler 
23. — Denizli Milletvekili Nihat özel'in, 

yasama dokunulmazlığını kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/1021) (Ana-

i 
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yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karıma Komisyona). 

24. — Yüksek Denetleme Kurulunca, dene
time tabi kuruluşların 1967 yılı faaliyetleri 
bilanço, kâr ve zarar hesapları üzerinde yapı
lan incelemeler sonuçlarını belirten raporların 
sunuluduğuna dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/1022) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonuna) 

25. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı bi
lançosu ilıe uzman murakıp raporunun sunul
duğuna dair Başbakanlık tezkeresi. (3/1023) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

26. — Sayıştay Genel Kurulunca Sayıştay-
da münhal (bulunan 5 üyelik için seçilen 10 
adayın 832 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ge
reğince nihai seçimin icrası için T. B. M. Mec
lisine sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/1024) (Bütçe Karma Komisyo
nuna) 

Raporlar 

27. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa -
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 Ve 467 ye 1 nci ek) (Gündeme) [Da
ğıtma tarihi : 27 . 11 . 1968] 

28. — Dünya iSağlık Teşkilâtı Anayasasının 
24 ve 25 nci maddelerimi değiştiren metinle
rinin onayı hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Sağlılk ve Sosyal Yardım komisyonları 
raporları (1/409) (S. Sayısı : 684 ve 684 e 1 nci 
ek) (Gündeme) [Dağıtma tarihi: 27 . 11 . 1968 ] 

29. — Kocaeli Milletvekili ismail Arar ile 
Tokat Milletvekili irfan Solmazer ve 2 arka
daşının, Yasama Meclislerinin dış münasebet
lerinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 
tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesinle 
dair kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca değiştirilen maddeleri hakkında Mil
let Meclisi Anayasa Komisyonu raporu. (Mil
let Meclisi 2/565, 2/619; Cumhuriyet Sentosu 
2/243) (S. Sayısı : 627 ve 1 nci ek, Cumhuri
yet Senatosu : S. Sayısı : 1118) 

30. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 

(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968] (Gündeme) 

31. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı Sonuna kadar Tarım Satış Koopera
tifleri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazi
ne alacaklarının terkini hakkında kanun tasa
rısı ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 29 . 11 . 1968] (Gündeme) 

32. — Toprak ve Su Kaynaklarını Geliştir
me Birlikleri kanunu tasarısı ve Köy işleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sa
yısı : 291 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968] (Gündeme) 

33. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
men ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 31 nci maddesina bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/176) 
(S. Sayısı : 300 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968] (Gündeme) 

34. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ih
tiyarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968] (Gündeme) 

35. — 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 ncı maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna ek 
7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair kanun teklifi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu rapora (Millet 
Meclisi 2/624; Cumhuriyet Senatosu 2/244) (S. 
Sayısı : 680 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 .11.1968) (Gündeme) 

36. — 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) (ıS. Sayısı : 681 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 .1068) (Gün
deme) 
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37. — 31 . 12 . 1000 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/093) 
(S. Sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 .11.1968) (Gündeme) 

38. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/204) (S. Sayısı : 742 ye 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1988) (Gün
deme) 

39. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ın, 
2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (2/290) (8. Sayılı : 719 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 11 .1968) (Gündeme) 

40. — Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıklan Kanununun bâzı 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. Sayisı: 
720 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.19^8) 
(Gündeme) 

41. — Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara ek ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/527) (IS. Sayısı : 733 e 1 tik) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) (Gündeme) 

42. — Ege üniversitesinde bir mühendislik 
bilimleri fakültesi kurulması ile ilgili Ege Üni
versitesi kuruluş Kanununa ek kanun tasajrısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/528) (S. Sayısı : 734 e 1 ek) (Dağıtma tari-

!hi : 29 . 11 . 1966) (Gündeme) 
43. — Ege üniversitesi kuruluş kadroları 

hakkındaki 0953 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları. (1/526) (S. Sayısı : 735 e 1 ek (Dağıtma 
tarihi : 29.11.1968) (Gündeme) 

44. — 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 
6006 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
iSanayi ve Plân komisyonları raporları (1/953) 
(S. Sayısı : 740 ve 740 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 11 . 1968) (Gündeme) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 
KÂTİPLER : Abdurrahman Güler (Çorum), Muslihittin Gürer (Sakarya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 12 nci Birleşi aini açıyorum. 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz düğ
melere basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Son
radan gelen sayın üyelerin de lütfen beyaz 

3. — YOKLAMA 

düğmelere basmalannı rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüş
melere başlıyorum. 
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4. — BAŞKANLIK DİVANIN] 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Türk - Yunan sınırında Meriç nehrinin yatağı
nın değiştirilerek Yunanlıların aleyhimize top
rak kazandıklarına, bu konuda gerekli tedbir
lerin alınmasına dair gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Sayın Tür
kân Seçkin, Türk - Yunan sınır hattının tes-
bitiyle ilgili olarak gündem dışı söz istemiş
tir. Buyurunuz Sayın Seçkin. Lütfen beş da
kika içinde beyanda bulunun. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş
kanım, konuşmanın anlaşılması için basit bir 
kroki hazırladım. Lütfen, sıralara dağıtılma
sının emir buyurulmasını rica edeceğim. (1) 

BAŞKAN — Dağıtın krokiyi... 
Buyurun Sayın Seçkin, dağıtılıyor efen

dim, bir taraftan siz beyanda bulunun. 
TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri,, şu anda Edirne'
nin Meriç ilçesi, Hasırcıarnavut köyü dolay
larında Selviada mevkiinde millî dâva haline 
gelmiş bir hudut olayı üzerinde konuşmak 
üzere söz almış bulunuyorum. 

13 Ekim 1968 tarihli Milliyet Gazetesinde, 
«Yunan sınırlarında buldozerlerle savaş baş
lığı altında bir yazıya rasladım. Okuduğumda, 
Türk - Yunan sınırında Türkiye Aleyhine Me
riç nehrinin yatağının değiştirilmekte oldu
ğunu öğrendim. O sırada, Kurultay sebebiyle 
yoğun parti faaliyeti içinde bulunduğumdan 
ancak 27 Ekim 1968 tarihinde mahalline gi
derek köylüden ve bâzı ilgililerden sormalç, 
araziyi ve Meric'in durumunu görmek suretiy
le incelemek imkânı buldum. 

Bu inceleme sırasında, bu hususlarda bilgi 
sahibi oldum: 

Yıllardan beri Yunan Hükümeti tarafından, 
Meriç nehri kıyılarında sistemli bir şekilde 
yapılan mahmuzlar yüzünden nehrin akışının 
Türk topraklanna kaydırılmış olduğunu, bu
nun sonucu olarak Türk4opraklannda yargın-
lar meydana getirerek nehrin yatağını de
ğiştirmiş ve topraklarımızın bir kısmının koy-
bolduğunu, buna mukabil, Yunan toprakları
nın aleyhimize genişlediğini gördüm. 

(1) Kroki tutanağın sonuna bağlıdır. 

• GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Bölge halkının bir süreden beri sınır koru
ma birliklerimiz tarafından Meriç kıyısında
ki ve Selviadaya bitişmiş tapulu arazilerine, 
krokide (H 2) ile gösterilmiştir, ve (C) yata
ğının Doğusunda kalan sınır boyu toprakları
na sınırlı olarak bırakıldıklarını, hürriyetle
rinin zaman zaman kısıtlandığını, bu yüzden 
düzenli ve emin bir şekilde tarım yapılamadı
ğını, Meriç sularından gereği gibi faydalana-
madıklarını, topraklarının nehir kabarmaların
da fezeyandan fazla zarar gördüğünü, buna 
mukabil karşı tarafın topraklarına kattıkla
rını topraklardan da faydalanarak, âdeta bi
zim tarafa meydan okurcasına, Meriç nehri ve 
hudut topraklarından fayda sağladıklarını gö
rerek ve şikâyetlerini dinliyerek öğrenmiş ol
dum. 

Mahallinde yaptığım inceleme, sınır böl
gesi sakinlerinden edindiğim bilgi ve şikâyet
lerle, konuya biraz daha derinliğine girmek 
lüzumunu hissettim. 

Çeşitli makamlar nezdinde yaptığım araş
tırmalar, temaslar sonunda şu tamamlayıcı bil
gileri topladım; Selviada'mn Batısından geçen 
tâli yatak - ki, bu yatak, nehrin kabaran sula
rını içine alarak istikrarlı, yâni düzenli akışını 
ve talveg hattından geçen sınırın muhafazası
nı sağlar - Yunanlılar tarafından kıyıya, (eli
mizdeki şemada 1 numara ile gösterilen) mah
muzlar yapılmak suretiyle kurutulmuş ve bütün 
akıntının anayatağa (M) ile gösterilmiştir eli
nizdeki şemada) dolmasına ve dolayısiyle kıyı
larımızda yargınlar meydana getirmesine sebe
biyet verilmiştir. Krokide (O) ile gösterilmiştir 
büyük yargın yatağı. 

19 Eylül 1968 tarihinde köylülerin yardımı 
ile Devlet Su İşleri tarafından yargının büyü
mesini önlemek maksadiyle Yunanlıların yap
mış olduğu mahmuzların karşısına (şemada 2 
numara ile gösterilen) beş aded mahmuz yapıl
mıştır. Bunu bahane sayan Yunanlılar 21 Ey
lül 1968 tarihinde kendi kıyılarına çok miktar
da taş getirip yığmaya ve mevcut mahmuzları, 
talî yatağı kapama niteliğinde demir kazıklarla 
ve taşlarla geliştirmeye başlamışlardır. 10 - 13 
Ekim 1968 tarihleri arasında yine köylülerimi
zin yardımı ile Devlet Su İşleri tarafından (C) 
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yargın kolu üzerinde fildöferli taşlarla tıkama 
yapılarak suyun anamecraya, yani (M) işareti 
ile gösterilen yaltağa akıtılması cihetine gidilir
ken, bu defa Yunanlılar da aynı zamanda evvel
ce getirdikleri taşlarla talî yatak üzerinde de 
kapama inşaatına başlamışlardır, (Krokide S 3 
ile gösteriliyor.) 

Yunanlıların, gereksiz olarak yaptıkları bu 
inşaat Edirne Valiliği tarafından protesto edil
miş ve 14 Ekim 1968 tarihinde, Edirne - Dede-
ağaç valilerinin katıldığı valilerarası bir proto
kol sağlanmıştır. Fakat şikâyet ve isteklerimi
zin Yunanlılar tarafından olumlu karşılanma
ması yüzünden bir anlaşmaya varılamamıştır. 
Yunanlılar bundan sonra da talî yatak üzerinde 
duvar örmeye, Selviada'nın Türkiye'ye bakan 
kıyılarını (krokide S 4 ve S 5 ile gösterilmiştir) 
kuvvetli bir şekilde tahkim etmeye ve bütün 
kıyı boyunca şedde yapmaya devam etmişlerdir. 
Yunanlıların bu şekilde sınır anlaşmalarına ay
kırı olarak kendilerine ait kıyıları nehrin akış 
yön ve hızını değiştirecek şekilde mahmurlar 
(krokide 1 numara), duvarlar yaparak (kroki
de 3 numara) ve şeddelerle (krokide S 4 ve S 5 
ile gösterilen kısımlar) kuvvetlendirmesi üzeri
ne suların kıyılarımızdaki tehdit ve zararları 
artmıştır. 

4 Kasım 1968 tarihinde Meriç ve Dimetoka 
kaymakamları seviyesinde Hasırcıarnavutta bir 
toplantı sağlanmış, hudut ihtilâfı halledilmek 
istenmiştir. Ancak, bu protokolde de Yunan de-
lâgasyonu anlayış göstermemiş ve kendilerini 
yetkili görmemiş, bu konunun bir sınır tesbiti 
meselesi olarak yüksek seviyede müzakere edil
mesi talebedilerek, çözüm yolları kapatılmıştır. 
Bunun üzerine 18 Kasım 1968 tarihinde Edirne'
de valiler seviyesinde teknik elemanların katıl
dığı, uzun saatler süren bir toplantı daha yapıl
mış, fakat gene bir anlaşmaya varılamamıştır. 
Ancak, bu toplantıda, yetki verilecek muhtelit 
bir komisyon tarafından sınır tesbiti ve yatak 
ıslahı için hükümetler nezdinde teşebbüse geçil
mesi öngörülmüştür, ilgililerce temasların olum
suz sonuçları Hükümetin ilgili bakanlıklarına 
duyurulmuştur. 

Halen bu sınır bölgesinde Yunanlılar, ihti
laflı bölgeye bir miktar asker de getirerek, ken
di kıyılarının ikasına devam etmektedirler... 

Buna karşılık bizim kıyılarımızda alelacele 
ve basit bir şekilde yapılmış olan dolgu kena
rından nehir tekrar kıyılarımızı oymaya, yeni 
yargın başlangıcı ile tehlikeli olmaya başlamış
tır. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, lütfen konuşma
nızı bağlayınız. 

TÜRKÂN SEÇKÎN (Devamla) — Peki Sa
yın Başkan. 

Bu olaylar şu sonuçlan doğurmuştur : Yu
nanlılar plânlı bir şekilde yaptıkları çalışmalar
la Lozan barışı ile tesbit edilen Türk Yunan 
sınırını aleyhimize değiştirme istikametindedir-
ler. Bu husus siyasi hükümranlık haklarımıza 
ve millî menfaatlerimize açıkça tecavüz niteli
ğindedir. 

Ayrıca sınır hakkımız arazi kaybına uğra
mak, su taşkınlarına mâruz kalmak, sınır ihti
lâfı yüzünden silâhlı tehdit altında bulunmak 
durumundadır. 

Kendi devletine karşı güvenini yitirmek 
gibi madldi ve psikolojik sarsıntılara uğramak
tadır. Hükümetimizin bu konudaki pasif dav
ranışı, Yunanlıların saldırganlık cür'et ve ce$a-
retini arttırmaktadır. 

Bu konunun, millî menfaatlerimiz yönünden 
kati ve uluslararası hukuk \ açısından ele alın
ması zamanı çoktan gelmiş ve geçmiş < olduğu 
kanısındayım. Bu açıdan, acilen Ihükümet yetki
lilerince »aktif bir politika takibedileretk, Yunan
lılar tarafından anlaşmalara aykırı olarak ya
pılmış olan bütün inşaatların kaldırılmasını, 

Selviadasının Yunanistan tarafından kalan 
Meriç talî yatağının, suların serbestçe akmaisı-
na müsait bir duruma getirilmesini, 

Sınır teşkil eden Talveg hattının asli yerine 
oturacak şekilde anayatak üzerinde gerekli İs
lâhatın müştereken yapılmasını, 

Arazinin topoğrafik durumu, daima nejrir 
yatağında aleyhimize değişikliğe müsaidoldujğu 
cihetle, Türk [kıyı şeritinin gelecekteki yıpran
ma ve kayıplar önlenecek şekilde pekleştirilıjıe-
sini, 

Yunan hükümeti nezdinde olumlu bir anılaş
maya varılmadığı takdirde, meselenin Birleş
miş Milletlere kadar götürülmesini arz /ve Ifcîk-
lif ederim. 

Saygılarımla. (G. H. P. sıralarından a l l ı 
lar. 
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2. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodaman-
oğlu'nun, bu yıl üniversitelere ve yüksek okul
lara giremiyen öğrencilerin durumu konusun
daki demeci ve Millî Eğitim Bakanı llhami Er
tem'in cevabı. 

BAŞKAN — Yozgat Milletevkili Sayın Nu
ri Kodamanoğlu, bu yıl üniversitelere ve yük
sek okullara giremiyen öğrencilerin durumu ile 
ilgili olarak gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurunuz Sayın Kodamanoğlu. 
NURÎ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 

Başikan, sayın milletvekilleri; 
Beklemeye tahammülü kalmıyan bir mesele

miz üzerinde Yüce Meclisin ve sayın Hüküme
tin dikkatini toplamak için söz almış bulunu
yorum. Konu : "Üniversite ve yüksek okullara 
giremiyen ve miktarlarının binlerce olduğu 
söylenen lise mezunu gençlerin perişan halle
riyle ilgilidir. 

Partimize zaman zaman başvuranlardan ve 
özellikle sorumluların ilgisini çekmek için son 
çare olaraık İstanbul'dan Ankara'ya yaya yürü
yen gençlerin beyanlarından anlaşılan başlıca 
şikâyetler şöyledir : 

1. Giriş imtihanlarına katılan 50 000 i aş
kın gencin büyük çoğunluğu üniversite ve yük
sek okullara girememiş, çaresizlik ve sefalet 
içinde, hattâ çadırlarda ve açıkta bu kış ayla
rında bekleşmektedirler. 

2. Bu mağdur kütlenin de ezici çoğunluğu, 
öğretmensizlik ve sair imkânsızlıklar içinde bo
calamakta olan Orta ve Doğu - Anadolu lisele
rini bitirenlerdir. Dolayısiyle giriş imtihanla-
rındaki başarısızlıklarının asıl sorumlusu olarak 
kendilerini görmemekte ve eğitimde fırsat eşit
liği ve sosyal adalet ilkelerinin ağır şekilde 
ihlâl edildiği düşüncesindedirler. 

3. Sayın Bakan, Mecliste bulunan gece öğ
retimi kanun tasarısının kanunlaşamadığını ve 
beklemekten başka çaresi olmadığını söylemiş
tir. 

4. Gençler, Bakan ile rektörler arasında 
gidip gelmekten bıkmış ve ümitsizlik içine düş
müşlerdir. 

Şimdi sayın Hükümetten sormak istiyoruz: 
Üniversite ve yüksek okullara girmek istiyen-
lerin, girebilenlerin ve açıkta kalanların gerçek 
sayısı nedir? Bugün sokakta kalan gençlerin 
ıstırap ve ümitsizlikleri daha ne kadar devam 

edecektir? Birtakım tedbirler alınmışsa bunlar 
nelerdir? Sayın Hükümet gerçekten istihdam 
imkânları olan ve özellikle kalkınmamız için çok 
personele ihtiyacımız bulunan iş sahalarına yö
nelmiş bir öğrenci dağıtım politikasını ne zaman 
uygulıyacaktır? Uzun vadeli tedbirler meyva 
verinceye kadar hangi geçici tedbirlerle derde 
deva olunmaya çalışılacaktır? 

Sözlerimi bitirmeden, bu konulara deva ola
bilecek birtakım kanun tasarı ve tekliflerinin 
komisyonlarda beklemekte olduklarına önemle 
işaret etmek isterim. 

Yüce Meclisin, kendine düşeni yapacağından 
emin olarak hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı sayın İl-
hami Ertem, buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; bu yıl üniversitelere girmek üzere 50 269 
genç imtihanlara girmiştir. Bu ellibinin dökü
mü şöyledir : 

7 301 i üniversiteye kayıtlı olup muhtelif fa
kültelere devam etmekte bulunan gençlerdir. 
10 413 ü geçen yıllarda mezun olmuş bulunup, 
üniversiteye girmemiş olanlardır. 5 693 ü bü-
tünlemelidir. 25 378 i lise son sınıfındadır. 
1 482 sinin durumları ise tesbit edilememiştir. 

Bu şartlar dâhilinde üniversitelerimizin ve 
yüksek okullarımızın kontenjan durumu şöyle
dir: 13 713 üniversitelerin toplam kontenja
nıdır. Onbin de resmî yüksek okullarımızın 
kontenjan durumu vardır. Yirmi bin de özel 
yüksek okulların kontenjan imkânı mevcuttur. 

Bugüne kadar özel yüksek okullara kaydedi
len öğrenci sayısı 12 042 dir. Şimdi bu durum 
tahtında ne kadar öğrencinin üniversitelere gi
remediğini, yüksek öğretime devam edemediği
ni kesin olarak tesbit ve ifade etmeye imkân 
yoktur. Orta öğretimde her gün imkân çoğal
maktadır. Hükümet olarak bizler yüksek öğre
timin de aynı ölçüde imkânlarını hazırlamaya 
çalışmaktayız. Fakat bunlar ne bir günün mese
lesidir, ne de bir günde halledilebilecek birer 
durumdur. 

Yıllar itibariyle bağımsız üniversite yatırım
larını tetkik edersek şunu görmekteyiz: 1960 yı
lında bağımsız üniversitelere yapılan yatırım, 
27 822 211 lira, 1964 yılında 74 635 000 liradır. 
Bunlara mukabil 1968 yılında bağımsız üniver-
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sitelerin yatrıım tutarı 191 813 011 liradır. Bi
naenaleyh şu rakam ifade etmektedir ki, yüksek 
öğrenim imkânlarını açmak için Devlet elinde
ki kaynakları dengeli şekilde, ama âzami ölçüde 
yüksek öğrenime tevcih etmiş bulunmaktadır. 

Sayın Kodamanoğlu'nun sorduğu gerçek sa
yıyı bilebilmeye, biraz evvel arz ettiğim sebep
lerle, imkân yoktur, ama bunların 13 700 küsu
ru üniversitelere kaydolunmaktadır. Henüz İs
tanbul Üniversitesinde 251 kontenjan açığı var
dır. 12 000 küsur da bugün özel yüksek okul
lara kaydolmuştur. Onbin öğrenci de resmî yük
sek okullara kaydolmuştur. Binaenaleyh, şu ra
kamlar toplandığı zaman, günün meselesi ola
rak büyük şekilde açıkta kalan öğrenci yekûnu 
bulunmamak gerekir. Ama tekrar ediyorum, fa
kültesini. beğenmediği için değiştirmek istiyen 
yedibin, geçmiş yıllardan beklemekte olan on
bin öğrenci bu meselenin içine katılırsa o zaman 
yekûn başka şekilde çıkar. Fakat demin arz 
ettiğim rakamlarla mezun olan öğrencileri, hat
tâ geçen yıllarda üniversitelere giremiyen öğ
rencileri de kapsayacak kadar kontenjan mev
cuttur. Biz yatırımlarımıza devam etmekte
yiz. 

Tedbir olarak, hepinizin bildiği üzere mev
cut üniversiteler," yeni fakülteler, yeni yüksek 
okullar açmak suretiyle yeni kapasiteler yarat
maktadırlar. Bunun yanında, yakında yüksek 
huzurunuza takdim edeceğimiz yeni üniversite
ler açılması hakkındaki kanun tasarısı ile yeni 
bir imkân daha doğmuş olacaktır. Ayrıca, gece 
öğrenimini, üniversitelerin kabul ettikleri bütün 
fakültelerde mümkün kılacak kanun tasarısı 
Millî Eğitim Komisyonundan geçmiş, Bütçe ve 
Plân Komisyonuna aktarılmıştır. 

Bütün bunlar, durumu şu tarzda ifade etmek
tedir ki, Hükümet olarak bizler, yüksek öğre
nim gençliğinin meselelerine büyük ehemmiyeti 
içinde eğilmişiz, o kadar eğilmişiz ki, eğitim dâ
valarını meselelerimizin başında telâkki etmiş ve 
yatırımları buna göre çoğaltmış ve çoğaltmak
ta bulunmaktayız. Meselâ, 1960 yılında Türki
ye'nin nüfusu 27 milyon 755 iken, nüfus ba
şına eğitim harcaması kırk lira idi. 1964 yılın
da Türkiye'nin nüfusu 31 070 000 iken nüfus 
başına eğitim harcaması 80,8 lira idi. Halbuki 
1968 yılında Türkiye'nin nüfusu 34 720 000, bu
na karşılık nüfus başına eğitim harcaması 113 
liradır. 

Bütün bunlar ifade etmektedir ki, eğitimimi
ze gereken ehemmiyet verilmektedir. Eğitijmi-
miziri gerektirdiği problemler üzerine gereken 
ciddiyetle eğilinmektedir. Böylece gerek yeni 
fakülteler, yeni yüksek okullar açılması, gjece 
öğrenimine gidilmesi ve bunlara ek kapasite ola
rak özel okul kontenjanlarının artması, mezun 
olmakta olan gençlerimizi kapsıyacak ve onların 
ihtiyacına kifayet edecek derecede süratlendiril
mek suretiyle yüksek öğrenim imkânları artırıl
maktadır. Bu çalışmalara, önümüzdeki yıllarda 
yeni açılacak üniversiteler de eklendiği zaman 
müşkülâtın orta yerden kalkmış olması beklene
cektir. 

Bilhassa, Sayın Kodamanoğlu'nun belirttiği 
üzere, muayyen bölgelerde orta öğretimde, i öğ
retmen yetersizliğinden dolayı zayıf öğrenciler 
yetişmiş olması ve bunların imtihanları kazana
mamak suretiyle eğitimde fırsat ve imkân eşit
liğinin sarsılmış olması ihtimali bugünün mese
lesi değildir. Bu, dünden beri gelen hâdisedir. 
Ama biz yüksek öğretmen okulumuza, eğitim 
enstitülerimize, orta dereceli okullarımızın ihti
yaç duyduğu branşlara göre öğretmen yetiştir
mek üzere gerekli ayarlamaları yapmaktayız. 
Hangi branşa öğretmene ihtiyacımız varsa, dev
letin imkânlarını bu taraflara tevcih etmiş bu
lunmaktayız. Bunlara karşılık da, önümüzdeki 
yıldan itibaren, bu tarzdaki öğretmen kifayet
sizliği mevzuubahsolacak yerlerde bölge olarak, 
imkânları sağlamak üzere, yaz kursları tertibet-
meyi düşünmekteyiz. Gelecek yıldan itibaren 
bunu uygulayacağız. Böylelikle bâzı mahrumi
yet bölgelerinde, öğretmen yetersizliğinden] do
layı, zayıf kalmış olduklarını zanneden gençle
rin, bu kurslara iştirak etmek suretiyle, kendi
lerinin kuvvetlendirilmesi sağlanmış olacaktır, 
arz ederim. 

3. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın 
Burdur'un Gölhisar ilçesinde Hazine arazisini ki-
ralıyanlar hakkında Maliye Bakanlığınca uygu
lanan haksız işlemlere dair gündem dışı dengeci. 

BAŞKAN — Burdur Milletvekili Sayın 
Fethi Çelikfeaş, Burdur'un Gölhisar 
Hazine arazisini kiralıyanlar hakkında 
Bakanlığınca uygulanan haksız muamelelere 
dair gündem dışı söz istemiştir, buyun|nuz. 
Sayın Çelikbaş. 
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FETHİ ÇEL1KBAŞ (Burdur) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Bir yıldan beri talrilbedip, bir netice istihsal 

imkânı olmayınca, huzurunuza getirmek mec
buriyetinde olduğum bir konudan bahsetmek 
istiyorum: 

1963 yılında Maliye Bakanlığı, Burdur'un 
Gölhisar ilçesinde gölden kurutulan araziyi top
raksız çiftçiye kiralamış, kiracılar araziyi ek
miş, fakat hasat mevsiminde fuzuli şagiller, 
ekmiyenler zorla hasadı idrak etmiş ve müta-
akıp yıllarda da artık kiracılar bu toprakları 
ekmemiş, fuzuli şagiller ekip biçmiş. 

Üç sene sonra kiracılardan paranın tahsil 
edilmesi için Maliye Bakanlığı harekete geç
miş. Vilâyet makamı «Her ne kadar arazi bu 
kişilere kiralanmış ise de hiçbir yıl bunlar bu
radan mahsul kaldırmamışlardır, birinci yılda 
ektikleri ekinleri dahi zorla başkaları kaldır
mıştır, bunlar hakkında takibat doğru değil
dir» demiş olmasına rağmen, Başhukuk müşa
virliğinin mütalâasına dayanarak, Maliye Ba
kanlığı «arazi teslim edilmiştir, parayı onlar 
ödemelidir» demiş. 

Bunun üzerine Haziran başında, konuyu 
Başbakandan (bir yazılı soru ile Hükümete in
tikal ettirmek istedim. Bugüne kadar cevap 
gelmediği için ve haksız yere, hiçbir suretle 
'mahsul kaldırmıyan çiftçilerin ki, bunlar fa
kir insanlar, takibata mâruz kalarak kira bedel
lerinin tahsiline devam edildiği için Hüküme
tin dikkatine arz maksadiyle Huzurunuza ge
tirdim. 

Hükümet, siyasi karakteri olan bir heyet
tir. Mücerret hukuk kaidesine bakarak, Baş
hukuk Müşavirliği «Efendim, bunlar kiracıdır, 
ekip biçmemişjtir ama, bunlar üzerinde kiralı 
gözüküyordur» diye Hükümetin bunlardan 
tahsile kalkması son derece yersizdir. Bu iti
barla fuzuli şagiller hakkında dâva açarak Ha
zinenin alacağını tahsil yoluna gitmelidir ve 
hiçbir surette bu topraktan istifade etmiyenler 
takibata mâruz kalmamalıdır, kalanların da 
paraları iade edilmelidir. Bu, bir. 

İkincisi; bâzı arkadaşlarla temas ettim, «bu 
çeşit olaylar Türkiye'de çoktur» dendi. 

Muhterem arkadaşlar, bir Hükümet için ev
velâ âdil olmak esastır, haklı olmak, insaflı ol
mak esastır. Birinci sene »onunda, zorla mah

sullerinin elinden alınıp tarlaya sokulmadıkla
rını gören bu çiftçiler mahallî malmüdürlüğü-
ne müracaat ederek «öyle ise mukavelelerimizi 
geri alın, ekip biçmek istemiyoruz» demiş ol
malarına rağmen, kiracılar onlar gözüktüğü 
için, başkaları ekmiş, biçmiş mahsul kaldırmış 
olduğu halde kiralar bunlardan alınmak isten
miştir. Bu idare, âdil idare olamaz, arkadaşlar. 
Kaldı ki, fuzuli olarak işgal edip ekip biçen
ler «biz burası için müracaat ettik, ekip biçi
yoruz, parasını da biz ödiyelim diye müracaat 
ettik» dediler. 

Muhterem arkadaşlar, fuzuli olarak ekip bi
çen «ben ekip biçtim, parasını ben ödiyece-
ğim» der, öteki zavallılar, fuzulî şagilleri lis
teler halinde - Vilâyet makamının da yazısına 
uyarak - Maliye Bakanlığına intikal ettirir ve 
Maliye Bakanlığı, Başhukuk Müşavirinin mü
talâasına mutavaat ederek, bu haksız muame
leyi takibeder. Bu, hakikaten hiçbir suretle iza
hı mümkün olan olay değildir. Bu itibarla bu 
hatalı, haksız, insanın adalet duygusunu ren
cide eden ve adalete karşı isyan hislerini tah
rik eden davranıştan süratle vazgeçilmesini te
menni ederim. 

Üçüncü olarak; madem ki, Türkiye'de bun
lar olağan meselelerdir. Bu araziler süratle 
fakir çiftçilere tevzi edilmelidir. Bu da yapıl
mamaktadır. 

Dördüncü olarak; göl şişkinliğinden, gölün 
zaman zaman akıntısının 'temizlenmesi lâzım. 
Bu da Devlet Su İşlerinin vazifesidir. Bu vazi
fe yapılmıyor, arazi, ekin su altında kalıyor, 
Maliye Bakanlığı taksitini almakta devam edi
yor. Kendi kusuru olmadan, bilâkis Hükümetin 
kusuru ve temizlememesi sebebiyle araziden 
istifade edemiyen köylünün taksitinin tecil 
edilmemesi de hakkın, adaletin anlıyacağı bir 
görüş değildir. 

Hükümetin dikkatine arz ediyorum, yürek
ler acısıdır, çok fakir halkın, Cumhuriyet Hü
kümetinden böyle bir muameleye mâruz kal
ması, inşam cidden büyük teessüre uğratmak
tadır. Süratle bunun tashihini rica etmekte
yim. 

Teşekkür ederim. (G. P. sıralarından alkış
lar) 

— 314 — 



M. Meclisi B : 12 2 . 12 . 1968 O : 1 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, gençlik terbiyesi ve yüksek öğ
retim kurumlarına verilecek yön ve Türk 
gençliğinin fikir, ruhi bedeni gelişim ve sağ
lığını temin edecek 'politika ve hedeflerin tes-
biti için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/37) 

BAŞKAN — Başkanlığın bâzı sunuşları 
olacaJbtır, sıra ile arz ediyorum. 

Afyon Karalhisar Milletvekili Sayın Muzaf
fer özdağ'ın, gençlik sorunları ile ilgili bir 
genel görüşme açılmasını istemektedir Önerge
sini okutuyorum: 

31 . 11 . 1968 

Millet MecM Başkanlığına 
Türk gençliği ciddî bir buhran ve bunalım 

içindedir. 
Miletimizin geleceğinin teminatı olan genç

lik bilimden, anlayıştan sevgiden, çağın icapla
rım ve yurdun ihtiyaçlarım kavramaktan uzak, 
metot ve muhtevada kusurlu, kurum ve uygu
lamaların cenderesinde örselenmekte, yıpran
makta, yaratıcı enerjisi ve kabiliyetleri israf 
edilmektedir. 

Devlet ve Cumhuriyetin inkılâpçı kurumla
rı, milletin bütün çocuklarını sinesinde topla
maktan ve Türk gençliği için inanç ve hedef 
birliğini temin ve temsil eder olmaktan çık
mıştır. 

Gençlik terbiyesi kurumlarının, yüksek öğ
retim müesseselerinin keyfiyet ve kemiyette 
yetersizliği, Hükümetin gençlik için malûm, 
muayyen müspet bir eğitim, öğretim, yetiştir
me politikasından mahrumiyeti ve meseleyi 
kavramada yetersizliği yaşanan buhranı büyüt
mektedir. 

Makam, görev ve sorumluluk sahiplerinin 
meseleye sorumsuz seyirci tavırları, bigâne 
davranışları, menfi tutumları hal ve gelecek 
için ciddî zarar ve kayıpların sebebi olmakta
dır. 

Millet gençliğinin fuar beden ve ruh sağ
lığı ve sıhhatli gelişimi ihmal edilmiş, olumsuz 
tesirlere açık bırakılmıştır. 

Milletin ve Devletin geleceğinin teminatı 
olacak ve kendi geleceğini güvene alacak ye
tersizlikte yetiştirilmiyen gençler üzüntü, şi
kâyet ve dileklerini kavnyan hizmet sorumlu

luğunu kabul eden bir muhatap makam bula
mamakta ve inkisara düşmektedirler. Hedef
siz, verimsiz, yetersiz öğrenim kurumlarının 
mezunları genç aydınlar için işsizlik yaşanan 
bir vakıadır ve aydın işsizliği çığ gibi büyü
me istidadmdadır. 

Gençliği devrim Anayasasında tâyin edilen 
hedef ve ülkeler dışında ters yönlere çekme 
bölme ve didiştirme gayretleri zararlı sonuç
larım verir olmuştur. 

Bilgisizlik, anlayışsızlık ve ihmalin yetersiz 
ve menfi hizmet politikasının sonucu olan 
buhran genç yurttaşın kişisel ruh hali olmak
tan çıkmış işgaller, boykotlar, yürüyüşler, şid
det hareketleri ile genel nizamı etkileme istida
dım gösteren toplumsal bir olay olmuştur. 

Bu durum karşısında gençlik terbiyesi ve 
yüksek öğrenim kurumlarına verilecek yön ve 
Türk gençliğinin fikir, ruhi, bedeni gelişim 
ve sağlığını temin edecek politika ve hedefle
rin tesbiti için Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince genel görüşme açılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
Afyon Milletvekili 
Muzaffer öadağ 

BAŞKAN — önerge, gündemdeki yerini ala
cak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

5. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, 6/755 sayılı sözlü sorusunu yazılı soruya 
çevirdiğine dair önergesi (6/755, 4/359) 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sayın gad
rettin Çanga, bir sözlü sorusunu yazılı soruya 
tahvil ediyor, önergesini okutuyorum 

25 . 11 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Gümrük ve Tekel Bakam tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmak üzere Başkanlığa 
25 . 6 . 1968 tarihli, memleketimizdeki fijit-
reli sigara darlığı ile ilgili olarak bir önerge 
vermiştim. 

Aradan yaran yıla yakın bir zaman geçme
sinle rağmen sözlü sorum cevaplandırılmamış
tır. Bu gidişle de sözlü olarak cevaplandırılma
sını mümkün görmüyorum. 

Oysa konu, basit bir sigara darlığı mesele
sinden çıkmış, ciddî bir Devlet ve millet konu
su haline gelmiştir. 
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Bu sebeple Gümrük ve Tegel Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasını talebet-
tiğim önergemi yazılı cevaplandırılmasına ara
cı olunmasını saygı ile rica ederim. 

Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga 

BAŞKAN — Gereği Başkanlıkça yerine ge
tirilecektir. 

•' 6. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem'in, 
Ankara'da Politeknik Fakültesi kurulması hak
kındaki kanun teklifinin gündeme alınmasına 
dair önergesi (2/22, 4/360) 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sayın İbra
him öktem, bir kamın teklifinin içtüzüğün 36 
ncı maddesi gereğince, Meclis gündemine alın
masını istemektedir, önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ankara'da Politeknik Fakültesi kurulması 

hakkındaki kanun teklifim, 24 . 11 . 1965 ta
rihinde Millî Eğitim Komisyonuna havale edil
miş olduğu halde bugüne kadar görüşülüp bir 
karara bağlanarak Genel Kurula sevk edilme
miştir. 

içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince adı 
geçen kanun teklifimin Genel Kurul gündemi
ne alınmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Bursa 
ibrahim öktem 

BAŞKAN — Sayın öktem, söz mü istiyor
sunuz önerge üzerinde? 

Buyurun efendim. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

önergemden de anlaşıldığı veçhile, 1965 yı
lının 11 nci ayında 9 arkadaşımla beraber ver
miş bulunduğumuz kanun teklifimiz, aradan 
üç bütün yıl geçmiş olmasına rağmen müzake
re imkân ve fırsatına kavuşturulmamiıştır. iç
tüzüğümüzün 36 ncı maddesi gayet sarihtir. 
Başkanbk Divanı ve muhterem arkadaşlarımız 
bunu hepiniz bilmekle beraber müsaadenizle 
Hasaca okuyacağım : 

«Encümenlere muhavvel bir lâyiha veya tek
lif, havalesi gününden nihayet birbuçuk ay 
içinde Heyeti Umumiyeye gönderilmek lâzımge-
lir. Eğer encümen bu müddette müzakereyi 

neticelendiremezse esbabı mucibesini Heyeti 
Umumiyeye bildirir. Aksi takdirde mezkûr lâ
yiha veya teklifin doğrudan doğruya ruzname-
ye alınmasını Hükümet veya sahipleri istemek 
hakkını haizdirler.» 

Gördüğünüz gibi, 3 yıl geçmiş olmasına rağ
men içtüzüğün gereğini ne komisyon ve ne de 
Meclis içtüzüğünün uygulanmasının sorumlulu
ğunu taşıyan Başkanlık Divanı yerine getir
memiştir. 

Bir iyi tesadüf, demin Sayın Nuri Koda-
manoğlu ile ona cevap veren Millî Eğitim Ba
kanımızın söz konusu ettikleri konu ile çok 
yakından ilgili olan bu kanun teklifi, Anka
ra'da bir Politeknik Fakültesi kurulmasını he
def tutmaktadır. Yüksek Teknik öğretmen 
Okulunda, 1964 te yapılan takdirine göre, ya
rım milyar lira civarında olanı bir eğitim po
tansiyeli gereği gibi kullanılmamakta, eğer 
şayet bu kanun teklifi kabul edilmiş olsaydı, 
bu yatırımdan ve mevcudolan kadrodan da is
tifade edilerek, Devlete çok cüzi bir para ile bir 
fakülte kazandırılmış olacaktı. 

Bu kanun teklifinin bir başka macerası da
ha oldu. O da; 1964 yılı sonunda İnönü Hükü
meti zamanında Meclise sunulmuş olan bu ka
nun teklifi 1965 yılı sonunda kadük oldu. Bugün 
değerli Millî Eğitim Bakanı arkadaşım çıkıyor; 
önümüzdeki yıllara sâri olmak üzere, 100 mil
yonlarca yatırım yapılacağını ve bu yatırımlar 
gerçekleştiği takdirde yüksek öğrenim sorunla
rının bir kısmının halledileceğini dile getiriyor. 
Bunu memnuniyetle karşılarız. Ancak, mevcudo
lan potansiyelden istifade etmek de düşünülme
si gereken bir Hükümet sorumluluğu idi. 

Muhterem Heyetinizin, 3 yıl bekletilen bu ka
nun teklifinin, önemini ve acelesini göz önünde 
tutarak, gündeme alınmasına lütfen rıza göster
mesini diler, saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Komisyon adına bir beyanda 
mı bulunacaksınız Sayın Akay? 

Buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — Sayın 
Öktem'in, Ankara'da bir Politeknik Fakültesi 
kurulmasını derpiş eden kanun teklifi ile ilgili 
ifadelerine cevaplarımı arz ediyorum: 
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Gerçekten Sayın öktem haklıdırlar. 3 sene
den beri Komisyonumuzda bulunan Politeknik 
Fakültesinin kurulması ile ilgili kanun teklifi, 
her ne kadar 10 u mütecaviz diğer yeni üniver
site kuruluşları ile ilgili kanun teklifleriyle bir 
arada mütalâa edilmiş, gündeme birkaç defa gir
miş ise de, Hükümetin her defasında mehil tale
binde bulunması üzerine, bir türlü müzakeresi 
mümkün olamamış ve bu suretle neticeye bağla
namamıştır. 

4 Aralık 1968 Çarşamba günü yapılacak olan 
birleşimimizin gündeminin 5 nci maddesinde bu
lunmaktadır. Tahmin ederim o gün müzakere
si ikmal edilmek suretiyle bir neticeye bağlana
cak ve Millî Eğitim Komisyonundan sonra ha
valesi gereken komisyona sevk edilecektir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın öktem, ne var efendini? 

Aynı mevzuda mı? 
İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sayın Ko

misyon Başkanının konuşması beni tatmin et
memiştir. Talebimde ısrar ediyorum. 

BAŞKAN •— Evet, zaten önergenizi geri al
madıkça oya sunmak mecburiyetindeyim, Sayın 
Öktem. 

Efendim Sayın öktem'in, Ankara'da bir Po
liteknik Fakültesi kurulması hakkındaki kanun 

teklifinin, içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğine^, 
Meclis gündemine alınması hususunda vermiş 
olduğu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Meclis gündemindeki yerini alacak,^ sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

7. — İhtisas komisyonlarından Başkanlık Di
vanlarını henüz seçmemiş bulunanların, bu gö
revi yerine getirmeleri hususunda Başkanlığın 
açıklaması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Bayın
dırlık, Dilekçe, Enerji ve Tabu Kaynaklajr, 
içişleri, Kamu iktisadi Teşebbüsleri, Kitaplık, 
Köy işleri ve Sayıştay komisyonlarına seçilen 
sayın üyeler, Bakanlıkça birkaç defa kendileri
ne hatırlatıldığı halde, bugüne kadar toplana
rak Başkan, sözcü ve kâtiplerini geçmemişlerdir. 
Bu komisyonlardan bâzılarının bugün toplana
cağı Ve bu vecibeyi yerine getirecekleri öğrenil
miştir. Ancak bugün toplanamamış veya top
lanıp da bu vazifeyi yapamamış olan yukardja 
arz ettiğim komisyonlar var ise yarın, 3 Aralık 
1968 Salı günü saat 11 de kendi odalarında top
lanarak Başkan, sözcü ve kâtiplerini seçmelerini 
ve neticeden Başkanlığa bilgi vermelerini tekrar 
rica ederim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Kocaeli Milletvekili İsmail Arar ile To
kat Milletvekili İrfan Solmazer ve 2 arkadaşının, 
Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin dü
zenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 
378 saydı Kanunun değiştirilmesine dair kanun 
teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca değiş
tirilen maddeleri hakkında Millet Meclisi Ana
yasa Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 2/565, 
2/619; Cumhuriyet Senatosu 2/243) (S. Sayısı : 
627 ye 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 
1118 (1) 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonu Başkanı 
Sayın ismail Hakkı Yıldırım'ın, bir kanun tek
lifinin gelen kâğıtlardan gündeme alınarak ön-

(1) 627 ye 1 nci ek S. Sayılı basma/yazı tuta
nağın sonundadır. 

çelikle görüşülmesi hususunda bir önergesi var
dır. 

Yüce Heyetin hatırlayacağı üzere, grup ba^-
kanvekiUerinin müşterek imzası ile verilen ve 
Heyetinizin kabulüne mazhar olan bir önerge 
gereğince, Pazartesi ve Cuma günleri kanun 
tekliflerinin, müzakerelerin başında ve bir 
saatlik süre içinde görüşülmesi kararlaştırılmış
tır. Sayın İsmail Hakkı Yıldırım'ın teklifi c(e 
bu kabul edilen hususa giren işlerdendir. BJu 
itibarla, Yüksek Heyetinizin tasvibi olursa gö
rüşülecektir. 

önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa | 
29 . 11 . 1968 tarihli gelen kağıtların rapor

lar kısmında yazılı, Kocaeli Milletvekili ismail 
Arar'ın, Yasama Meclisleri Dış Münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli 
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ve 378 sayılı Kanunun 1 nci ve 15 noi maddele
rine 1 er fıkra ilâvesi hakkındaki kanun tekli
finin gündeme alınarak öncelikle görüşülmesi 
hususunu arz ve teklif ederim. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
İsmail Hakkı Yıldırım 

BAŞKAN — önergenin lehinde, aleyhinde 
bir mütalâa var mı? Yak. Olmadığına göre öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun ka
nun teklifi ile ilgili raporunu okutuyorum. 

(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Cum

huriyet 'Senatomu Genel Kurulu, Millet Meclisin
ce kabul edilen kanun metnini, kanunun başlığı 
dâhil, değiştirerek kabul etmiştir. Bu itibarla 
konuyu yeniden inceliyen Millet Meclisi Anaya
sa Komisyonu, şimdi okunan raporunda, Cum
huriyet Senatosunca yapılan bâzı değişiklikleri 
kabul etmemektedir, benimsememektedir. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun be
nimsemediği veya benimseme tavsiyesinde bu
lunduğu jmaddeleri ve kanunun başlığını sıra ile 
okutarak, komisyonun bu susuştaki tavsiyesini 
veya kararını ayn ayrı oyunuza sunacağız. 

Önce Kanunun Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilen başlığını okutuyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ-
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — Bu ko
nuda usul hakkında bir ricada bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ

CÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, kanun başlığında Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikte şöyle deniyor. 
«Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin dü
zenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 
378 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi...» 

Burada ilâve ettikleri husus; «bir madde ek
lenmesi hakkında kanun.» 

Komisyonumuz, 8 nci madde olarak eklenen 
bu maddenin benimsenmemesini tavsiye etmiş
tir. Yalnız olur ki, Yüksek Heyetiniz bunu ıbe-
nimser. Bu itibarla Komisyonumuzda da bu 
usulü takibettik, Sayın Başkanlıktan rica ede
ceğim, 8 nci maddenin benimsenip benimsen-
memesi Meclisimizce kararlaştırıldıktan sonra 

kanun başlığı hakkındaki oylamayı yapalım lüt
fen. 

BAŞKAN — Doğrudur efendim, çünkü Yü
ce Heyetin kararını şu andan bilmiyoruz. Bu 
itibarla Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek 
kabul edilen 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 1. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaJki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve benzeri 
kurullar üyelikleri 

Madde 1. — 21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 sa
yılı Kanunla onaylanan 22 Mayıs 1951 tarihli 
Anlaşma ile değiştirilmiş 12 Aralık 1949 tarihli 
ve 5456 sayılı Kanunla onaylanan 5 Mayıs 1949 
tarihli Avrupa Konseyi Statüsünün 25 nci ve 
26 nci maddeleri gereğince, Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisine ve diğer milletlerarası and-
laşmalar uyarınca kurulup bir milletlerarası 
hukuk tüzel kişisinin organı niteliğini taşıyan 
veya taşımıyan ve yasama organları üyelerin
den kurulan milletlerarası kurullara katılacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis-
lerdeki mensuboldukları siyasi grupları tarafın
dan aday gösterilirler. Bu adaylar, Cumlrr'iyet 
Senatosu üyesi iseler Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun pıilletvekili iseler Millet Meclisi 
Genel Kurulunun bilgisine ilgili Meclisin Baş
kanlığınca sunulmakla seçilmiş sayılırlar. 

Herbir siyasi parti grupuna ve siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlara düşen sayı, bunla
rın - boş üyelikler hariç - Meclisler üye tamsa
yısı içindeki yüzde oranlarına göre, Meclisler 
Başkanlık Divanlannca tesbit edilir; siyasi par
ti gruplarının öncelik hakları her halde saklı
dır. Bu sayı ve oranlara, siyasi parti grupları 
ve siyasi parti grupu mensubu olmıyanlar, ilâ
nından itibaren üç gün içinde Genel Kurullarda 
itiraz edebilirler. Bu itirazlar Genel Kurul ta
rafından kesin olarak karara bağlanır. 

Siyasi grup mensubu olmıyanların seçimi, 
mensubu oldukları Yasama Meclisinde, o Mec
lisin içtüzüğüne uygun olarak yapılır. 

Aynı siyasi parti grupuna mensup bir asıl 
üyenin yerini ancak aynı grupa mensubu bir ye
dek üye ve siyasi parti grupu mensubu olmı-
yan bir asıl üyenin yerini de ancak aynı vasıf
taki bir yedek üye alabilir. 
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Yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre bir 
milletlerarası kuıula katılacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, Meclislerden eşit sayıda 
seçilir. Dağıtımda tama bölünmenin mümkün 
olmadığı hallerde, artan üyelik Millet Meclisi
ne bırakılır. 

Aksine hüküm yoksa, bu madde gereğince 
yapılan seçimler her yıl yenilenir; boşalan yer
ler derhal doldurulur. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, 1 nci mad
de üzerinde buyurun efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
milletvekilleri; görüşmekte olduğumu* 1 nci 
madde üzerinde Cumhuriyet Senatosunun yap
tığı değişikliklerden en önemlisi, sayı ile ilgili 
olanıdır. Senatonun kanaatine göre, dışarıya 
gönderilecek heyetin Senatoya düşen hissesi ya
rı yarıya olmalıdır, 

Bu değiştirge, kanaatimce, iki önemli sebep
ten ötürü büyük mahzurlar taşır. Bunlardan bi
risi, başlıca adaletsizlik mevzuu olacağı içindir. 
Şöyle ki, bilindiği gibi, Cumhuriyet Senatosu 
üye sayısı~150 civarındadır, oysa Millet Meclisi 
üye sayısı 450 dir. O halde üçte iki çoğunluğu 
ihtiva eden bir Meclisin dış temsilinde ancak 
yan nisbetinde bir hak sahibi olması, önce ada
letsizdir. 

Ayrıca bu değiştirme, uygulama bakımından 
da birtakım garip haller yaratacaktır. Şöyle ki, 
bu nisbet yan yarıya olursa, o takdirde siyasi 
partilere de, hem senatörler yönünden, hem 
milletvekilleri yönünden; yarı yarıya hak ta
nınacaktır, kendi kuvvet oranlan içinde. Oysa, 
siyasi partilerin milletvekilleri sayısı ile senatör 
sayılan son derece değişik olabilir, örneğin, bir 
siyasi partimizin Senatoda ancak bir tek sena
törü vardır, oysa Millet Meclisinde 10 u aşkın 
milletvekili vardır. Şimdi bu siyasi grupa birkaç 
tane temsilci seçme hakkı tanındığı takdirde 
birden fazla senatör seçmesi istenecektir. Bu, 
uygulanması mümkün olmıyan bir dilektir. Kal
dı ki, bir tane dahi olsa, olabilir ki, bir senatör 
arkadaşımız genel vasıfları itibariyle böyle bir 
temsil için temel şartlan taşımamış olabilir. Bi
naenaleyh, meclisler arasında mutlak bir eşitlik 
duygusundan ve ihtiyaç olmadığı bir anda böy
le bir duygudan hareket ederek yapılan bu de
ğiştirme yanlıştır, yersizdir, sıkıntılar yarata
caktır. Bu sebeple Senato değiştirgesinin redde

dilmesini ve Komisyonumuzun benimsememe tav
siyesinin kabulünü dilerim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kırca, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ

CÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın 
Kodamanoğlu, Komisyonumuzun bu maddeyi 
Senatodan geldiği şekli ile reddederken dayan
dığı gerekçelerden birini, ifade etmiş oldu. 

Hakikaten, dışarıya 10 kişi gitmesi söz konu
su ise, faraza Avrupa Konseyi tstişari Meclisi
ne, 450 kişilik Millet Meclisinden 5 milletvekili, 
buna mukabil 183 kişilik Cumhuriyet Senatosun
dan da 5 Cumhuriyet Senatosu üyesi seçilecek. 
Bunun ifade ettiği mâna, beher senatörün beher 
milletvekilinden, aşağı - yukarı, üçe yakın öl
çüde daha fazla seçilme şansına sahibolması de
mektir. Burada şans eşitliğini korumak mecbu
riyetindeyiz. Bir milletvekili böyle bir heyete se
çilmek bakımından ne kadar şansa sahipse, bir 
senatör de aynı şansa sahibolmalıdır, ne eksik, 
ne de fazla. Bu da ancak bugüne kadar, 1961 
den beri uyguladığımız esası burada uygulamak
la olur. Yani, 638 kişilik T.B.M.M. üye tamsa
yısının içinde Senatonun nisbeti ne ise üye tam
sayısı olarak ve Millet Meclisinin nisbeti ne ise 
üye tamsayısı olarak bunların oranlan bulumjır 
ve gidecek heyet sayısına tatbik edilmek sure
tiyle Mîllet Meclisinden ne kadar Cumhuriyet 
Senatosundan ne kadar kişinin seçileceği mey
dana çıkar. 

2 nci bir nokta var ki, daha az önemli değil; 
biran için Komisyonumuz Senatonun noktai 
nazarına iştirak etse idi dahi - ki, etmemekte
dir - yine de bu maddeyi kabul etmekliğimiz 
mümkün değildi. Çünkü madde Senato değistiri-
sinde şöyle başlıyor : «16 Ocak 1964 tarihli ve 
378 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir» diyor. Bu, fevkalade bft-
yük bir yanlıştır, hattâ diyebilirim ki, Anaya
saya aykındır. Çünkü bu 1 nci madde Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Ana
yasamıza göre, iptal edilen bir madde karajr 
anında hukukî mevcudiyetini kaybeder. 1 nci 
madde yoktur ki, Cumhuriyet Senatosu bunu 
değiştirmeyi teklif etsin. Olmıyan şeyin değiş
tirilmesi söz konusu olamaz. Yapılacak şey, bu
raya «1 nci madde olarak şu madde vaz'edilmiş-
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tir» tarzında bir ifade koymaktır. Bu da, an
cak Karma Komisyonda olabilir. 

Binaenaleyh, hem bu sebeple, hem de beher 
milletvekili ve beher senatörün bu konuda tam 
şana eşitliğine sahibolması bakımından bu mad
denin benimsenmemesini rica ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Millet Meclisi Anaya
sa Komisyonunun, kanunun 1 nci maddesiyle il
gili olarak ısrar ettiği benimsememe tavsiyesini 
oyunuza sunacağım. Bu teklif Yüce Heyetiniz
ce kabul edilirse, Anayasanın 92 nci maddesinin 
5 nci fıkrası gereğince konu, Karma Komisyona 
gidecektir. 

Şimdi Komisyonun benimsememe kararını 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci madde Karma Komisyona sevk edile
cektir. 

tkinci madde kesinleşmiştir. 
Üçüncü madde kesinleşmiştir. 

4 ncü maddeyi, Millet Meclisi Anayasa 
komisyonu benimsememeyi tavsiye ediyor. Bu 
itibarla 4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde 'değiştirilmiştir : 

Bir Parlâmenıtolararası birlik için grup 
tüzüğü yapılması gerekiyorsa, bu tüzük, Cum
huriyet iSenatosu ve Millet Meclisi Başkanlık 
Divanlarınca, Hükümetin görüşü alındıktan 
sonra aralarında anlaşarak ve - varsa - o Par-
lâmentolararası birliğin anatüzüğüne uygun 
olarak yapılır. 

Dostluk gruplarının tüzükleri kendileri ta
rafından yapılır. Dostluk gruplarının yönetim 
kurularında ve dış ülkelere gidecek temsilci 
heyetlerinde değişik siyasi eğilim sahibi üyele
rin adaletli şekilde yer almasını sağlıyacak hü
kümlerle, T. B. M. M. üyelerinin birden fazla 
dostluk grupu yönetim kurulunda görev aktıı-
yacağı ve dış ülkelere gidecek temsilci heyet
lerin dostluk grupları yönetim kuruluna hasre-
dilemiyeceği hükümleri tüzüklerde yer alır. 

Parlâmentolar birlik gruplarının ve dost
luk gruplarının tüzüklerinde ve faaliyetlerin
de uymaları gereken esaslar, Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Müşterek Başkanlık 
Divanınca Dışişleri Bakanlığının görüşü alın

dıktan sonra çıkarılacak yönetmelikle tesbit 
edilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Millet Mec
lisi Anayasa komisyonunun, 4 ncü maddenin 
benimsenmemesi ile ilgili teklifini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü madde Karma Komisyona gidecektir. 
5 nci madde için Cumhuriyet Senatosu de-

ğiştirisinin benimsenmesi tavsiye olunuyor. 
5 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 5. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir : 

Heyet başkanlığı şahsan davet edilmiş olan 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı veya Millet Mec
lisi Başkanı tarafından deruhde edilmişse, 
onun mensubolduğu siyasi parti grupu, kendi
sine düşen sayıdan bir eksik sayıda aday gös
terir; eğer heyet başkanlığını deruhde eden 
yasama meclisinin başkanı hiçbir siyasi parti 
grupuna mensup değilse, siyasi parti grupu 
mensubu olmıyanlara düşen sayı, heyet başka
nının mensubolduğu yasama meclisi bakımın
dan, bir aded azaltılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Komisyo
nun, benimsenme hususundaki tavsiyesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle 5 nci madde kesinleşmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 6. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 6 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Dil bilgisi 
Madde 6. — 1 nci ve 2 nci maddeler gere

ğince yasama meclislerinden milletlerarası top
lantılara katılacak olan 'Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin Fransızca veya İngiliz-
ceyi veyahut gitmeleri bahis konusu olan top
lantıda kullanılacak dilerden birini iyi bilme
leri gereklidir. Bu Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin 1 nci veya 2 nci madde gereğin
ce isimlerinin ilgili yasama meclisine duyurul-
masiyle seçimlerinin tamamlanabilmesi için, 
bu fıkrada yazılı dillerden birini iyi bildikleri
ni mensubu oldukları Meclisin Başkanlığına 
yazı ile bildirmeleri gereklidir. Bu yazılı bil-
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dirinin, iyi lisan bilgisine dair karineleri gös
termesi lüzumludur. 

3 ncü ve 5 nci maddelere göre yapılacak 
seçimler için, yukardaki fıkrada yazılı şart 
aranmaz. 

1 nci ve 2 nci maddeler gereğince yapıla
cak seçimlerde siyasi parti gruplarına ayrılan 
yerler (her halde saklıdır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Komisyonu
muz bu maddenin de benimsenmesini tavsiye 
ediyor. Bu teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
6 nci madde kesinleşmiştir. 

7 nci madde esasen kesinleşmiştir. 
8 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 8. — Dış ülkelerin yasama faali
yetleri gelişmelerini izlemek, kanunların yapı
lış tekniklerini incelemek, yasama organları 
üyelerinin devamı ve çalışmaları hakkında bil
gi edinmek üzere Meclisler Başkanlık Divan
ları, üyelerden bir veya bir kaçını dış ülkelere 
gönderebilirler. 

Bu amaçla gönderilen üyelerin, izlem, ince
leme ve bilgilerini rapor halinde mensubolduk-
ları Meclislere sunması gereklidir. 

Bu görevlendirilmede 4 ncü maddenin 2 nci 
fıkrası gözetilir. 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Söz isti
yorum. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, buyurun. 
'Sayın Kodamanoğlu, sizi de kaydediyorum, 

efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu maddeyi Komisyonumuz 
garipsemiştir. Meclisler Başkanlık Divanları üye
lerinin, yabancı memleketlerde yasama organ
ları üyelerinin devamını ve çalışmalarını ince
lemek üzere dışarıya gitmeleri, Senatoca ekle
nen bu maddede derpiş edilmişler. 

Yabancı memleketlerdeki parlâmentoların 
tatbikatım incelemek ilmî bir faaliyettir. Bu 
hususlarda gerek yabancı dillerde, gerek lisa
nımızda yazılmış pekçok sayıda eser de vardır. 
Kaldı ki, maddenin son fıkrası, bu seyahatin 
pek ciddî bir ilmî araştırma gayesiyle gidilemi-
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yeceğini şöylece anlatıyor: «Bu görevlendiril
mede 4 ncü maddenin ikinci fıkrası gözetilir.» 
diyor. Yani bir heyet gidecek, bir nevi bu heyet
te de grupların oranları, biraz hakkaniyet de
recesinde, dikkatte alınacak. Bu ilmî bir araş
tırma ise, ilmî araştırmayı yapmaya kifayeili 
olan kişi gider, bunun için böyle bir seyahatle 
de ayrıca, «Grupların hakkaniyetle temsili» (ti
ye bir şey söz konusu olmamak gerekir. 

Asıl anlamaktan âciz kaldığımız husus; ya
bancı yasama organları üyelerinin devamını İn
celemek.. Başka memleketlerin yasama organla
rının çalışma tarzını, ezcümle devam ölçüsü ba
kımından, yazılmış pek çok sosyolojik eserljer 
vardır. Bunu ineeliyebilmek için uzun süre bu 
yasama organlarının yoklama cetvellerim tet
kik ötmek lâzımdır veyahut müşahade edilmek 
isteniyorsa, hattâ denilebilir ki, bir mâkul il|m 
adamının vakti dahi bütün bu oturum ve bir
leşimleri müşahede etmeye yetmez. Birtakım ve
sikalar elde edilir ve bu vesikalar üzerinde ça
lışılır. Bu madde Senato Genel Kurulunda ilâjve 
edilivermiş. Komisyonunuz hiç tahmin etmiyor 
ki, muhterem başkanlık divanları da böyle tyir 
ilmî gayretin içinde bulunsunlar. Bu itibarla, 
Komisyonunuz bu maddenin benimsenmemesini 
bilhassa tavsiye etmektedir, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, buyurun. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Afciz 

arkadaşlar, Sayın Kırca anlattığı için çok kisa 
konuşacağım. 

Türk Devlet idaresinde dışarıya heyet gön
derecek öğrenme alışkanlığı şikâyetlerimizin 
başlıcalarından birisidir. Pekçok heyet gitmiş
tir, pekçok masraf yapılmıştır, fakat bütün bu 
gayret ve himmetlerin mahsulü son derece zajrıf 
olmuştur veya hiçbir işe yaramamıştır. 

Şimdi bu gayriciddî yolun bir de yasajna 
meclislerine sirayet etmesi mutlaka önlenmeli
dir. Bu konulan araştırmak için esasen dışarı
da uzun zaman kalmaya ihtiyaç yoktur, kısa ga
manda ise, bu, mümkün değildir. Binaenaleyh, 
tereddüdedilen bütün meseleler için yazılıjıış 
kitaplar, makaleler ve birçok haberler bize |bu 
imkânı vermektedir, tekrar masraf ederek |bu 
neviden heyetler göndermeye sureti katıy^de 
izin vermemeliyiz. Bu maddenin reddini dele
rim. ! 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, buyurun. 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, maddeyi görünce hayret ettiğimi 
ifade ile sözlerime başlamak istiyorum. Çünkü, 
Türkiye Parlâmentosunun da üye bulunduğu 
bir Dünya Parlömamterler Birliği (Union Inter 
Parlementaire) vardır ve her yıl Sekreteryanın 
ve Konseyinin tâyin edeceği memlekette top
lantı yapar. Cenevre'de bulunan Sekreteryasm-
idan, Meclis veya Senato Başkanlığımız hangi 
kanalla, ne çeşit işleri öğrenmek istiyorsa Sek-
reteryaya yazılır, tedarik edilir, o kadar da ba
sittir. Bu bir. 

Türkiye buraya Meşrutiyet Devrinden iti
baren üye olmuştur, yeni de değildir. Mecmuası 
vardır, üç ayda bir (Uınion Inter Parlementaire) 
diye bir mecmua çıkar, onun faaliyetine ait neş
riyat yapılır. Yani bu maddenin, böyle bir mü
essese mevcut iken, Türkiye orada üye iken ve 
Türkiye Parlâmentosunda da bu Union Inter 
Parlementaire^in (Dünya Parlömanterler Biti
ğinin) çalışmalarını takibeden bir büro var iken, 
bütün bunları yok farz ederek, böyle bir hü
küm okymuş olmak, hakikaten son derece isa
betsizdir. iki. 

1949 dan sonra yeni bir müessese daha ek
lenmiş, parlâmentoların çalışmalarını ilmî yön
lerden tetkik etmek üzere, ÜNESCO'nun inisi
yatifiyle bidayette, «Milletlerarası Siyasi ilim
ler Derneği» kurulmuştur. Ondan sonra «Millet
lerarası Sosyoloji ilmi Derneği» «Milletlerarası 
Mukayeseli Hukuk Derneği» kurulmuştur ve 
bunların Türkiye'mizde de birer mümasil der
neği vardır. Bütün bunlar, başka memleket
lerin parlâmentolarından neleri öğrenmek is
tiyorsak onları yakından takibetmek için yer 
değiştirmeye lüzum hâsıl olmaksızın kolaylık
la vesikalarını tedarik edebileceğimiz mües
seselerdir ve gönderirler. Zannediyorum kütüp
hanelerimizde Union Interparlmentaire Mec
muasına abonedir ve gelir. Hiçbir imkânsız
lık yok. 

Beri taraftan Türkiye'miz, bilhassa duş 
ödemeler dikkate alındığında, son derece zaru
ri ihtiyaçlarla dışan giderek döviz ödeme du
rumunda olan bir memlekettir. Yığınla, hiz
metlerimizde birtakım sıkıntılarımız vardır. 
Köyden tutun en büyük şehirlerimize kadar, 
döviz sıkıntısını çektiğimiz her noktada bir 
köşemiz vardır. Sağlık ocaklarının malzeme

sinden tutun, üniversitelerin lâboratuvarla-
rmdaki ihtiyacına kadar her şey dövizle öde
nir. Bütün bu imkânlar ve imkânsızlıklar içe
risinde böyle bir maddenin konmuş olması son 
derece yersizdir. Komisyonun noktai nazarı 
doğrudur. 

Diğer taraftan pek muhtemeldir ki, UNİON 
İHTER PARLEMENTAİRE'in mevzuuna girer. 
Çünkü, yarın Cenevre de'ki Sekreterya tarafın
dan merak saikasiyle, acaba Türkiye'de parlö-
manterlerin dış münasebetlerini tanzim eden mü-
devvenat yani «Legislâtions» nedir, bunu bir 
tercüme edelim de kütüphanemize koyalım 
diyenlerin eline böyle bir vesika geçecek olur
sa, bu, memleketimizi son derece müşkül du
ruma düşürür arkadaşlar. 

Hor yöniyle isabetsiz olan bir müessese-
di;. Lütfederek komisyonun noktai nazariyle 
reddetmenizde memleket için büyük fayda Var-
dll*. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, kanunun 8 nci mad
desi üzerinde Anayasa Komisyonumuzun benim
sememe tavsiyesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Konu Karma Komisyona gidecektir. 
Şimdi Geçici maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE — 2 nci maddede söz ko

nusu Parlâmentolararası birliklerle ilgili ola
rak bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
yapılmış seçimler bu kanuna göre yenilenir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde Cum
huriyet Senatosu değiştirisinin benimsenmesi 
tavsiye olunuyor. 

Sayın Gülek, buyurun. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arka
daşlarım, bu kanunun geçici maddesi Mecliste 
konuşulduğu vakit boşuna konmadı. Kanun 
çıkmadan evvel başlamış birtakım faaliyet
ler var. Birtakım milletlerarası topluluklar 
var ki, oralara katılmışazdır. Oralara katılan 
üyeler seçilmişler, vazife almışlar. Şimdi, bu
nunla yapılmış olan seçimleri yok sayar ve 
yeni baştan grupların bunu seçmesi yoluna 
gidecek olursak oralarda başlamış vazifeler 
ve oralarda seçilmiş arkadaşlarımız gayet müş
kül mevkide kalırlar. 
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Bu sene öyle geldi ki, NATO Parlömanter-
lerinin Asamble Başkanlığına bir Türk seçildi. 
Bu kanunun geçici maddesi eğer kabul edil
mezse o seçim düşer ve o Türk arkadaşımız Ge
nel Başkanlıktan ayrılır. 20 senedir ilk defa 
bir Türk bu mevkie gelebilmiştir. Bu geçici 
maddenin kabulüyle bunu sağlamak mümkün 
olacaktır. 

Bu kanun aslında birtakım mahzurları ha
vidir. Biz bununla, meselâ NATO'ya bütün 
gruplara üye göndermek yetkisini veriyoruz. 
Bizde öyle partiler var ki, NATO'ya aleyhtar
dır. Açıkça söylüyor; programına koymuştur, 
ortaya çıkıyor «Ben NATO'ya aleyhtarım» di
yor. Biz, hayır diyoruz; sen NATO'ya aleyh
tar olmana rağmen NATO Parlömanterleri 
Topluluğuna üye göndereceksin. Böyle gönder
diğimiz bir üye orada vardığı zaman o toplu
lukta elbette NATO aleyhinde konuşacaktır, 
vazifesidir. Bu NATO Parlömanterleri Toplu
luğunda bizden başka 14 memleket var. Bun
lar itina ederler. Kendi memleketlerinde NATO 
aleyhtara parti varsa onlardan üye getirmez
ler bu topluluğa. Getirmek olmaz zaten. 

Şimdi, biz hayır diyoruz. NATO'ya aleyh
tar parti dahi buraya üye gönderecek ve bu
rada alabildiğine NATO aleyhine konuşacak. 
Efendim, biz iktidar olarak, muhalefetin ço
ğunluğu olarak NATO'ya inanmış ve NATO'-
nun faydasına kaani olmuş milletvekilleriyiz. 
Bu tarzı, memleketimizin faydasına olacağına 
inanmadığımız için önlemenin gerektiğine ina
nıyorum. 

Bu, Senatonun değiştirdiği şeklin kabul 
edilmemesi, Meclisin eskiden kabul ettiği 2 nci 
maddenin kabul edilmesi maslahata uygundur. 
Bunu bilhassa rica ederim. Saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayan Kırca, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ

CÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Kasım Gülek, birbir-
riyle hiç alâkası olmıyan ve sonuncusu şimdi 
tasvibinize sunulan geçici maddeyle en ufak 
bir ilgisi bulunmıyan bâzı hususlara temas 
buyurdular. 

Bu geçici ikinci maddede söz konusu olan 
şey nedir? Parlâmentolararası Birlik Grupla
rı için yapılan seçimler, bu kanun yürürlü-
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ğe girdikten önce yapılmışsa mahfuz tutulsun 
mu, yoksa tutulmayıp da bu kanun hükümlerine 
göre yenilenmesi mi? Mevzuubahsolan husus 
bundan ibarettir. 

Millet Meclisi daha önce çıkardığı metin
de yenilenmesin demiş. Cumhuriyet Senatosu 
yenilensin diyor. Komisyonumuz da Cumhuri
yet Senatosunun getirdiği bu metni, aradan 
geçen zaman kanun teklifinin maksadını bu 
bakımdan yerine getirmek hususunda Cumhu
riyet Senatosunun teklifi daha uygun sayıl
mak icabettiği için, Senatonun değiştirişini be
nimsedik. 

Sayın Kasım Gülek'in buradaki izahatının 
külliyen hilâfına bu maddede; NATO'ya aleyh
tar olan siyasi parti gruplarının bu kanun 
marifetiyle seçilip, NATO Parlömanterleriarası 
Birliğine üye göndermelerine mütaallik hiçbir 
hüküm mevcut değildir. 

Cumhuriyet Senatosuyla ihtilâf halinde oluş 
sebebi komisyonumuzun, tamamiyle teknik hu
suslara taallûk eden, ezcümle Müşterek Baş
kanlık Divanı diye bir organın Anayasa sis
temimiz muvacehesinde mevcudolmayışı ve di
vanlar tarafından yönetmelik çıkarılmasının 
mümkün olamayışı gibi sebeplerle benimseme
diğimiz bir 4 ncü maddesi var ki, Millet Mec
lisi ve Senato metni aynıdır ve orada bu bir
lik gruplarının yine tüzüklerinin olacağa ve 
her halükârda bu tüzüklerin, o birliğin anatü-
züğüne uygun olarak yapılacağı yazılıdır. Bir 
birliğin anatüzüğünde o parlâmentolararası bir
liğin kuruluş gayelerine uygun olarak hizmet 
etmeyi kabul etmek birinci şart olarak yer 
aldığına göre, esasen Millet Meclisinin ve Cum
huriyet Senatosunun benimsediği bu müşterek 
esas Kasım Gülek arkadaşımızın endişelerini 
izale edecek mahiyettedir, öyle sanıyorum ki 
zaten benimsenmediği için Karma Komisyona gi
decek olan bu 4 ncü madde vesilesiyle ve i nci 
madde vesilesiyle bu bahsettikleri endişe; da
ha açık ifadelerle de bertaraf edilebilir. Sena
tonun ve Millet Meclisinin üstünde mutabık 
oldukları 4 ncü maddenin değiştirilmiş şekli
nin ilk fıkrası zaten bu gayeye hadimdir. Ye
terli görülmüyorsa daha açık şekilde de j ya
zılabilir, ama bu konu Sayın Kasım Gülek'in 
reddettirmek istediği geçici maddeyle birgûna 
alâkalı bir konu değildir, 
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Şimdi, bu parlâmentolararası birliklerin or
ganlarında vazife almış arkadaşlarımıza ge
lince : Eğer bu parlâmentolararası birlikler Tür
kiye Cumhuriyetini bağlıyan milletlerarası and-
lasmalar gereğince kurulmuş bulunsaydı, bu 
şekilde meydana gelmiş olan ve ahde vefa 
«pacta sundservanda» esasına riayetten doğa
cak olan milletlerarası iradeye elbetteki Mec
lisimiz uyacaktı, ama Avrupa Konseyi statüsü 
ile karşı karşıya değiliz, bir parlâmentolararası 
birlik bir muahede ile kurulmaz. Bir parlâmen
tolararası birlik muhtelif memleketlere men
sup parlömanterlerin aralarında kendi inisi
yatifleriyle kurdukları teşekküllerdir. Bun
ların her biri hiç şüphesiz kendi mensubolduk-
ları memleketlerin kanun yolu ile tecelli ede
cek millî iradelerinin üstünde deği, fakat dû
nunda farzolunmak iktiza eder. 

Şu halde, Millet Meclisinin ve Cumhuriyet 
Senatosunun toplantı yıllarına NATO Par
lâmentolararası Birliğin yahut Dünya Par
lâmentolararası Birliğinin çalışma zamanla
rının uymayışmdan ötürü şu veya bu seçim 
yapılmış ve bu sebepten dolayı bu kanun bir 
seneye yakın bir süre ile bu konuda tatbik 
odilmiyecek, bu sebepten dolayı Cumhuriyet 
Senatosunun metnini -komisyonumuz uygun gör
müştür .NATO Parlâmentolararası Birliği de, 
Dünya Parlâmentolararası Birliği de, başka 
parlâmentolararası birlikler de kendi çalışma
larının selâmeti icaplarından doğan zaruret
leri kanun şeklinde neticeye bağlamış olan 
millî meclislerin iradelerine riayet etmek 
mevkiindedirler. 

Hiç süühe etmiyoruz ki, NATO Parlâmento
lararası Birliğinde yahut Dünya Parlâmento
lararası Birliğinde önemli sayılabilecek gö
revlere eğer Türk üyeler seçilmişse bu zaru
reti bundan bir ay önce takdir etmiş bulunan 
bu parlâmentolararası birliklerin organları bu 
kanun çıktı diye aynı zarureti takdir etmez-
lik etmeyeceklerdir. 

Bu itibarla Komisyonumuzun kararı isti
kametinde Yüce Meclisin oylama yapmasını is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek. 
Buyurun. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Tekrar huzu

runuza gelmek zorunda kaldığım için özür di
lerim. 

I Muhterem arkadaşlarım, benim, meselâ 
NATO aleyhtarı bir partinin NATO Parlöman-
terleri Birliğine üye göndermesi hakkında söy
lediklerim aynen varittir. Bunu nitekim sayın 
sözcü arkadaşım da inkâr edemedi. Onun vâki 
olduğunu burada kendisi de dolaylı olarak ifa
de buyurdu. 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR 
SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — 
Ben böyle bir şey ifade etmedim. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Bunun baş
ka türlü olduğunu beyan edemediniz öyle ise.. 
Başka türlü olamaz da, meydanda.. 

Bu gibi kuruluşlara gönderilecek üyeleri 
gruplar yollıyacak. Bütün grupların bunda 
hakkı var. Falan grup NATO nun aleyhinde
dir, diye ona bu hak verilmiyecek değildir. 
Bilâkis o hak verilecek ve NATO ya aleyhtar 
olan grup bunu bir fırsat bilecek; «Ne yapa
yım, ben NATO ya aleyhtarım, zaten bu teşek
külün tüzüğünde de NATO ya aleyhtar olmak 
buraya girmemeyi tazammun eder», diye dü-
şünmiyecek bilâkis, aman ne güzel fırsat, gön
dereyim bir arkadaşımı gitsin, bütün NATO 
memleketleri topluluğunda NATO aleyhinde 
alabildiğine konuşsun diyecek. Bu imkânı zor
la onlara vermiş olacağız. Bunun mahzuru bü
yüktür. Dış politikamızda, savunma politika
mızda NATO nun yeri hepinizin bildiği önem
li bir yer. Bütün NATO memleketlerinden gel
miş NATO Parlömanterleri Birliğinde, bura
dan NATO ya aleyhtar bir grupun milletvekili 
gidecek, alabildiğine aleyhte bulunacak. Bu, 
devletin genel siyasetini de, memleketin temel 
görüşünü de çok zedeler. 

Şimdi, bu geçici madde üzerinde duruşu-
I mun sebebi şu; 2 nci madde buraya Meclisçe 
I çıkarılırken, kanun Mecliste görüşülürken bo

şuna konmuş değildir. Mecliste o vakit bu mad-
I de şundan dolayı kondu: Eğer yapılmış seçim-
I lerle milletlerarası topluluklarda işlem yapıl-
I mışsa, seçim yapılmışsa biz bunu bir sene geri-
| ye bırakalım. Eğer bu geçici madde daiha evvel 
I çıktığı gibi kabul edilirse, arkadaşımın be-
[ yan buyurduğu gibi, millî irade zedelenmiş ol-
I maz. Yine millî irade tecelli eder, bunun tatbi-
I kini bir sene sonraya bırakır. Elbette bu toplu-
I luklar millî iradenin üzerinde değildir. Millî 
I irade ile oraya bizim katılmamız kararlaştırılır 
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ve orada kalışımız kararlaştırılır. Sadece vakıa 
bu. Bu topluluğa katılmışız, bu toplulukta ça
lışmışız, bu toplulukta seçimler yapılmış ve 
bir arkadaşımız 20 senedir ilk defa NATO 
Parlömanterleri Birliğinde başkan seçilmiş. 
Eğer bu geçici maddeyi biz kabul etmezsek dü
şecek o başkanlık. Ne kazanacağız? Kabul eder
sek bu devam edecek ve bir sene sonra burada 
çıkardığımız kanun istediğimiz şekilde tatbik 
edilecek. Bunu daha evvel böyle düşündük ve 
bundan dolayı koyduk. 

Sayın arkadaşlarım, bu sebeplerle geçici mad
denin Meclisçe evvelce kabul edildiği şekilde 
kaibulünü, Senatonun değiştirmesinin reddini is
tirham ederim, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Yıldırım. 
Buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — Değerli arka
daşlarım, Sayın Kasım Gülek'in kaygılarını biz 
anlıyoruz. Gerçekten, seçildikleri bir yerden şu 
kanun maddesinin kabulü halinde, acaba vazi
fe yapamadan ayrılmak gibi bir vaziyetle karşı 
karşıya kalır mıyım gibi bir endişe taşımaların
da hissî bakımdan haklı olabilirler. Sonra biz, 
kendinin, gerçekten inandığımız kabiliyetle
riyle şu madde kabul edilse de seçimler yenilen
dikten sonra tekrar böyle müstesna bir mevkie 
lâyık görüleceklerinden şüphe etmemekteyiz, 

Konumuzun NATO ile hiçbir alâkası yoktur. 
Geçici madde, bu kanunun 2 nci maddesinde söz 
konusu edilen seçimlerin, bu kanunun kabulün
den sonra bu kanunun hükümlerine uygun ola
rak yenilenmesi, hükmünü derpiş ediyor. Biz bir 
sene evvel bu kanunu Millet Meclisinde kabul 
ettiğimiz zaman yapılmış olan seçimlerin bir se
ne sonra yenileneceğini, henüz yapılmış olan se
çimlerin tekrarında bir fayda mülâhaza etmedi
ğimiz için, «Yenilenmez» diye bir hüküm koy
muştuk. Ama aradan zaten zaman geçmiştir ve 
seçimler yenilenecektir. 

Kanunun esasına Sayın Kasım Gülek itiraz 
etmemektedir. NATO bakımından buyurdukları 
büyük mahzurlar varsa bu sene de var, gelecek 
sene de vardır. «Bu sene olmasın da gelecek se
ne olsun» diyorlar. Eğer o fevkalâde çok büyük 
mahzur gelecek sene olacaksa bu seneden de ol
sun, denilebilir. Haddizatında NATO ile bunun 

hiçbir alâkası yoktur bunun. Kaldı M, Sayın 
Kırca arkadaşımın fevkalâde güzel ve açık bir 
şekilde ifade ettikleri gibi, bu kanunun bir 4 ncü 
maddesi vardır; bu 4 ncü maddesinde Parlâmen-
tolararası Birlik için yapılacak tüzüklerde Hü
kümetin görüşü alındıktan sonra Parlâmento-
lararası Birliğin Anatüzüğüne uygun olarak 
tüzük yapılması hükmü derpiş edilmiştir. Bu 
anaihükme aykırı bir maddenin buradaki tüzü
ğe dercine imkân olmadığına, böyle bir teşek
küle, bu teşekkülün gayesine aykırı, gayesine 
hasım bir politika takibeden siyasi partilerin de 
namzet göstermelerinin asgari ahlâklılık ve 
dürüstlük icalbı olduğu da nazarı itibara alınır
sa, Sayın Gülek'in endişeleri, sözümüne başladı
ğımız zaman ifade ettiğimiz hususa inhisar edi
yor ki, ben hislerine iştirak etsem bile muhake
melerinin bizim muhakememize, düşüncelerinin 
bizim düşüncelerimize uymadığını, özür diliye-
rek, ifade etmek zorundayım. Metnin, Komisyo
numuzun tavsiye ettiği şekilde kabulünü istir
ham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gürer, buyurun. 
MUSLİHİDDİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Komisyonun Yüksek Meclisinize sun

muş olduğu ve biraz evvel de Başkanının ifade 
etmiş olduğu hususa aynen iştirak etmekteyim. 
Bunu, bilfiil iştirak ettiğim NATO Parlâmento
sunda, Türk Parlâmentosunu temsil etmiş ve 
bir NATO Parlömanteri olarak Sayın Kasım 
Gülek'in NATO Parlâmentosu Başkanlığı seçi
minde bulunmuş bir arkadaşınız olarak size du
rumu arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi hakikaten 
başkanlık, keyfiyeti, esasında NATO Parlâmen
tosu, her senenin Kasım ayında toplanmaktadır. 
Yani bugünkü İdare Heyetinin Başkanı bir da
haki Kasımda, ki o zaman Türk Parlâmentosu 
seçime girmiş olacak, belki yeni çehreler gelmiş 
olacaktır, o Kasımda yapılacak olan toplantıda 
seçilmiş olan başkan, başkanlık edecektir. Bi
naenaleyh muhtemel bir pozisyon için şimdiden 
bu işi garantiye almanın doğru olmadığı ka
naatindeyim. 

Sayın Komisyon çok güzel izah ettiler, mu
hakkak ki Yüksek Meclisiniz bu tip ehliyetli, 
bu tip kaabiliyetld ve bizi temsil edecek olan 
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arkadaşlar, gruplar içinden olsun kanun muva
cehesinde onu seçmesini bilecektir. Binaena
leyh şahıs için kanun çıkartılmaz. Esas iş, pren
sip kanunları çıkar, kanunlar umuma şâmil ol
malıdır, kanunlar Türkiye'nin esprisine şâmil 
olmalıdır. 

Benim şahsi kanaatim odur ki, üç seneden 
beri NATO Parlâmento İdare Heyeti âzası ola
rak bu mevzuda endişe edecek bir husus yok
tur. Esasında umumi toplantılarda temsilî ola
rak başkanlık edilmektedir. Binaenaleyh 1969 
daki Kasım ayında toplanacak olan NATO Par-
lömanterler Genel Kurulunda başkanlık edecek 
arkadaşımız için bu maddenin o mealde değil, 
esas Komisyonun getirdiği şeklin benimsenme
sini, tatbikatçı olarak huzurunuzda arz eder, 
hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek, buyurun. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arka

daşlarım, ben bu konuyu şahsileştirmek ve hisse 
dayanır bir hale getirmek istemedim ve böyle de 
başlamadım. Arkadaşlarım isim zikrettiler, onu 
da hoş görmedim. 

Bir noktayı tashih etmek isterim evvelâ : 
Benden evvel konuşan arkadaşlarım; «Başkan
lık, gelecek sene seçimlerden sonra vazife görür» 
der. Bu doğru değildir. Başkanlık seçildiği an
dan itibaren başlamıştır, Başkanlık vazifesi ge
lecek senenin seçimlerden sonraya tesadüf eden, 
devresinde onay ile başlamaz, başkanlık vazifesi 
başlamıştır ve bu sene zarfında 1968 in sonuna 
kadar ve 1969 un Kasım ayına kadar devam 
eder. 

Sayın arkadaşlarım; Sayın Sözcü arkadaşı
mız; «Ahlâk icabıdır, kendileri böyle NATO'ya 
inanmıyan grup varsa ahlâk icabıdır, bunlar 
buraya üye göndermezler zaten,» buyurdular. 
Politika hepimizin içinde bulunduğu, hepimizin 
yakından tanıdığı bir konu; böyle olması lâzım-
gelir ise de, ne dereceye kadar tatbik edilir, onu 
siz takdir buyurursunuz. Bilhassa NATO gibi 
nâzik bir konuda tam vurma imkânı bulacağı, 
bütün NATO memleketleri parlömanterlerinin 
toplandığı bir yerde Türkiye Parlâmentosundan 
gitmiş bir üyenin NATO aleyhinde konuşma fır
satını kaçırmıyacak olan kimselerin de mevcu-
dolabileceğini düşünmek gerekir ve çok korka
rım ki bu fırsatı kaçırmıyacaklar ve bu fırsattan 
kötü şekilde faydalanacaklardır. 
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Ben aslında bu tarafın kötülüğüne de inan
mışım ve hakikaten geçen defa bu kanun Mec
listen çıkarken bu geçici 2 nci maddenin niçin 
konduğu üzerinde bir dakika daha durup söz
lerime son verecğim. O vakit konuşuldu ve 
dendi; eğer bu şekilde başlamış bir muamele 
olursa, arkadaşlarımız katılırlarsa, seçilirlerse bu 
ayıp olur, bırakalım, bir sene sonra istediğimiz 
şekilde tatbik ederiz. Bu olmuştur, katılmışız-
dir, seçilmişizdir, bunun bir seneye bırakılmasın
da ancak fayda vardır. Bu şekilde kabulünü is
tirham ederim-. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, buyurun. 

/ ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlarım; bu kanun hiç mevcudolma-
saydı durum ne idi? NATO Parlâmentolarara-
sı Konferansı Türkiye'de Parlâmentomuzda 
mevcut Birlik Grupunun seçim yapmasından ön
ce toplanır ve başkanını seçer. Türk Parlâmen
tosundan iştirak edenlerin ve diğer parlâmen
tolardan iştirak edenlerin komisyonlara bölüşü-
münü tesbit eder. NATO Parlâmentolararası 
Konferansının bu toplantısından sonradır ki 
Parlâmentolararası Birlik Grupu burada topla
nır ve yeni üyelerini seçer. Şu halde eğer bu 
yeni üyelerin seçimi muteber olacak ise daha 
önce toplanan konferansta seçilen başkan, ko
misyonlara ayrılan üyeler ne olacak? Binaena
leyh Sayın Kasım Gülek'in teklif ettiği veçhile 
bu meseleyi halletmek mümkün değildir. Daha 
önce muayyen bir zat başkan seçilmiş. Kısa bir 
süre sonra yapılan Millî Parlâmentolararası Bir
lik Grupunun toplantısında o zat gidecek de
legasyona üye seçilmezse onun başkanlığı ne 
olacak? Bu kendi teklif ettikleri sistemde de 
bu mahzur varit. O zaman da bu Birlik Grupu 
Parlâmentolararası Konferansın aldığı kararla 
kendini bağlı mı hissedecek? Bağlı hissedecek 
ise o grupun Parlâmentolararası Konferans kar
şısındaki irade serbestisi nerede kalacak? 

Arkadaşımız; «Bir sene sonraya bırakalım» 
diyorlar. E, bir sene sonra bu seçimlere geçmek 
için mümkün olacak, bu seçimleri gruplarda 
yapmak için zaman geldiğinden evvel Parlâmen
tolararası Konferans toplanmış olacak ve baş
kanım seçmiş olacak ve ondan sonra gruplarda 
bu seçimler yapılacak. Neden? Çünkü başkan 
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seçiminin konferansta yapıldığı anda önceden 
seçilmiş olan zevatın görev süresi devam edi
yor. Başkan seçilecek, kısa bir süre sonra grup
lar yeniden seçim yapacak. Ya seçilmezlerse ne 
olacak? Binaenaleyh, buyurdukları mahzur or
tadan kalkmıyor. Benim anlıyabildiğim kadar 
bu mahzur asıl böyle ortadan kalkacak. Çünkü 
Meclis Başkanlığı bu duruma el koymak sure
tiyle konferansta başkan seçilmeden, üyeler ko
misyonlara ayrılmadan evvel gruplarda bu se
çimleri yaptırmak suretiyle bu parlâmentodan 
seçilecek kimselerin seçildikten sonra oraya gi
dip, hangi komisyona seçileceklerse, yahut Baş
kanlık Divanında hangi vazifeye seçileceklerse 
o şekilde seçilmelerini temin edecek surette bu 
seçimlerin tarihlerini ayarlamak imkânını bula
cak. 

Şu husus da açık bir şeydir: Bu gibi toplan
tılarda muhterem arkadaşlarım, ister Devleti 
temsil etsinler, ister etmesinler, fakat parlöman-
terler bulunduğu zaman başkanlık, başkanve-
killiği gibi hususlar - hep biliriz ki - şahıslara 
verilmez, memleketlere verilir. Eğer NATO 
Parlâmentolararası Birliğinde şu önümüzdeki 
devre sırasında Başkanlık vazifesinin Türk De
legasyonuna terettübetmesi mukarrer ise, bu, 
Türkiye'ye verilmiş olan bir görevdir ve her 
hal ve kârda en aşağısından evvelâ Parlâmento
sundan seçilsin, sonra konferansta Başkan seçil
sin diye bir memleketin Parlâmentosu bir kanun 
çıkarır ise, bu kanunu çıkardı diye NATO Par
lâmentolararası Birliğinde muayyen şahıslara 
değil, fakat Türkiye'ye terettübetmiş bir vazife
den Türkiye'yi mahrum etmemek dirayetini ora
da bulunan müttefikimiz parlâmento üyelerin
den Türkiye elbette ki bütün gücü ile istemeye 
muktedirdir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek. 
Buyurun. 
LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Kifayet önerge

si vardı... 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon adnıa ko

nuşan arkadaşlarımızı çıkarırsak henüz altı kişi 
olmadı, o bakımdan kifayet önergenizi muame
leye koymadım. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Vaktinizi almı-
yacağım, son defa konuşuyorum, arkadaşımın 
bir söylediğini tashih etmek için huzurunuzda
yım. 

Arkadaşım, «Memleketler seçilir» dedi. Bu, 
vakıalara uygun değildir. Şahıs seçilir ve bü
yük mücadelelerle seçilir. Bu toplulukta ve sı
ra ile memleketler setrlmez. Nitekim Amerika 
üç defa seçildi, üç Amerikalı üç defa seçildi. Ho-
lândalılardan iki defa Başkan seçildi, Belçikalı
lardan iki defa Başkan seçildi, 20 senedir Türk
lerden hiç seçilmedi. Eğer memleket sırası ol
saydı otomatik olarak sıra bize de gelir idi. öy
le değildir vakıa; şahıs seçilir ve şedid müca
dele ile seçilir. 

Muhterem arkadaşlarım, hülâsa olarak arz 
edeyim; arkadaşımın saydığı mahzurların hep
si bundan sonraki tatbik ile halledilecektir. Bu 
mahzur da geçici maddenin bu konuyu bir yıl 
sonraya bırakmasiyle halledilecektir. Geçici 
maddenin evvelden Meclisin kabul ettiği şekilde 
kabulünü tavsiye ve lûtfunuzu rica ederim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, Millet Meclisi Anaya

sa Komisyonu geçici madde üzerinde Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunun yaptığı değişik
liğin kabulünü, yani benimsenmesini tavsiye edi
yor. 

Anayasa Komisyonumuzun bu benimseme 
tavsiyesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Geçici madde kesinleşmiştir. 
MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu maddenin 
benimsenmemesini... öyle mi efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — Madde 
numarası itibariyle... Numarası değiştiği için. 

BAŞKAN — Evet; numarası bakımından. 
Benimsenmemesi hususundaki Komisyon tek

lifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu yasama meclis
leri yürütür. 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — Yine nu
marası itibariyle benimsemiyoruz. 

BAŞKAN — Benimsememeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi geri bırakmış olduğumuz kanun baş
lığını okutup oyumuza sunacağım. 
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Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli 
ve 378 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bir madde eklenmesi hakkında Ka
nun. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, demin işaret etti
ğiniz mahzur şimdi ortadan kalkmıştır. 

Benimsemiyorsunuz değil mi efendim?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ

CÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — Benim
semiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, kanunun Cumhuri
yet Senatosunca verilen başlığını benimsemi
yor. 

Komisyonun bu benimsememe teklifini oyu 
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, görüşmelerin başında da arz ettiğim 
gibi, kanunun bâzı maddeleri Karma Komisyo
na gidecektir. Bununla ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın 85 nci maddesine göre her iki 

yasama Meclisinden seçilecek 7 şer üyeden iba
ret olmasını arz ve teklif ederim. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Erzurum 

İsmail Hakkı Yıldırım 

BAŞKAN — Zaten Anayasa; «eşit» diyor, 
siz yedişer olarak teklif ediyorsunuz. 

Efendim kurulacak komisyonun Cumhuri
yet Senatosundan ve Millet Meclisinden seçile
cek 7 şer üyeden, yani 14 üyeden ibaret olması 
hususunu bu önerge gereğince oyunuza sunu
yorum. 

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

Şimdi gündeme geçiyoruz muhterem arka
daşlarım. 

2. — 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. Sayısı: 351 ve 351 e 
1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyon 
üyelerinin yerlerini almalarını rica ederim. 

Efendim Kooperatifler kanun tasarısı üze
rinde 9 ncu maddeye kadar gelmiş idik. 

Şimdi 9 ncu maddeyi okutuyorum. 
II - Tüzel kişilerin ortaklığı : 
Madde 9. — özel idareler, belediyeler, köy

ler, kamu tüzel kişileri ile cemiyetler, ve dernek
ler, Kamu iktisadi Teşebbüsleri ve kooperatif
ler, amaçları bakımından ilgilendikleri koope
ratife ortak olabilirler. 

B) Ortaklığın sona ermesi : 
I - Ortaklıktan çıkma serbestisi - Tazminat: 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

var mı efendim? Yok. 
önergeler vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kooperatifler tasarısının 9 ncu maddesinin 

kanundan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
istanbul 

Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kooperatifler kanunu tasarısının Geçici Ko

misyonca kabul edilen metninin 9 ncu maddesi
nin metinden çıkarılmasını ve bundan sonra 
gelen madde numaralarının buna göre değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

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

Murat öner 

Yüksek Başkanlığa 
1. S. Sayısı 351 Kooperatifler kanunu tasa-

nsının (Tüzel kişilerin ortaklığı) başlığını taşı
yan 9 ncu maddesinde birer kamu tüzel kişisi 
olan (özel idareler, belediyeler, köyler) sıralan
dıktan sonra, tekrar bunları da şümulü içine 
alan (Kamu tüzel kişileri) teriminin konmuş 
olması isabetsiz bulunmaktadır. 

2. Keza, aynı maddede ikisi de aynı mâna
ya gelen (Cemiyetler ve dernekler) kelimeleri
nin arka arkaya yer alması da lüzumsuz bir 
tekrar olmakta ve ileride birtakım yanlış an-

(1) 351 ve 351 e 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazı 30 . 9 . 1968 tarihli 86 nci Birleşim tuta
nağı sonuna eklidir. 
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lamalara müsait bulunmaktadır. 
Binaenaleyh, 9 ncu maddenin, bu aksaklık

larının giderilmesi suretiyle, aşağıdaki şekilde 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Saygılaranla. 
Kocaeli 

Sedat Akay 

Madde 9. — Kamu tüzel kişileri ile dernek
ler, Kamu iktisadi Teşebbüsleri ve kooperatif
ler, amaçlan bakımından ilgilendikleri koopera
tife ortaik olabilirler. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kooperatifler Kanunu 9 ncu maddesinin son 

kısmının; 
(Amaçları batanından ilgilendikleri koope

ratiflerin kuruluşlarına yardımcı olur, önderlik 
eder ve ortak olabilirler.) 

Şeklinde tâdilini arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Hayri Başar 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Murat Öner ve 
Sayın Reşit Ülker'in teklifleri, 9 ncu maddenin 
metinden çıkarılması hakkındadır, değil mi 
efendim? Aynı mahiyette. 

Komisyon bu iki önergeye katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Bir dakika, size kendi önerge

niz üzerinde söz vereceğim efendim. 
Sayın Reşit Ülker ve Murat öner'in doku 

zuncu maddenin tasarıdan çıkarılması hakkın
daki önergelerine komisyon katılmıyor. 

Bu önergeleri oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... KaJbul edilmemiş
tir. 

Sayın Hayri Başar buyurunuz önergenizi 
izah sadedinde. 

HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bu kanunun bi
rinci maddesinde de kabul etmiş olduğumuz 
veçhile, amaçlan bakımından ilgilendikleri mev
zularda kamu tüzel kişileri, yani iktisadi Dev
let Teşekkülleri, derneklere, kooperatiflere or
tak edilebilecekler. Bu ortaklığın, yalnız ortak 
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olmak şeklinde bir kanun mahiyetinde çıkı
şı bir mânâ ifade etmez. Esas olan ve bu ka
nundan gaye, kooperatifleşmenin büyük küt
leye yayılmasıdır. Bu kanun çıkarken, bu ka
nunu tatbik edecek bir mevki olmadığına göre 
halkın kendi kendisine bu kanunu tatbik etme
si hepimizin arzusudur. Ama maalesef büyük 
çapta kooperatifleşmeler kendi kendine Tür-
kiyede hsnüz olamıyor. Bu belki de bir eğitim 
meselesidir. 

Burada bir ortaklığın hususiyetini belirtir
ken bilhassa kooperatiflerin kurulmasına yar
dımcı olur ve önderlik eder, ancak bu mânâ
da ortak olabilir, diye bu ortaklığın özel ola
rak burada tavsifine lüzum vardır. Buna 
niçin lüzum vardır? Şimdiye kadar tatbikat
ta bâzı iktisadi Devlet Teşekkülleri kendi mev-
zulariyle ilgili kooperatiflerin kurulmasına ön
derlik etmiş, faaliyetlerine yardımcı olmuşlar
dır ve ortak olmuşlardır. Eski kooperatifler 
Kanununun yani şirketler, anonim şirketler 
statüsüne göre tatbik edilen, şimdiye kadar 
olan şekilde, bu şekilde Türkiyede bir iki ka
mu teşebbüsü büyük çapta kooperatifleşmenin 
halka intikalinde faydalı olmuştu. Halbuki bu
nu biz bir kanun mahiyetinde ve açık, sarih 
olarak iktisadi Devlet Teşekküllerine bir va
zife olarak verebilirsek büyük çapta koopera
tifleşme halka intikal eder. Meselâ Sümerbank, 
yapağı, tiftik gibi yün sanayiinde kooperatif
leşmede önderlik edebilir. Et ve Balık Kurumu 
hayvancılık kooperatifleşmesinde önderlik ede
bilir. Yapağı, tiftik yine aynı şekilde. Süt En
düstrisi Kurumu, Türkiyede sütçülüğün koope
ratifleşmesinde büyük çapta yardımcı olabilir. 
Dernekler, bâzı memleketlerde kalkınma der
nekleri ve belediyeler kendi mmtakalannm 
mahsullerini değerlendirmek için önderlik eder, 
yardımcı olur, kooperatiflerin kurulmasına da 
hizmetleriyle, ortaklıklariyle büyük çapta fay
dalı olabilir. Toprak Mahsuleri Ofisi, ki, üze
rinde ehemmiyetle durulması icabeder, sene
nin iki buçuk, üç ayında çalışan altı bin me
mur senenin diğer aylarında boştur, yalnız 
Toprak Mahsullerinden bugün iştigal ettiği hu
bubat dışında et ve sebzenin kooperatifleşme
sinde, gübrenin kooperatifleşmesinde çeşitli 
zirai kooperatifleşmede büyük çapta önderlik 
edecek, büyük bir iş ve istihdam gücü nıaale-
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sef âtıl halde yatmaktadır. Bunu Toprak Mah
sulleri Ofisinin yetkilileri arzulamaktadırlar. 
Böyle bir kanun çıkar ise biz kooperatifleşme
de önderlik edebiliriz diyen pek çok anlayışlı 
memur vardır. Bu gibi pek çok İktisadi Dev
let Teşebbüsleri yalnız ortak olmaları bir kıy
met ifade etmez, bu ortaklık bölümü ile, hu
susi maddesinde ortaklığı yalnız bir sermaye 
ortaklığı olarak değil, bu gibi kooperatifleş
menin, kooperatiflerin kurulmasında önderlik 
etmek, yardım, etmek, ondan sonra ortak ol
mak şeklinde maddeyi tavzih edebilirsek esas 
gayeye vâsıl oluruz ve büyük çapta kooperatif
leşme de Türkiyede yaygın hale gelir kanısın
dayım. Bunun için maddenin bu şekliyle, bu 
teklif ettiğim ufak tadille kabulünü arz ve is
tirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, 9 ncu 
maddenin, «özel idareler, belediyeler, köyler» 
den sonra Komisyonumuz, «gibi» kelimesinin 
ilâvesiyle Sayın Başar'ın önergesinde bahsetti
ği hususa iştirak ediyor. 

BAŞKAN — Yani Sayın Başar'ın teklifi
ni kabul ediyorsunuz, ancak bir «gibi» ibare
sinin ilâvesiyle. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Evet. 

Maddenin başlangıcında Sayın Başkan. 
«özel idareler, belediyeler, köyler» den sonra, 
«gibi» devam ediyor. 

BAŞKAN — Şimdi bir dakika efendim, 
bir yanlışlık yapmıyalım da. 

Sayın Hayri Başar şunu teklif ediyor: 
«Kooperatifler Kanunu 9 ncu maddesinin son 
kısmının (amaçlan bakımından ilgilendikleri 
kooperatiflerin kuruluşlarına yardımcı olur, 
önderlik eder ve ortak olabilirler) şeklinde 
tadilini arz ve teklif ederim» diyor. 

Komisyon, 9 ncu maddeye, «köyler» keli
mesinden sonra «gibi» kelimesinin eklenmesini 
teklif etmektedir. 

Siz Hayri Başar'ın teklifine katılmıyorsu
nuz, ayrı bir teklifiniz var. Maddeye «gibi» iba
resinin ilâvesini istiyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — «Gibi» ibaresinin ilâve

sini istiyoruz komisyon olarak. Ancak Sayın 
Başar'ın teklifine de katılıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şimdi komisyon, Sayın Hayri Başar'ın 

önergesine katılıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ay
rıca Komisyonun, «köyler» kelimesinden son
ra «gibi» kelimesinin ilâvesi hususunda bir 
önergesi var. 

Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi, Sayın Sedat Akay'm önergesine sı
ra geliyor, önerge iki kısımdan ibaret: Tasarı
nın tüzel kişilerin ortaklığı başlığını taşıyan 
9 ncu maddesinde, birer kamu tüzel kişisi olan 
özel idareler, belediyeler, köyler sıralandık
tan sonra, tekrar bunları da şümulü içine alan 
kamu tüzel kişileri teriminin konmuş olması 
isabetsizdir, bunu çıkaralım, diyor. 

Bu hususa iştirak ediyor mu komisyon efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Etmiyoruz Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
önergenin bu kısmını oyunuza sunuyorum. 

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

İkinci kısmiyle de; cemiyetler ve dernekler 
denmiş olması lüzumsuz bir tekrardır ve ile
ride birtakım yanlış anlamlara müsait bulun
maktadır, diyor ve cemiyetler kelimesinin çı
karılarak, yalnız dernekler kelimesinin mu
hafaza edilmesini teklif ediyor. 

Komisyonunuz bu hususlara iştirak ediyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Etmiyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak (etmiyor. 
önergenin ikinci kısmını oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. Sedat Akay'ın önergesi red
dedilmiştir. 

Şimdi ıSayın Hayri Başar'ın ve Komisyonun 
«gibi» kelimesinin ilâvesi teklifleriyle 9 ncu 
maddeyi oyunuza sunuyorum. 9 ncu maddeyi 
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kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Her ortağın koperatiften çık
ma hakkı vardır. Çıkma (keyfiyetinin koopera
tifin mevcudiyetini tehlikeye düşürmesi halin
de ayrılmak istiyen ortağın, mahkeme kara
rı ile muhik bir tazminat ödemesini, anasözleş-
me hüküm altına alabilir. -

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun iSayın Şenyurt. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, maddede derpiş edildiği veç
hile, belki ilk nazarda böyle bir tahdidin fay
dalı olabileceği, dolayısiyle, yaşaması arzu 
edilen bir kooperatifin inkişafına hizmet ede
ceği düşünülebilir. Fakat bu maddede birinci 
fıkra veya birinci cümle olarak yer almış bu
lunan, her ortağın, ki altında yatan mâna odur, 
her istediği zaman kooperatiften ayrılacağı
nı mutazammın bir maddedir, fıkradır, bunun
la pek bağdaşmıyor. Madem ki, ortak istediği 
zaman, dilediği zaman durumuna, düşünceleri
ne uygun bir kanaat içerisinde bu kooperatif
ten ayrılma arzusunu izhar etmiştir, binaena
leyh bir mahkeme karariyle onu tazminatla 
ilzam edici şekilde bir külfetle karşı karşıya 
bırakmak doğru olmaz ve dolayısiyle birinci 
cümlede veya birinci fıkradaki açıklığa, ona 
tanınmış 'olan Ihakka tenakuz teşkil eder. O iti
barla bu tazminat hususunun, fıkrasının kal
dırılması uygun olur kanaatindeyim ve zaten 
bir arkadaşımızın zannederim buna dair bir de 
tadil önergesi mevcuttur. Bunu saygılarımla 
arz etmiş oldum. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurun. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, ikinci bölüm
deki maddeler meyanında olan bu 10 ncu 
madde İsviçre Borçlar Kanununun 840, 850, 
860, 872 nci maddeleri esas alınarak hazırlan
mıştır. Hal böyle iken, bu faslın ve bu mad
denin temel yapısında ortakların koopera
tife serbest girip çıkma ve üye olma esası 
ve beyanları prensibi kabul edilmiş iken, bu 
madde ortağın çıkması halinde, mahkemece 
muhik bir tazminat yüklenmesini öngörmekte
dir ki, bu her şeyden evvel demokratik ol
maz. Bu, zamanla öyle bir noktaya gelir ki, 

ortaklar için bir nevi tazallüm vasıta da ola
bilir. 

Ortak, kooperatiften neye ayrılır? Aradığmı 
bulamaz, korunmaz, nemalanmaz, istendiğini, 
dilediğini, arzu ettiği şekilde geliştiğini gö-
remezse ayrılmak isteyebilir ve ayrılması da 
pek tabiîdir. Aynlmak istediği anda ortağa 
bir nevi ceza yüklemek, girebilirsin ama çı
kamazsın şeklinde bir zulüm vasıtası teşkil 
eder, ortaklara huzur ve emniyet vermez. Za
ten kooperatif kurulurken, eğitimi yapılır, 
kıymetli elemanlar alınırsa hiçbir giren ortak 
kooperatiften çıkmaz. Çıkması hali ancak 
kooperatifin gayesine uygun işlememesi, or
tağa maddi ve mânevi yönde batıcı hâdise
lerin zuhur etmesiyle olabilir ki, böyle bir 
hâdise içerisinde ortak ayrılmak istediği za
man, mahkeme kararı ile bir tazminat ödeme 
şeklini koyduğunuz zaman, bu kooperatif, 
üyeleri koruyucu değil, üyeleri sıkıcı, üzücü 
bir teşekkül olarak işler ki, ben herkesin 
dilediği zaman girip, dilediği zaman çık
ması şeklinin esas alınması gerektiğine inanı
yorum. İyi işliyen bir kooperatiften hiçbir or
tak çıkmaz. Ancak çıkması hali, demin dedi
ğim gibi, sıkıcı, maddi mânevi üzücü hâdise
lerin doğuşu ile olur ki, gelin, diledeği gibi 
giren ortak, dilediği zaman da çıkabilsin, 
bir mahkemece muhik tazminat hükmünü yük-
lemiyelim. Bu madde kooperatifçiliğin ruhu
na, demokratik anlayışa da uymaz. Hürmet
lerimle efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın önadım. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, değıerli 
milletvekilleri; 

10 ncu maddenin getirdiği hususlar Sa
yın Kabadayı'nın izah ettiği hususlar değil
dir evvelâ. Kooperatifleri bir resmî devair 
gibi kabul etmek yanlıştır. Bu tasarı, bir mec
buri hükümler getirmektedir, bir de ihtiyari 
hükümler getirmektedir. Komisyonumuz | bu 
maddeyi tedvin ederken şunu esas almıştır : 
Birçok arkadaşımız geçen celsede burada konu
şurken; kooperatifler kâr müessesesi değil, 
sosyal müesseselerdir, buyurdular. Kooperatif 
lerin sosyal yönü galiptir. Ancak, bâzı koo
peratifler vardır, bilhassa istihlâk koopera
tifleri, alışveriş eden kooperatifler vardır, 
Bunlarda hem sermayenin mühim bolü 
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vardır, hem de kazanmak mecburiyetindedir
ler. Yaşamak için, ortaklarına faydalı ola
bilmek için kazanmak mecburiyetindedirler. 
Piyasa şartlan, siz kooperatifsiniz diye size 
uymaz. Mutlaka piyasaya kooperatiflerin uy
ması, piyasadaki rakiplerinin karşısında ya-
şıyabilmesi için kazanmaları şarttır. 

Bir kooperatif tasavvur ediniz; küçük sanat 
kooperatifi, kunduracılıkta, ipekli sanayide 
yönetim kurulu bir bağlantıya girer, bilfarz 
30 000 çift pabuç bağlantısı yapar. Bağ
lantıdan sonra malın bir kısmını verir, bir 
kısmını veremez, piyasa şartlan değişir, bir 
ucuzlama veya pahalılaşma olur, ki, bu tat
bikatta çok görülmüştür. Kooperatiflerin bir 
yönü de vergi kaçakçılığı yapmayışıdır. Esa
sen alış veriş kooperatiflerinin piyasaya in
tibak edememesinin büyük çapta bu hususla il
gisi vardır. Bir bakarsanız dışarıda daha fazla 
fiyat bulan, imal ettiği mala fiyat bulan ortak, 
hattâ ortaklar, 30 ortaklı bir kooperatiften bir 
anda 20 tanesi aynlır, sanki yönetim kurulunun 
yaptığı o bağlantı ile ortağın alâkası yokmuş 
gibi kooperatifi müşkül vaziyette bırakabilir. 
Bu itibarla anasözleşmesine konduğu takdir
de - ki her ortak anasözleşmeyi görerek ortak 
olurlar, kooperatifi kuranlar karşılıklı anasöz
leşmeyi tartışarak esasen ortak olurlar - statü
lerine konduğu takdirde, anasözleşmelerine kon
duğu takdirde, zamanından evvel ayrılırsa, yani 
o senenin bilançolarının umumi heyetçe kabulün
den, hesaplannm tasfiyesini zamanından evvel 
isteyebilirse mahkeme kararı ile kooperatife bir 
miktar tazminat öder, aynlır şeklindedir, ih
tiyari bir hükümdür, mecburi değildir. Bu 
maddenin aynen kabulünde komisyonumuz ıs
rar etmektedir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

saym arkadaşlar; 
Ortaklıktan çıkarmak hususunu öngören 

10 ncu madde üzerindeki görüşlerimi ben de 
kısaca arz etmek istiyorum. Esasında koope
ratifçilik Türkiye'de yeni olan bir müessese
dir ve bu yaygın değildir. 1957 senesinden son
ra çıkan Ticaret Kanunumuzda yer alan hü
kümlere göre,, kooperatiften istifade etmek su
retiyle münferiden çalışan kooperatiflerin ça-
lışmalannı dikkate alırsak, eğitim ve öğreti
me ihtiyaç gösteren bir müessese olduğunu 

görürüz. Kooperatif ve kooperatife karşı hal
kımızın 20 bini aşkın çeşitli üyelerinin bu
lunmasına rağmen 32 milyon içerisinde bu mik
tar azdır ve kooperatiflere karşı bir çekingen
lik, bir soğukluk var. 

Arz ettiğim gibi eğitim ve öğretim de tam 
mânasiyle Türkiye'de yapılmadığı için koope
ratiflerin bilhassa yaşaması, yaygın hale ge
lebilmesi için bunların daha mutedil madde
lerle donatılması lâzımgelmektedir. Madde, 
her ortağın kooperatiften çıkmaya hakkını ta
nımıştır, yerindedir. Ancak bunun benden ön
ce konuşan sözcü arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi, ihtiyari bir madde olmasa gerek. Aynl-
mak istiyen ortağın mahkeme karan ile mu
hik bir tazminat ödemesini Anasözleşme hü
küm altına alabildiğine göre, esasında hüküm 
altına alınan bu mesele bir akid anlamım taşır 
ve mahkemeye gittiği zaman da bu arkadaşı 
mahkûmeder. Eğer biz, kooperatifin durumu
nu kuvvetlendirmek istiyorsak, kooperatifin 
gelişmesini istiyorsak, elbetteki bunu esasında 
11 nci madde ile temin etmiş durumdayız. Yani 
istenildiği zaman kooperatiften çıkılır denil
miş, fakat 11 nci maddede de kayıtlamış, 5 se
ne olarak kabul etmiştir ki, bu esasında 10 
ncu madde ile temin edilmek istenilen men
faati ve faydayı sağlamıştır. Kaldı ki ceza 
bir şey değildir ve daima kooperatife karşı 
olan soğuk havayı daha da artınr. Onun için 
bu tazminat meselesinin anasözleşmeye konul
ması hususuna mütedair 10 ncu maddedeki 
bu kısmın çıkanlması çok yerinde olur. Tah
dit yoluna gidilmiştir. 11 nci maddeye gelin
diği zaman da bütün arkadaşlanmızın mutta-
ratiften çıkma haJkkının kullanılması anasöz-
li olacağı veçhile, birinci fıkrasında, koope-
leşme ile en çok 5 yıl için smırlandmlabilir, 
demek suretiyle de bu iş sağlanmış olur. Say
gılar sunanm. 

BAŞKAN — Sayın Arsan. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankm) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Benden evvel arkadaşlanm arz ettiler. Ben 
de arkadaşlanmın görüşlerini savunmak mev-
kiindeyim. Beni bu maddede en çok endişeye 
sevk eden husus şudur: Bunun Sayın Komis
yon Başkanının arz ettiği gibi, belki görünüş-
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te kooperatif ciddî bir iş akdine girdiği za
man tam o arada kooperatifi yan yolda bı
rakmak elbette ki kooperatifin geleceği yö
nünden birtakım tehlikeli mecralara doğru 
kooperatifin kaymasına sebebolur. Ama, bugün 
Türkiye'deki kooperatifçiliğin işleyişine dik
kat edersek kooperatifçilik bugüne kadar Tür
kiye'de tam anlamında ciddî bir başarı gös
terememiştir. Bunun sebebi, Türkiye'nin ken
di cemiyet bünyemizdeki birtakım mânevi çe
kişmelerdir. Yani kooperatif seçimlerinde kar-
şılnklı mücadeleye giren grupların ve netice
de kooperatif için kazanan tarafın, kaybeden 
tarafa karşı bu hükmü mânevi bir baskı ola
rak kullanabileceğidir. Çünkü orada açıklıkla 
zikredilmemiş hüküm, denmemiş ki, maddi yön
den, mânevi yönden bu maddeyi çalıştıran 
bir yönetim kurulu o zaman elbette - ki mem
lekette ciddî ihtilâflar yaratır bir durum, 
manzara arz eder. Yani bu hüküm daha zi
yade kooperatif kuracakları ve kooperatife gi
recek arkadaşları daha girmeden endişeye sevk 
eder ki, bu hüküm âdeta kooperatifçiliğimizin 
gelişmesini de önler. Bu daha ziyade küçük 
kasabalarda kurulan, nüfusu az olan yerler
de kurulan kooperatiflerin çalışma imkânları
nı ve üye teminini güçleştirir. 

Sayın thsan Kabadayı arz ettiler; iyi çalı
şan bir kooperatifte üye olan kimse hiçbir za
man ondan çıkmayı veya üyesini ondan yönetim 
kurulu çıkarmaya çalışsa dahi kooperatifler
den fayda gören üyeler hiçbir zaman koope
ratiften çıkma durumuyla karşı karşıya kal
mazlar. Mühim mesele, hüküm ihtiyari de olsa, 
burada kanunlar muhakkak ki, karşılıklı tek
nik alanda izahlarımızla konuşuyoruz. Fakat 
bu işi fiilen tatbik eden ve kooperatifçiliğin 
içinde olan Sayın Komisyon Başkanı bu işi çok 
iyi bilir. Bu büyük meseleler doğurur ve bu 
hüküm, bir maddi tazminat koyarsak, koopera
tifçiliğimizin gelişmesini önler. 

Benim de istirhamım bu hükmü kaldıralım. 
Eğer sırf maddi yöne dayanıyorsa, kooperati
fin gelişimini baltalamama yönünden her hangi 
bir madde konması icabediyorsa, başka bir hü
küm bulalım ve bunu bu tarzda değiştirelim. 
Yoksa, eğer bunu kooperatif yönetim kurul
ları manevi yönde çalıştırmaya yönelirse, işte 
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kooperatifçiliğimiz doğmadan ölmüş olur. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Başar. 
HAYRÎ BAŞAR (Eskişehir) — Çok muh

terem arkadaşlarım; 

Türkiye'de kooperatifçiliğin tehlikeye düş
memesi için bâzı tedbirlerin alınmasına zaruret 
vardır. Komisyonun esas olarak maddeyi bu
raya getirmesindeki âmil, kooperatiflerin dağıl
maması ve hayatiyetlerinin tehlikeye düşmeme
sidir. Buna iştirak etmemeye Türkiye tatbika
tı içerisinde bulunanlar için imkân yok. Ama 
şimdiye kadar konuşan arkadaşlarım, görüyo
rum ki, mahkeme kararı ile muhik bir tazmi
nat ödenmesinin anasözlesme ile teminat 
altına alınmasına itiraz ediyorlar. Bende
niz de komisyonun, çıkma keyfiyetini muay
yen şekilde tahdidedilmesi fikrine taraftarım. 
Ama bunun, bir mahkemeye sevk edilmesi, ha
kikaten ağır gelir. Tatbikatta bâzı şeyler var. 
11 nci maddede 5 yıl çıkmama tahdidinin ana-

sözleşmeye konabileceği zikredilmiş, derpiş 
edilmiş. Burada da, eğer konuşma usullerimiz 
müsait ise tatbikattan bir misâl olarak, koope
ratife ortaklar sermaye taahhütlerini ve iş 
taahhütlerini tamamlamadan ortaklıktan çı
kamazlar. Qıkış, ancak, sermayenin % 5 - 10 u 
kadar olabilir diye, ki bâzı tatbikatlar var
dır; 11 nci maddede sene ile, 10 ncu mad
dede hiç mahkemeye gitmeden evvelâ or
taklar sermaye taahhütlerini ve iş taahhütleri
ni tamamlamadan çıkamazlar; (Tatbikatta var
dır) âmir hükmünü koyup, arkasından da ŝı
kış sermayesinin ancak yüzde muayyen bir 
kısmı ile tahdidedilebilir. Meselâ, pancar lşo-
orceratifle^nde % 1 ile tahdidedrldioi seneller 
olmuştur, ilk senelerde çıkmayı önlemek içjn. 
Şimdiye kadar mevcudolmıyan kanundan ano
nim şirketlerden istifade edilerek bu hüküm 
konulabilir. Hiç mahkemeye gitmeden, komisyo
nun benim de katıldığım bu fikri, bir vatandaşı 
mahkemeye sevk etmeden hâl yoluna gidebilir. 
Bilmem, komisyon buna iştirak eder de bu majd-
deyi yeniden şu şekilde tedvin edebilir nji? 
«Ortaklar, sermaye ve iş taahhüdü yerine git
meden çıkamazlar. j 

«Çıkış, sermayenin muayyen bir nispeti ile 
anasözleşmede kısıtlanabilir» diye madde, fyiç 
mahkemeye gitmeden Komisyon üyelerinin, 
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Komisyonun da anafikir olarakı ruh olarak ar
zuladığı husus yerine getirilebilir. Bu şekil de 
tatbikatta vardır; bunu arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş. 
FETHt ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; kanun tasarısı prensibolarak koope
ratifçiliğin benimsediği girişte ve çıkışta ser
bestliği kabul etmiştir. Çıkışta, kooperatif ha
reketinin ve kooperatifin inkişafını teminatta 
bulundurabilmek maksadiyle bâzı kayıtlar ge
tirmeyi arzu etmiştir iki, tamamen yerindedir. 

Benden evvel konuşan ve kooperatif mev
zuunda muvaffakiyetli çalışmaları olan Hayri 
Başer arkadaşım, mühim bir noktaya temas etti. 
Kooperatif ile üyeler arasındaki münasebetler
de hakikaten mahkemeye gitmeden çıkışı smır-
lıyan ve kooperatifin yaşamasını teminata bağ-
liyan birtajkım hükümler koyabilirsek, tasarının 
istihdaf ettiği maksat da kendiliğinden hâsıl 
olacaktır kanaatindeyim. 

Şimdi, kooperatifler, arkadaşımızın dediği 
gibi, üyelerinin kooperatife karşı birtakım ta
ahhütlerini ifa etmesi ile muvaffak olabilir. Me
selâ, bir elma satış kooperatifi; üyeler koopera
tife taahhüdettikleri malı teslim ettiği takdirde 
altı ay sonrasına bakarafc kooperatifin alıcılar
la münasebet kurması mümkün olabilir. Eğer 
biz kooperatiflerimizi piyasanın seyrine göre 
üç ay evvelinden, altı ay evvelinden, bir yıl 
evvelinden alıcılarla birtakım taahhütlere gir
mek ve bu taahhütlerini ifa edebilmek imkâ
nını sağlamayacak olursak ki, bugüne kadarki 
tatbikat budur, o zaman kooperatiflerden bek
lenen neticenin istihsal edilebilmesine imkân 
yoktur. Çünkü, başımdan geçmiştir. TARİŞ ta
ahhüdünü ifa edemez; niye? Kooperatifler mal 
vermedi. Kooperatif TARİŞ'e taahhüdünü yeri
ne getiremez, niye? Piyasada üç kuruş fazla idi, 
üye piyasaya sattı. Bu bakımdan kooperatif 
üyeleri, kooperatife karşı giriştikleri taahhüdü 
o yıl behemahal ifa etmelidir. Bu şarttır. Aksi 
takdirde bugüne kadar gördüğünüz gibi koope
ratifçiliğin muvaffak olmasına imkân ve ihti
mal yoktur. Bir yıl üç kuruş fazlasını alır, mü
teakip yılda fiyatlar düşer, eli böğründe koo
peratife koşar. îsviçre'de Winterthur şehrinde 
fcir zirai kooperatifin genel müdürü ile konuş
tum, (Volk) diye çok büyük bir kooperatif ve 

kooperatifler birliği, kooperatif üyesi köylüle
re (köylerde kooperatif şubeler açmış) ihtiyacı 
olan malları ziraati ile veya istihlâki ile satı
yor. Bu mekanizmayı anlattım. Fiyatlar dışarı
da kooperatifin üyesinin getirdiği mala göre üç 
kuruş fazla olursa, dışarıda serbest piyasada 
satar mı, satmaz mı? İyi kooperatifçi satmaz, 
ama satanlar olabilir. Ne yaparsınız? Ertesi yıl 
fiyatlar düştüğünde o bana gelirse onun malını 
almam, bana vefalı olan üyenin malını alırım, 
der. Balkınız, nasıl gelişiyor kooperatifçilik. 
Türkiye'de bu mekanizmayı işletmek imkânı 
yok, arkadaşlar. Yani sorumluluk taşıdığım sı
rada, Hükümet mümessili olarak uğraştım, ka
bul ettiremedim; olmuyor. Kooperatif 150 ku
ruş teklif eder de, ama sene sonunda belki 170 
ten gelecek, o anda piyasada 155 kuruşa tica
ret erbabı talibolursa, oraya mal veriyor ve 
kooperatif taahhüdünü yerine getiremiyor. Bu 
da zaman içerisinde müstahsilin aleyhine olu
yor, ama o andaki beş kuruşu tercih ediyor, 
iki yıl sonraki durumu düşünmüyor. Durum, 
bu. Durum bu olunca, ihtiyarına bırakıyor. Ya
ni anasözleşmesinde kooperatifçiliği bu mâna
da takdir eden (birtakım üyeler gelir de, her 
yıl kooperatife karşı Isermaye taahhüdü dışın
da, ona ait esasen hükümler koyarlar, ama ko
operatifin iştigal ettiği mevzu ile ilgili olarak 
benim birtakım hizmet taahhüdüm, benim birta
kım mal verme taahhüdüm varsa, yılı içerisinde 
bu taahhütlerimi yerine getirmeden ben koope* 
ratiften ayrılma teşebbüsünde bulunamam. Bu, 
kooperatifçilikte son derece mühimdir. Türki
ye'de bunca yıldır Devletin resmen meşgul ol
masına rağmen muvaffafc olamayışımızın sebe
bi, mekanizması budur. Bu bakımdan, tamamen 
anasözleşmelerini bırakmak kaydı ile koopera
tif üyeleri çıkışta serbest, ancak kooperatifin 
bünyesini za'fa uğratacak veya taahhüdünü 
ifadan mahrum bırakacak şekilde bir teşebbüs
te bulunduğu andan itibaren o yıl için hattâ 
taahhüdünü yerine getirmeli, ama hayır bu ka
dar ileri gitmiyelim diyecek olursanız, o zaman 
behemahal muhik bir tazminata mahkûm edil
melidir. Aksi takdirde kooperatifçilik cereya
nının gelişmesine imkân ve ihtimâl yoktur ar
kadaşlar. Yani meselelerimizi bilelim, buna göre 
tedbir düşünelim. 

İsviçre'de kooperatif idare meclisi ve koope
ratiflerin bağlı bulunduğu birlik kendisi müey-
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yideyi tatbik ediyor. Bana taahhüdünü ifa et
mez, dışarıda üç kuruş fazlaya tamah eder ora
ya satar ise, yarın kara günde ben onun dostu 
olmam, malını almam diyor. Bunu Türkiye'de 
yapamıyoruz, olmuyor. Bu olmadığına göre, 
hiç olmazsa anasözleşmelerlnde böyle çalışmak 
istiyen kooperatiflere bir imkân kapısı açalım 
derim ve komisyon bu imkanı mahkemeye git
meden bulabilirse öyle bulalım. Yok, buna baş
ka türlü imkân bulamıyoruz diyorsa, maddeyi 
aynen kabul edelim arkadaşlar. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. 
önergeleri okutuyorum. 

GEÇtOt KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, değişiklik 
hakkında Komisyonumuzun bir teklifi olacak, 
hazırlıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bu önergelere, başka bir önerge hazırladığı

nıza göre katılmıyorsunuz, her halde. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, Adana Milletvekili 

Sayın Ali Karcı'mn önergesini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Kooperatifler kanun tasarısının 10 ncu mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederim. 

Adana 
Ali Karcı 

«Madde 10. — Her ortağın kooperatiften 
çıkma hakkı vardır. Bu hakkın kullanılmasını 
önlemek için altı aydan fazla bir kayıt kona
maz.» 

BAŞKAN — Ali Karcı'nın önergesine Ko
misyon katılmıyor. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın İhsan Kabadayı ve Mustafa Uyar'm 
müşterek imzalariyle verdikleri önergeyi okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
351 Sıra Sayılı Kooperatifler Kanunu tasarı

sının 10 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini rica ederim. 

Konya İzmir 
İhsan Kabadayı Mustafa Uyar 

Madde 10. — Her ortak, yönetim kuruluna 
yazı ile bilgi vermek suretiyle dilediği zaman ko
operatiften çıkabilir. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KA^IM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 

önergeyi oyunuza sunuyorum... Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun teklifi olacak. Yalnız Sayın Öna
dım, maddede değişiklik yapıyorsanız beheme
hal bir yazılı metin isteriz, onu icabederse bek
liydim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 10 ncu maddenin, sayın arkadaş
larımızın mütalâalarından da istifade ederek, 
«... kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşür
mesi halinde ayrılmak istiyen ortağın,» onjian" 
sonra, «mahkeme kararı ile» kısmını kaldırıyor 
ve şu şekilde bir değişiklik teklif ediyoruz : 

«... ayrılmak istiyen ortağın, ayrılmadan 
sonra muhik bir tazminat ödemesine dair hü
küm anasözleşmeye konabilir.» Yani, «mahkeme 
karan ile» kısmını kaldırıyor, ondan sonra da 
«».. ayrıldıktan sonra, muhik bir tazminat öde
mesine dair hüküm anasözleşmeye konabilir.» 
diye bu kısmı tamamen anasözleşmelere bırakı
yoruz. Yani, «mahkeme» tâbiri korkutucu \ bu
lunuyor, bunu çıkarıyoruz. Diğer kooperatifler, 
kurucular bu hükmü bu şekilde anasözleşmiele-
rine koydukları takdirde, ayrılmak istiyen or
tak, anasözleşmeyi evvelce imza ederek kabul 
ettiği için veyahut ortaklık taahhütnamesini;im
za ederek kabul ettiği için, diğer ortaklarınjiak-
kına hürmet etmek bakımından, kooperatifin za
rara uğramaması için bir, tazminat ödenjıeyi 
taahhüdetmiş olacaktır. 

Bu şekilde kabulünü rica edeceğiz. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurumuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, bu Kooperatifler Kanunu uzun çalış
malardan sonra hazırlanmış, esaslı bir kanun
dur. Şimdi burada, Komisyon çok iyi bir nimet
le, «Mahkeme kararını» çıkarıyorlar. Muhik taz
minat, nasıl tesbit edilecek? Yani maddenin i ya
pısı bozuluyor, iyi bir niyetle bunu değiştirdi
ler ama, «ortağın, mahkeme kararı ile mıihik 
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bir tazminat ödemesini, anasözleşme hüküm al
tına alabilir.» şeklindeki vaziyeti doğrudur. 
«Mahkeme kararını» çıkardığınız zaman, bu 
meçhul bir şey olur. Muhik tazminatı, haklı 
tazminatı kim tâyin edecek? 

Ondan dolayı Komisyon, çok iyi bir niyetle, 
bunu daha iyi bir metin getirmek için yaptılar 
ama, zannediyorum ki, esası, sağlam bir esası 
bozmuş olacaklar. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurunuz Sa
yın Boyacıoğlu. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İSMAİL HAK
KI BOYACIOĞLU (Burdur) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın haklı bir 
konuşması oldu. Maddede: «Çıkma keyfiyetinin 
kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürmesi 
halinde...» deniyor. Bu bir takdir meselesidir. 
Tehlikeye ne zaman düşer, nasıl düşer? Buna, 
kooperatif idare heyeti karar verir, ortak bu ka
rara uymıyabilir. Bunun takdirini de mahke
me halleder, bu bir. 

İkincisi, bunun karşısında, «muhik bir taz
minat ödemesi anamukavele ile hüküm altına 
alınabilir.» diyoruz. Tazminat ödenmesi de yi
ne takdirî bir keyfiyettir. Buna kooperatif ida
re heyeti karar verecek değildir, yine bir mah
keme kararı ile olacaktır. Fakat biz, buradaki 
terimi fazla bulduğumuz için metinden çıkarı
yoruz. Her ikisi de yine mahkemeye düşmeden 
halli mümkün değildir. 

Yine biraz evvel konuşan arkadaşlarımızdan 
Mehmet Ali Bey arkadaşımız, maddedeki «mev
cudiyet» kelimesinin, kooperatifin maddi ve 
mânevi yönlerini de kapsıyor mu, şeklinde bir 
mütalâada bulundular. Yine maddede, açıkça 
anlatılacağı veçhile, «çıkma keyfiyetinin koope
ratifin mevcudiyetini» deyimi var, ki buradaki 
«mevcudiyet» terimi, maddi anlamda anlamak 
icabeder, mânevi anlamda değildir, ilerdeki hu
kukî ihtilâflara meydan vermemek için tasrih 
ediyoruz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Hayri Başar. Komisyo

nun teklifi üzerinde konuşmak üzere buyu
runuz. 

HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — Çok muh
terem arkadaşlarım; bu kanunu konuşurken, 
daha evvelce kabul ettiğiniz bir prosedüre gö
re, şimdi yeni bir teklif yapmak bizlerin im

kânı yok, eski verilen takrirler üzerinde ancak 
konuşabiliyoruz. 

Şimdi burada esas olan, vatandaşı mahke
meye sevk etmeden, tazminat bilmem ne falan 
vermeye lüzum kalmadan, kooperatiflerin mev
cudiyetini tehlikeye düşürmemektir, gayemiz 
budur. Şimdiye kadar tatbikatta, kooperatifle
rin mevcudiyetini tehlikeye düşürmemek için, 
ne mahkemeye gitmeden ne tazminat, bilmem 
vatandaşın ortağın vermesine lüzum kalmadan 
alınmış tedbirler vardır. Bu tedbirler, koope
ratiflerden çıkış, ancak sermayenin yüzde şu 
kadariyle tahdidedilebilir. Meselâ, 1 milyon li
ralık bir kooperatifi kabul ediniz. Bunun yüzde 
10 ile 100 000 lira sermayesi ile bir ortak çık
mış olsa, geriye kalan 900 000 lira ile koopera
tif faaliyet gösterebilir. Bu şekilde hiç kimse, 
mahkemeye lüzum kalmadan, kooperatiflerin 
mevcudiyeti tehlikeye düşürmiyebilir. Bizim 
esas gayemiz, kooperatiflerin mevcudiyetini teh
likeye düşürmiyecek tedbirleri ortaya koymak
tır. Yoksa, mevcudiyeti tehlikeye düştükten 
sonra tazminat ödiyerek bilmem mahkemeye 
sevk etmesini bizim kanunda teminat altına al
mamız ise, o ikinci şıktır. Yapacağımız iş, ko
misyondan istirham ediyorum, bunun tatbika
tı var. Evvelâ her ortak iş taahhüdünü yerine 
getirmelidir, sermaye taahhüdünü yerine ge
tirmelidir. Sermaye ve iş taahhüdünü yerine 
p;etirdikten sonra, belki yine çıkmak ica^ede-
bilir. O zaman da, kooperatif sermayesinin an
cak yüzde 10 undan fazlasını icabettiren bir 
çıkışa müsaade edilmez. 

Bu 3 ncü fıkra, hem esasen burada ben arı
yorum, yani kooperatiflerdeki ortakların sar-
maye taahhüdü muayyen taksitlere bağlanabi
liyor. Evvelâ sermaye taahhüdünde bağlaması
nı teminat altına almak için, bir defa serma
yesini taahhüt altına alacak, tamamlıyacak, 
ondan sonra çıkacak.. İş taahhüdüne girmiştir. 
Ortağının taahhüdüne göre kooperatif da ayrı 
bir yere iş taahhüdüne girmiştir, iş taahhüdü
nü yerine getirecek. Bunu, bu maddede temi
nat altına almak tam yerindedir. Bundan sonra 
da, çıkışları, mahkemeye falan lüzum yok, biz 
bir kanunla, bir madde ile, esasen mevcudiyet
lerini tehlikeye düşürmiyecek âmir hükme alı
rız. Ne lüzum var tazminata, ne lüzum var 

I mahkemeye, şuna buna. Sermayesinin ancak 
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yüzde şu kadariyle çıkışlar tahdidedilebilir, bir
çok kooperatifler bunu tatbik etmektedir. Bu 
hususu bir teklif olarak bizim vermemize 
imkân yok, evvelce kabul edilen prosedüre gö
re. Komisyon bu teklifi yaparsa, hakikaten 
yerinde bir teklif yapmış olur. Mevcudiyeti 
tehlikeye düşen kooperatifleri himaye etmek 
değil, bilmem kanuni teminat altına almak de
ğil, bütün kooperatiflerin mevcudiyetlerini pe
şinen teminat altına alan bir hükmü vaz'etmiş 
oluruz. Bunu çok istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, komisyonun önerge

sini okuyorum. 
Başkanlığa 

Müzakeresi yapılan kanunun 10 ncu madde
sinde «ayrılmak istiyen ortağın» tâbirinden 
sonra «muhik bir tazminat ödemesine dair hü
küm anasözleşmeye konulabilir.» 

Geçici Komisyon Başkanı 
Bursa 

Kasım önadım 

BAŞKAN — Yani bu suretle madde şöyle 
olacak; «Her ortağın kooperatiften çıkma hak
kı vardır. Çıkma keyfiyetinin kooperatifin mev
cudiyetini tehlikeye düşürmesi halinde ayrıl
mak istiyen ortağın, muhik bir tazminat ödeme
sine dair hüküm anasözleşmeye konulabilir» 
olacak. 

Komisyonun bu önergesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vâki tadil teklifiyle birlikte 10 ncu maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

kullanılması, anasözleşme ile en çok 5 yıl için 
sınırlandırılabilir. 

Haklı ve önemli sebeplerle bu süreden ev
vel çıkabileceği hususunda anasözleşmeye hüküm 
konulabilir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
HAYRÎ BAŞAR (Eskişehir) — Bir takriri

miz vardı efendim, 
BAŞKAN — Takrir gelecek ayrıca efendim. 

Evvelâ söz istiyenleri tesbit ediyoruz. 

Sayın Reşit Ülker buyurun. 
HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Evvelâ tak

riri okutmak mümkün değil mi? 
BAŞKAN — O usule aykırı olur efendim. 

Evvelâ madde üzerinde görüşülür. Takrir üze
rinde tekrar izahat vermek hakkınız da vardır. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, 

Kooperatifçiliğin ilkelerinden birisi de ser
best olarak giriş ilkesidir. Bunun da olağan so
nucu; serbest çıkış hakkı da tanınmıştır. Fakat 
bu çıkışın birtakım zararlar doğuracağı da göz 
önünde bulundurularak bu çıkışta bâzı sınırlan
dırmalara ve kısıtlamalara gidilmiştir. 

Bu maddede «Kooperatiften çıkma hakkının 
kullanılması, anasözleşme ile en çok beş yıl için 
sınırlandırılabilir» denmekte ve yerinde bir hü
küm olarak getirilmektedir. 

Bunu takibeden fıkrada ise : «Haklı ve 
önemli sebeplerle bu süreden evvel çıkabileceği 
hususunda anasözleşmeye hüküm konulabilir.» 

Şimdi burada iki nokta üzerinde durmak İs
tiyorum : «Haklı ve önemli sebeplerle...» Haklı 
sebep, hukukta çok kullanılan bir deyimdir. 
Fakat «önemli sebep»; bu önem çok değişik bir 
mefhumdur ve tam bir hukukî terim niteliğini 
de taşımaz. 

Belki de burada kastedilen haklı ve önemli, 
«önemli» değil «Zorunlu» olsa gerek her halde. 
Haklı ve zorunlu bir sebeple beş seneden evvel 
çıkabileceğine dair kayıt konması. 

O bakımdan «Haklı ve zorunlu sebeplerce» 
demek daha doğru olur. Nitekim memleketi
mizde kooperatifçilik alanında örnek teşkil eden 
iki kanun var. Bunlardan birisi Tarım Satış 
Kooperatifleri Kanunu, diğeri de Tarım Kredi 
Kooperatifleri Kanunu. Tarım Satış Koopera
tifleri Kanununun 7 nci maddesiyle Tarım Kre
di Kooperatifleri Kanununun 6 ncı maddesinde 
bu halleri zikretmişler. Yani bir ortağın ortak
lık yaptığı yeri terk ederek başka bir bölgeye 
gitmesi veya ölümü gibi halleri tasrih etmişler
dir. Yani memleketimizdeki tatbikatında bu iki 
kanun umumiyet itibariyle bu sebepleri bu nok
talara getirmiştir. 

Şimdi, zorunlu değil, belki konmasa da ola
bilir. Yani değerli Komisyon böyle de söyliyebi-
lir; ama kolaylık teşkil etmesi bakımından bu 
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fıkranın başına, «ölüm ve terk gibi haklı ve zo
runlu sebeplerle» şeklini de sokarsak iyi olur. 
Gerçi daha aşağıda, 14 ncü maddede «Ortağın 
ölümiyle ortaklık sıfatı sona erer» şeklinde açık 
bir hüküm var ama burada örnek vermesi ba
kımından, yani tatbikatta suiistimali, gelişi gü
zel kullanmajyı önlemek bakımından ölüm, (Üze
rinde ısrar ederlerse ölümü çıkanrız) o yeri terk 
gibi bir örnek de vermek suretiyle; «Haklı ve zo
runlu sebepler» dersek bu maddenin esas ama
cına uygun bir sınırlama koymuş oluruz. 

«Haklı ve önemli sebepler» dersek buna çok 
açık, çok geniş bir hak tanımış oluruz ve geniş 
haklar kolay kötüye kullanılır. Bu sebeple tek
lifte bulundum. Muhterem Komisyon iltifat bu
yururlarsa bahtiyar olurum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen?.. Sayın önadım buyurun, sizin tercih 
hakkınız var tabiî, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri; tasarımızın 11 nci maddesi 
ortak olmayı zorlayıcı veya ortaklıktan çıkmayı 
menedici bir hüküm getirmemektedir. 

Ancak, kooperatiflerin diğer müesseseler gi
bi ciddî kuruluşlar olmasını, yani buraya aklı 
erenin, «Bugün menfaatim var, ben geliyorum, 
yarın menfaatim yok gidiyorum» şeklinde, si
nemaya benzememesi için bu hüküm tedvin 
edilmiştir. 

Haklı sebepten kastımız, ölüm, iflâs gibi, iş 
kaybetme gibi veyahut o yeri terk etme gibi 
sebeplerdir. Bunu yönetim kurulları takdir 
ederler. Yönetim kurullarının kararlarına kar
şı <da diğer maddeler de var, murakabe heyet
lerine itiraz ederler. 

Bu itibarla maddenin çıkarılması /teklifine, 
bir sayın arkadaşımızın 'teklifi de var, ona iş
tirak etmiyeceğimiz gibi, Komisyonumuzun bu 
maddede yaptığı bir tek değişiklik vardır, 
Hükümet tasarısına göre; anamukavele teri
mini anasözleşme olarak değiştirmiştir. Esasen 
maddenin özüne dokunmamıştır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem 

arkadaşlar. 
Ortaklıktan çıkmanın sınırlandırılmasına 

dair olan 11 nci maddenin ilk fıkrası yerinde 
kaleme alınmıştır. «Kooperatiften çıkma hak

kının kullanılması, anasözleşme ile en çok 5 yıl 
için sınırlandırılabilir» şeklinde tedvin edilmek 
süratiyle koperatifin çözülmesini ve koopera
tife girmiş olan üyelerin orada kooperatifin 
faydalarını görecek durumda beklemesini sağ
lamıştır. Esasında uzun çalışma neticesi mey
dana geldiği için bu kanun tasarısı ve Türki-
yede de kooperatifçilik yeni olduğu için Ibu mad
deler üzerinde hassasiyetle arkadaşlarımızın 
durduğu 'gibi biz de duruyoruz. 

Yalnız ikinci fıkrasında yer alan, «haklı 
ve önemli sebepler» üzerinde ben de durmak 
istiyordum. Sözcü arkadaşımız haklı ve önemli 
sebeplerin Yönetim Kurulu tarafından tâyin 
ve tesbit edileceğini söylemek suretiyle ve bun
ların daha sonraki maddelerde yer alan ölüm, 
terk, iflâs gibi meseleler olduğunu beyan etti
ğine göre, bu madde yerindedir. Maddenin le
hinde oy kullanacağımızı bu vesileyle beyan 
'etmek 'isterim. 'Saygılar isunarım. 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerin oku
tuyorum efendim. 

BAŞKANLIĞA 
Kooperatifler kanun tasarısının 1.1 nci mad

desinin metinden çıkarılmasını teklif ederim. 
Ali Karcı 

Adana 

BAŞKANLIĞA 
Kooperatifler kanun tasarısının 11 nci mad

desinin ilk fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini teklif ederim. 

Ali Karcı 
Adana 

«Kooperatiften çıkma ıhakkının kullanılması 
anasözleşme ile en çok 6 ay için sınırlandırıla
bilir». 

Yüksek Başkanlığa 

S. Sayısı 351, Kooperatifler kanun tasarısı
nın 11 nci maddesi 2 nci bendinde vuzuhu temin 
bakımından «haklı ve önemli sebeplerle» iba
resinden sonra «ortakların» kelimesinin ilâve
sini ve bendin aşağıdaki şekle sokulması sure
tiyle maddenin kabulünü arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Sedat AJkay 
Kocaeli 
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Madde 11. — Kooperatiften çıkma hak
kının.... 'sınırlandırılabilir. 

Haklı ve önemli sebeplerle ortakların bu 
süreden evvel çıkabileceği (hususunda anasöz-
meye (hüküm konulabilir. 

Bir ortağın beş... hükümsüzdür. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

KoperaJtifler kanunun 11 nci maddesine 
«Ortaklık devir edilebilir» cümlesinin ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Hayri Başar 
Eskişehir 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kooperatifler kanun tasarısının 11 nci mad

desinin 2 nci bendinin önüne «ölüm, o yeri terk 
gibi» ibaresinin konmasını arz ve teklif ede
rim. 

Reşit Ülker 
istanbul 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ali Karcı'nm en 
aykırı olan teklifinden başlıyarak tekrar oku
tup oyunuza sunacağım. 

(Adana Milletvekili Ali Karcı'nm 1 nci öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Adana Milletvekili Ali Karcı'nm 2 nci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Kocaeli 'Milletvekili Sedat Akay'ın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 

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

BAŞKAN — önergenizi izah sadedinde söz 
mü istiyorsunuz Sayın Başar? 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 

Geçen hafta aynı kanunun müzakeresinde 
yalnız takrirler üzerinde konuşmak gibi bir 
usul takibettik. Bu defa tüm olarak madde
lerin. üzerimde de konuşmak hakmı Sayın Baş
kanlık bize bahşetmiş bulunuyor. Ama bundan 
sonraki celsede evvelce alman karar gereğin
ce hangi usulün takibedileceğini bilirsek biz
ce gayet mühim olan bu kanun üzerinde daha 
başka türlü bir hazırlıkla geliriz. Onun için 
Başkanlık Divanından rica ediyorum; geçen 
hafta takibedilen usul ile bu hafta takibedilen 
usulden bundan sonraki celsede hangisi taki-
bedilecektir? 

Şimdi mevzuuma geliyorum: 
Çok muhterem arkadaglarım, Kooperatifler 

Kanununda devir hakkı esasında bir fasıl ih
tiva etmesi icabederken (benim kanaatimce 
unutulmuş. Ortaklığın devri bir ana haktır. 
Ama bu ortaklığın devrinin, kooperatifte or
tak olma vasfını haiz bir kimseye yapılması 
da esastır. Binaenaleyh, ortaklığın devrini bu 
kanuna ayrı bir fasıl olarak ilâve etmeden, 
eğer Komisyon da lütfederse bu maddeye son 
bir fıkra olarak ilâve edersek, kanunun ye
niden maddelerinin falan değiştirilmesine lü
zum kalmadan ve Türkiye ide büyük bir kitle
nin 1944 ten beri (beklediği bu kanunu daha ça
buk çıkarmaya hizmet etmiş oluruz. 

Benim kanaatimce unutulmuş olan bu ka
nuna ufak bir fılkra ilâvesi gayeyi ortaya ge
tirecektir. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim; ıSayın Hayri Ba
şar'm önergesine komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, bunu 
14 ncü maddede düşünüyoruz. Bu itibarla 12 
nci maddede katılmıyoruz. Komisyonumuz 
14 ncü maddede bu yolda bir önerge verecek
tir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Sayın Hayri Başar'ın önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

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

BAŞKAN — Komisyon önergeye katıljnı-
yor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
miştir efendim. Üç kişi el kaldırdı, iki kişi jka-
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bul etmiyorum dedi. Önerge kabul edildiğine 
göre sayın komisyon filhal katılıyor musunuz 
efendim? (A. P. sıralarından «oylamada hata 
oldu» sesleri.) 

Efendim neden hata olsun; kaç defa oy-
lıyayım? Soruyorum; «Kabul edenler» dedim, 
üç kişi önergeyi kabul etti, iki kişide buradan 
«kabul etmiyorum» diye el kaldırdı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, biz de iş
tirak etmedik. Biz de oy verdik buradan. Bir 
yanlışlık oldu galiba. 

BAŞKAN — Efendim, peki bir daha çolı 
rica ediyorum şu halde dikat ediniz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Yani mut
laka reddedilmesi mi lâzım önergemizin Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, ıSayın Reşit Ülker'in 
önergesine komisyon katılmıyor, önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul ct-
miyenler... 7 oya karşı 11 oyla kabul edilme
miştir. 

Şimdi Sayın Hayri Başar'm Başkanlığın 
müzakere usulü ile ilgili bilgi istiyen sözlerine 
de cevap vereyim. 

Yüce Heyetin (kabul ettiği usul şudur: 
Üzerinde önerge verilmiş bulunan maddeler 
üzerinde müzakere açılacak, önerge verilmo-
miş olan maddeler okunup oya sunulacak. 

önerge verilmiş olan maddelerde müzake
re usulü şudur: Evvelâ maddenin tümü üze
rinde söz verilir. Çünkü önerge vermemiş olan 
bir milletvekilinin de bu madde üzerinde söz 
hakkı vardır. Ö bakımdan (soruyorum" «istiyor 
musunuz» diye. 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Geçen haf
ta, siz başkan değildiniz, yalnız verilmiş olan 
takrirler üzerinde söz veriliyordu. Onun için 
hangi usulü takibedeceğimizi istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — işte arz ediyorum efendim, 
normal usul budur. Evvelâ maddenin tümü üze
rinde söz istiyen varsa onlara söz verilir, bi-
lâhara önergeler okutulur. Her önerge sahi
binin önergesini izah sadedinde de söz hakkı 
vardır. 

Yalnız müzakerelerde sürat bakımından 
ben de arkadaşlardan şunu rica edeceğim: 
önerge sahibi bir arkadaş evvelâ maddenin 

tümü üzerinde ®'6z alıp bilâhara tekrar öner
gesini izah sadedinde söz alırsa beyhude yere 
vakit kaybı oluyor, önerge sahibi bir arka
daş sadece önergesinin izahı sadedinde söz 
alırsa zamandan tasarruf etmiş oluruz. 

II nci maddeyi oyunuza ısunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kafhul edil
miştir. 

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

si sonu için ve en az 6 ay önceden haber ve
rilerek yapılır. Anasözleşmede daha kısa bir 
süre belirtilip hesap senesi içinde çıkışa mü
saade edilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Binaenaleyh, müzakere açmadan oyunuza 
sunuyorum. 

Maddeyi kabul edenler? Kabul etmiyenler? 
Kabul edilmiştir. 

IV - Ortaklıktan çılkmayı kabulden kaçınma: 
Madde 13. — Yönetim kurulu, anasözleşme-

ye uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, bir 
ortağın kooperatiften istifasını kabulden kaçı
nacak olursa, ortak çıkma dileğini noter ara
cılığı ile kooperatife bildirir. Bildiri tarihin
den itibaren çıkma gerçekleşir. 

Bu husustaki bildiri Damga Resmine, diğer 
hare ve resimlere tabi değildir. 

BAŞKAN — Bir önerge var. Madde üzerin
de söz istiyen var mı efendim? Sayın Reşit Ül
ker, önergenizi izah sadedimde ise, o zaman 
müsaade ediniz, önergenizi okutayım ki arkadaş
lar da buna ıttıla kesbetsin. Yok eğer konuş
manız umumi mahiyette ise 13 ncü madde üze
rinde, o başka. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — önergemi izah 
sadedinde efendim. 

BAŞKAN — O zaman müsaade buyurun, 
önergeyi okutayım efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kooperatifler kanun tasarısının 13 ncü 

maddesinin ikinci fıkrasının kaldırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, 13 ncü maddede; «Bu husustaki bil-
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diri Damga Resmi, diğer hare ve resimlere tabi 
değildir.» hükmü var. Yerinde bir hüküm. Yal
nız kanunda 93 ncü maddede bütün muaflıklar 
(bir araya toplanmış bulunuyor. Bunun onlarla 
beraber olması doğru olur. Aslında bu son çı
kardığımız Damga Resmi Kanununda bir usul 
tutulmuştu. Bütün başka kanunlardaki Dam
ga Resmiyle, harçlarla ilgili olan kısımlar ta
ranmış, bir tek metin haline getirilmişti. Doğ
rusu bu Damga Resminin de o kanunda yer 
alması lâzımgelir, ama teknik imkânsızlık var. 
Bu sebeple bunun 93 ncü maddede yer alması 
fteknik Mamdan doğru olur. Yani muaflıklara 
(bakan bir vatandaş bir arada bunu görmesi lâ
zımgelir. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, Reşit Ülker'in 
önergesine katılıyor musunuz? Katılmıyorsunuz. 

Komisyon, Sayın Reşit Ülker'in önergesine 
katılmıyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilraıiş-
ftir efendim önerge. 

Filhal katılıyor musunuz efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Filhal katılıyoruz efendim. 
93 ncü maddede değişiklik yapacağız. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. Şu 
halde, «Bu husustaki bildiri Damga Resmi, di
ğer hare ve resimlere tabi değildir.» ibaresi il
gili maddede tedvin edilmek üzere 13 ncü mad
deden çıkıyor. 

Bu durum muvacehesinde, vâki değişiklik
le beraber 13 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ıŞu halde sizin şimdi vermiş olduğunuz, 
«Damga Resmini Damga Vergisi tâbirine çevi
relim» ile ilgili önergeyi... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
V - Ortağın ölümü : 

Madde 14. — Ortağın ölümü ile ortaklık sı
fatı sona erer. 

Anasözleşmede gösterilecek şartlarla ölen 
ortağın mirasçılarının kooperttifte ortak ola
rak kalmaları sağlanabilir. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen var mı efendim. 

Sayın Şenyurt, buyurun. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Efenden, 
bu maddede mirasçıların ortak olarak koope
ratife katılmalarını sağlayıcı hüküm bir bakı
ma haşiv, bir bakıma da hukukun umumi pren
sipleriyle zıddiyet arz eden bir hüküm olsa ge
rek. Filhakika Medeni Kanunun hatırımda 
kaldığına göre, 539 ncu maddesi, «Bir kimse
nin ölümü ile hak ve borçları mirasçılarına in
tikal eder.» hükmünü vaz'etmektedir. Binaen
aleyh bu gibi ahvalde, bir ortağın ölümü halin
de haklar ve borçlar mirasçılarına intikal ede
cektir. Binaenaleyh mirasçılarını, Kanunu Me
deninin bu hükmü karşısında, bu haklardan 
mahrum etmek mümkün değildir. Borçlardjan 
da beri kılınmalan mümkün olmıyaoağına göre, 
vaz'edilmiş olan hüküm Kanunu Medeninin bu 
âmir hükmüne aykırı bir hüküm olsa gerektir. 

Kanaatimi saygılarımla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurun. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; «Anasözleşme
de gösterilecek şartlarla ölen ortağın mirasçı
larının kooperatifte ortak olarak kalmaları sağ
lanabilir.» Bana muğlâk, hattâ sınırı belirsiz 
gibi geldi. Ben arzu etmekteyim M, ölen or
tağın mirasçıları isterlerse kooperatife ayrı ajpn 
ortak olarak alınabilir şeklinde tavzihi "müm
kün olsun. «Sağlanabilir.» Kim sağlıyacakljır? 
ölen ortağın vârisleri isterlerse ayrı ayrı koo
peratife üye olurlar, anlamında anlıyorum. 
O şekilde vazıh ve sarih hale getirilmesini arzu 
etmekteyim. 

Yani demek istiyorum ki, vârisler isterlerse 
ayrı ayrı üye olarak alınırlar. Kendi dilek ve 
rızalarına bağlı kalmak şartiyle kooperatife 
üye olabilirler gibi kesin hükümlü olsun. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyurun. 
Muhterem arkadaşlarım, bir hususu hatır

latmama müsaade ediniz. Yüce Heyetinizin 
daha evvel ittihaz ettiği bir karar ile muayyen 
bir tarihe kadar önerge verilmesi ve ancak 
önerge verilen maddelerin müzakereye tâbi tu
tulması kabul edildiğine göre, şimdi s$,yın 
üyelerin «bu madde şöyle olsun,» gibi bir te
menninin izharı bence bizi müspet bir sonuca 
götürür bir yol ve teklif değildir. Onun |için 
önerge vermemiş olan bir arkadaşın böyle 
bir temenni ile konuşması, tabiî kendi takfliri-
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ne kalmış, yine madde üzerinde söz alabilir, 
ama arz ettiğim gibi müspet bir sonuca götür
mez. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 14 ncü madde 
«Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer.» 
demektedir. Bu, tamamen hukuka uygundur. 

Ayrıca ikinci fıkrasında «Anasözleşmede 
gösterilecek şartlarla ölen ortağın mirasçıları
nın kooperatifte ortak olarak kalmaları sağ
lanabilir.» hükmü de; Medeni Kanuna göre, 
esasında muris öldükten sonra mirasçı muay
yen müddet içersinde ya bunu kabul eder 
veya etmez. Kabul ederse anasözleşmede gös
terilen şartlara riayet etmek suretiyle bu or
taklık devam eder şeklinde anladığımız için 
bu madde yerinde tedvin edilmiştir. 

Maruzatım budur. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Arsan, buyurunuz, 

MEHMET ALÎ ARSAN (Çankırı) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlar; madde, kanaa
timce yerindedir. «Sağlanabilir» kelimesi «sağ
lanır» anlamında, yani ortakların mirasçıları
nın «Ben kooperatifte kalmak istemiyorum» be
yanı karşısında, buna rağmen kooperatif bu 
hükümle bu ortağı kooperatife üye yapmak 
hakkını haiz değildir «Sağlanabilir» anlamı or
tağın arzusuna bırakılmış bir anlam taşıdı
ğından madde yerindedir, hukuka uygundur, 
kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ali Karcı'nın 
bir önergesi var, okutuyorum : 

Başkanlığa 
Kooperatifler kanun tasarısının 14 ncü 

maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini teklif ederim. 

Adana Milletvekili 
Ali Karcı 

«Ancak, seçecekleri bir temsilci ile ken
dilerini kooperatifte temsil ettirmek şartiyle 
ölen ortağın mirasçıları ortak olarak koo
peratife katılabilirler. » 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katı
lıyor mu? 

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

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Bu önerge 
ve arkadaşlarımızın ifade ettikleri diğer hu
suslar hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Muhte
rem Başkan, Sayın Kabadayı arkadaşımızın 
ifade ettikleri husus, yani mirasçının ayrı ayrı 
ortak olması hususu tatbikatta mümkün ola
maz. Ancak Medeni Kanunun âmir hüküm
leri gereğince bir temsilci seçmeleri mümkün
dür. Binaenaleyh şimdi okunan önerge aslın
da zaten fazladır. 
Diğer taraftan, eğer ölen ortağın mirasçıları 

ortaklık hakkını haiz ise ancak ortak olarak 
kabul edilebilir. Aksi halde kabulü mümkün 
değildir. Binaenaleyh anasözleşmeye bu şe
kilde hükümler vaz'etmek tatbikatı kolaylaş
tırmak yönünden yerinde olacaktır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon, Sayın Karcı'nın 

önergesine katılmıyorsunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) Katılmıyoruz, Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — önergeyi Oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi, Komisyonun 14 ncü madde ile il
gili bir tadil teklifi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklen

mesi ve matlâbma «ve ortaklığın devri» ibare
sinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Burdur Milletvekili 

ismail Hakkı Boyacıoğlu 

«4 ncü fıkra - Ortaklık devredilebilir. An
cak bu hususta anasözleşmeye kısıtlayıcı hü
kümler konulabilir.» 

BAŞKAN — Komisyon, 14 ncü maddenin 
matlâbını şöyle teklif ediyorlar : «Ortağın 
ölümü ve ortaklığın devri.» 

Ondan sonra 4 ncü fıkra yazmışsınız, fa
kat 3 ncü fıkra olması lâzım. Çünkü 3 ncü 
fıkra yok, bu 3 ncü fıkra olacak. 

«Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona 
erer. 
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Anasözleşmede gösterilecek şartlarla Ölen 
ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak ola
rak kalmaları sağlanabilir» hükmünden sonra 
şu fıkrayı ilâve ediyorlar : «Ortaklık devre
dilebilir. Ancak bu hususta anasözleşmeye kı
sıtlayıcı hükümler konulabilir.» Komisyonun 
teklifi bu değil mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyonun bu teklifini oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun tadil teklifiyle birlikte 14 ncü 
maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 15 üzerinde önerge yoktur. Okutup 
oylatacağım efendim. 

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

Madde 15. — Ortaklık sıfatı ile bir görev 
veya hizmetin yerine getirilmesine hağlı ise, 
bu görev veya hizmetin sona ermesi ile or
taklık sıfatı kalkar. Bu halde anasözleşmeye 
hüküm konulmak suretiyle ortaklığın devamı 
sağlanabilir. 

Ortaklık sıfatının kazanılması, anasözleş-
me ile bir taşınmaz malın mülkiyetine bağlı 
hakların kullanılmasına veya bir teşebbüsün 
işletilmesine bağlanabilir. Bu gibi hallerde ta
şınmaz malın mülkiyetinin veya işletmenin 
üçüncü şahıslara devir veya temliki ile ortak
lık sıfatının bir hak olarak yeni malike veya 
işletmeyi alana geçebileceğini anasözleşme hü
küm altına alabilir. Taşınmaz mala ait bu 
şekil iktisabın şahıslara karşı muteber olması 
tapu siciline bu yoldan meşruhat verilmesine 
bağlıdır. 

BAŞKAN — 15 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 16 yi okutuyorum : 
C) Ortaklıktan çıkarılma esasları ve iti

raz : 
Madde 16. — Anasözleşme, kooperatif or

taklığından çıkarılmayı gerektiren sebepleri tâ
yin edebilir. Bunların dışındaki haklı sebep
lerle -de ortaklıktan çıkarılmak mümkündür. 

Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulu
nun teklifi ile genel kurulca karar verilir. Ana

sözleşme, çıkarılanın genel kurula başvur
ma hakkı saklı kalmak üzere, bu hususta yö
netim kurulunu da yetkili kılabilir. 

Çıkarılma kararı gerekçeli olarak tutanajğa 
geçirileceği gibi, ortaklar defterine de yazılır. 
Kararın onaylı örneği çıkarılan ortağa tebliğ 
edilmek üzere ongun içinde notere tevdi edilir. Bu 
ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde iti
raz dâvası açabilir. Tebliğ edilen karar, yöne
tim 'kurulunca verilmiş ise, ortak, üç aylık 
süre içinde genel kurula da itiraz edebijir. 
Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunjul-
mak üzere, yönetim kuruluna noter aracıljığı 
ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Ge&el 
kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim ku
rulunun çıkarma karan aleyhine itiraz dâ
vası açılamaz, itiraz üzerine genel kurulca ve
rilecek karara karşı itiraz dâvası hakkı sak
lıdır. 

Üç aylık süre içinde, genel kurula veya 
mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz ediljni-
yen çıkarılma kararlan kesrnleşir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. 

Sayın Süleyman Onan'm, ibir önergesi var, 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Kooperatifler kanun tasansındaki 16 ncı 

maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmelini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılanmla. 
Kırşehir Milletvekili 

Süleyman Onan 

«Madde 16. — Anasözleşme, kooperatif or
taklığından çıkanlmayı gerektiren sebepleri 
tâyin edebilir. Bunların dışındaki haklı jse-
beplerlede ortaklıktan çıkarılmak mümkjin-
dür. 

Ortaklıktan çıkanlmaya yönetim kurulu
nun teklifiyle Genel Kurulca karar verilir. 
Anasözleşme, çıkarılanın Genel Kurula başvur
ma hakkı saklı kalmak üzere, bu hususta yö
netim kurulunu da yetkili kılabilir. 

Çıkanlma karan gerekçeli olarak tutana
ğa geçirileceği gibi, ortaklar defterine de ka
zılır. Kararın onaylı örneği, çıkarılan oıfta-
ğa tebliğ edilmek üzere, 10 gün içinde notere 
tevdi edilir. Bu ortak tebliğ tarihinden itiba
ren üç ay içinde itiraz dâvası açabilir. TJelJliğ 
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edilen karar, yönetim kurulunca verilmiş ise, 
ortak üç aylık süre içinde Genel Kurula da iti
raz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak Genel 
Kurula sunulmak üzere, yönetim kuruluna no
ter aracılığiyle tebliğ ettirilecek bir yazı ile 
yapılır. Ortaklıktan çıkarılan kişi genel Ku
rulda kendini şahsan müdafaa edebilir. Genel 
Kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kuru
lunun çıkarma kararı aleyhine itiraz dâvası 
açılamaz, itiraz üzerine Genel Kurulca veri
lecek karara karşı itiraz dâvası hakkı sak
lıdır. 

Üç aylık süre içinde, Genel Kurula veya 
mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmi-
yen çıkarılma kararlan kesinleşir» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

16 ncı maddeyi oyunuza sunuyorum: Mad
deyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

D) Kooperatiften çıkan veya çıkanlan or
taklarla hesaplaşma süresi ve yükümlülük : 

Madde 17. — Kooperatiften çıkan veya çı
kanlan ortaklann kendilerinin yahut mirasçı-
lannm kooperatif varlığı üzerinde haklan olup 
olmadığı ve bu haklann nelerden ibaret bulun
duğu anasözleşmede gösterilir. Bu haklar, ye
dek akçeler haricolmak üzere, ortağın aylığı 
yıl bilançosuna göre hesaplanır. 

Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşü
recek nitelikteki iade ve ödemeler, anasözleşme
de daha kısa bir süre tesbit edilmiş olsa bile 
genel kurulca üç yılı aşmamak üzere geciktiri
lebilir. Bu durumda kooperatifin muhik bir 
tazminat isteme hakkı saklıdır. Çıkan veya çı
kanlan ortaklar ile mirasçılarının alacak ve 
haklan bunlan istiyebilecekleri günden başlı-
yarak beş yıl geçmekle zamaaşımma uğrar. 

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

BAŞKAN — Bir önerge var, Sayın Ali Kar
cı tarafından verilmiş, okutuyorum. 

I Başkanlığa 
Kooperatifler kanun tasansuıın 17 nci mad

desindeki «Kooperatifin mevcudiyetini tehli
keye düşürecek nitelikteki iade ve ödemeler, 

-anasözleşmede daha kısa bir süre tesbit edil
miş olsa bile, genel kurulca üç yılı aşmamak 
üzere geciktirilebilir. 

Bu durumda kooperatifin muhik bir taz
minat isteme hakkı saklıdır. Çıkan veya çıka
rılan ortaklar ile mirasçılarının alacak ve hak
ları, bunlan istiyebilecekleri günden başlı-
yarak beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar» 
fıkrasını metinden çıkanlmasını teklif ederim. 

Adana Milletvekili 
Ali Karcı 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

17 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Türk Al
fabesinde C den sonra Ç gelir, neden madde
de (Ç) harfi yazılmıyor efendim.? 

BAŞKAN — Matlâpta, kanunlarda kullanıl
mıyor galiba Sayın Çelikbaş, böyle yazılmış 
efendim, geçti bir kere. 

Üçüncü Bölüm 
Ortakların hak ve ödevleri 

A) Ortaklık senedi : 
MADDE 18. — Her ortağın üyelik haklan-

mn, adı yazılı ortaklık senedi ile temsil olun
ması şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, 
sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, koo
peratife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu 
hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile 
yetkisi olan kimseler tarafından imzalanır. Or
tağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sı-
rasiyle kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin 
ödediği paralara ait ise ortak imza eder. İm
zalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Mez
kûr senet anasözleşmeyi ihtiva etmek şartiy-
le ortklık cüzdanı şeklinde de düzenlenebilir. 
Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde ol-

I mayıp sadece beyyine vesikası hükmündedir. 
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BAŞKAN — Bir önerge var, Sayın Karcı ta
rafından verilmiş,, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Kooperatifler kanun tasarısının 18 nci mad

desinin 3 ncü satırındaki «ve çıktığı» kelimele
rinin tasandan çıkarılmasını teklif ederim. 

Adana Milletvekili 
Ali Karca 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenüsr... Kabul edilmemiştir. 

18; nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul: edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

en az bir ortaklık payı alması gerekir. Anasöz-
leşmede, en yüksek had tesbit edilir. Bir orta
ğın "bu had dâhilinde birden fazla pay alma
sına cevaz verilebilir. 

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

Her kooperatifin iştigal mevzuuna göre, 
lüzumlu krediler bankalar ve diğer kredi mües-
seseîerince sağlanır. 

Bir ortağın şahsi alacaklıları ancak o or
tağa ait faiz ve fiyat farklarından hissesine 
düşen miktarı ve kooperatifin dağılmasında 
ona- ödenecek payı haozettirebilirler. 

BAŞKAN — Efendim, madde ile ilgili tadil 
önergelerini de okutacağım, ondan sonra Sayın 
aı&adaşlann mütalâalarını alacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kooperatifler Kanun tasarısının 19 ncu 

maddesinin hükümet teklifi şeklinde oya kon
masını arz ve teklif ederim. 

Reşit Ülker 
İstanbul Milletvekili 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kooperatifler Kanununun 19 ncu maddesi

nin ikinci paragrafının «Bir ortaklık senedinin 

değeri 100 liradan aşağı 10 000 liradan yukarı 
olamaz» şeklinde tadilini arz ve teklif ederim* 

Eskişehir 
Hayri Başar 

Başkanlığa 
Kooperatifler kanun tasarısının 19 ncu mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederim. 

Ali Karcı 
Adana Milletvekili 

«Madde 19. — Kooperatife giren her şahsın 
en az bir ortaklık payı alması şarttır. Anaşöz-
leşmede, en yüksek had tesbit edilir. Bir orta
ğın bu had dahilinde birden fazla pay almasına 
cevaz verilebilir. 

Bir ortaklık senedinin değeri 100 liradan 
aşağı olamaz. Birkaç pay bir ortaklık senedinde 
gösterilebilir. Senetle temsil edilmiyen paylar 
100 lira üzerinden hesabedilir. 

Bir ortak 10 000 liralıktan fazla pay sahi
bi olamaz. Yapı Kooperatiflerinde bu had 
30 000 liradır. 

Yapı kooperatiflerinin bankalardan kredi 
alabilmesi için yapacakları meskenlerin ikredi 
verecekler tarafından takdir olunacak maliyeti
nin en az 1/6 sini yatırmış olmaları şarttır. 
Bankalar, kooperatiflerin kredi taleplerini Iger-
çek kişilerin taleplerine göre öncelik tanırlar. 

Bir ortağın şahsî alacaklıları ancak o orta
ğa ait faiz ve fiyat farklarından hissesine- dü
şen miktarı Ve kooperatifin dağılmasında ona 
ödenecek payı haozettirebilirler.» 

Not : önergemi açıklamam için söz veril
mesini rica ederim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kooperatifler Kanun Tasarısının 19 ncu 

maddesi bir ortağın sahibolabileceği pay mikta
rının en yüksek sınırını tesbit etmiştir. Ancak 
Geçici Komisyon kooperatiflerin gelişmelerini 
sağlamak gerekçesiyle bu sınırı kaldırmıştır. 

Ortakların kooperatife koyacakları serma
yenin sınırlı olması (kooperatif kavramının en 
önemli özelliklerindendir. Büyük sermaye ile ik
tisadi faaliyette bulunmak i&tiyen kimseler 
için başka şirketler kurma, imkânı mevcııdoldtı-
ğundan esasen böyle bir sınırsızlığa* ihtiyaç 
yoktur. 
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Bu sebeple, bir ortağın 10 bin liralıktan faz
la pay sahibi olmasını ve bu sınırın yapı koope
ratiflerinde 30 000 lira olarak tesbitini öngö
ren Hükümet tasarısındaki ikinci fıkranın Ga-
çici Komisyon metnine yine ikinci fıkra olarak 
konmasını ve maddenin böylece değiştirilerek 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Millet Meclisi C. H. P. 
Grupu sözcüsü 

Afyon Milletvekili 
Murat Öner 

BAŞKAN — Bir de Geçici Komisyonun tek
lifi var efendim, onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
«B)> Ortaklık payları, şahsi alacaklılar» 

başlığı altında Geçici Komisyonumuzca kabul 
edilen 19 ncu maddenin son fıkrasının birinci 
satırındaki «faiz ve» kelimesinden sonra gelen 
«fiyat» kelimesinin «gelir - gider» ibaresi olarak 
değiştirilerek kabul edilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Geçici Komisyon Balkanı 
Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım 

BAŞKAN — Şimdi madde üzerinde veya 
önerge üzerinde Sayın Ülker, Sayın, Murat 
Öner, Sayın Mehmet Ali Arsan, Sayın Başar 
söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, «bu kanun bir sistematik kanundur» 
görüşü ile tümü olarak görüşülmekte, ancak 
üzerinde önerge verilen maddelerde müzakere 
açılmaktadır. Biz eskiden beri bu şekildeki mü
zakerelere karşı olmakla beraber, böyle siste
matik olduğu kabul edilen kanunda büyülk, 
köklü değişiklikler yapılmaması gerektiğini de 
belirtmek isteriz. 

Şimdi, burada hükümet teklifini savunmakta
yız. Çünkü Hükümet teklifi kooperatifçilik esas
larına uygun olarak getirilmiştiröri, 19 ncu mad
dede «Bir ortağın 10 000 liralıktan fazla pay 
sahibi olması yasaktır. Yapı kooperatiflerinde 
bir ortak 30 000 lira tutarından fazla pay sahi
bi olamaz.» hükmü vardır. 

Şimdi kooperatifçiliğin, muhtelif toplantılar
da, uluslararası toplantılarda tesıbit edilmiş, bü

tün dünyaca bilinen ilkeleri vardır, Bu ilke
lerinden birisi, kooperatiflerin sermaye işleten 
şirketler olmadıklarıdır. Yani bunlar bilâkis ser
mayeye karşı çıkmış, kapitalizme karşı çıkmış 
teşekküllerdir. Avrupa'da kapitalizm başladığı 
zaman ve geniş halk kütlelerini ezmeye başladı
ğı zaman bu teşekküller ortaya çıkmıştır. 

Şimdi fazla teferruatına girmeksizin, bu il
kenin tabiî bir neticesi olarak kooperatifler faiz 
vermezler, belli bir faiz verirler, düşük bir faiz 
verirler. Birçok memleketlerde bunlar yüzde 
3-4 civarında faiz verirler. Sebep? Kapitali ge
tirip kapital hâkimiyetini kurmasın diye. îlke 
bu olduğuna göre duruma bakalım... 

Halen bu gelen kanun 1957 de kabul edilmiş 
olan Ticaret Kanununun hükümlerini kaldır
makta, bağımsız, müstakil bir kooperatifler ka
nunu getirmektedir. Bu kalkan kanunda pay
lardan bahseden 490 ncı maddede şu hüküm 
mevcuttur : «Bir ortağın 5 000 liradan fazla 
pay sahibi olması memnudur. Yapı kooperatif
lerinde bir ortak 15 000 liradan fazla pay sa
hibi olamaz.» 

Yani, sermayenin kooperatiflerde nüfuz sahi
bi olmasını önlemiş. Adam sermayeyi koyar, son
ra ikide birde tehdideder, «Ben bu sermayemi 
buradan çekersem, şöyle yaparsam, böyle ya
parsam» diye birtakım burada saymamız imkâ
nı olmıyan fazla sermayenin konmasından do
layı doğacak sonuçlar olur. 

Şimdi halen yürürlükte olan 1957 senesinde 
kabul edilen kanun 5 000 lira ve yapı koopera
tiflerinde, memleketimizdeki toprak değerinin 
korkunç derecede yüksek olduğunu nazara ala
rak 15 000 lira kabul etmiş. Bizim kanun ta
sarısı 1957 - 1968 arasındaki farkı da nazarı 
itibare almış ve halen yürürlükte olan Ticaret 
Kanununda 5 000 lira iken bunu 10 000 liraya 
çıkarmış; yapı kooperatiflerinde bir ortak payı 
15 000 lira iken bunu da 30 000 liraya getir
miş. Bu, paranın değeri karşısında mâkul bir sı
nırdır. Bunun Komisyon tarafından tamamen 
çıkarılmış olması kooperatifleri sakat olarak 
getirecektir. Yani koyduğumuz bir yeni koope
ratif kanununda büyük bir sakatlık meydana 
getirecektir. 

Aynı maddede diğer noktalar da var, ben 
bunların üzerinde durmuyorum. Netice itibariy-
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le şunu demek istiyorum ki, burada bu görüş, 
benim biraz evvel ifade ettiğim gibi, elinizdeki 
tasarıların 4 ncü sayfasındaki gerekçede Hükü
met teklifinde konulurken, kooperatif idaresi
ne sermaye ile etki ve baskı yollan kapanmış» 
demiş idi. Bu kalkınca bunun mefhumu muha
lifinden sermaye ile etki yollan açılmış olacak. 
Yani bu tasarının gerekçesi ile bu anlama geli
yor. 

Lütuf buyurur da Hükümetin getirdiği, daha 
çok incelemeden geçmiş ve kooperatifçilik ilke
lerine uygun metni kabul ederseniz sakatlan
mamış bir kanun çıkarmış oluruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Murat öner. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Değer
li arkadaşlarım, Kooperatifler kanunu tasansın-
da, hattâ tasannın 1965 te verilen metninin 19 
ncu maddesinde bir ortağın sahibolabileceği âza
mi payın kanunla tâyin edilmesi öngörülmüş ve 
bu had, tavan 5 000 lira olarak yazılmıştır. 1966 
tasarısında bu had 10 000 liraya çıkarılmıştır. 

Vakıa metinde kooperatif ortağının en çok 
sahibolabileceği payın kooperatif anasözleşme-
sinde tâyin edilmesi, tesbit edilmesi öngörülmüş. 
Kooperatif kurulurken veya kurulduktan sonra 
bir ortağın alacağı âzami pay miktan anasözleş-
me ile tâyin edilecek. Yani ortaklara bırakıl
mış. Ancak bu serbestliğin kooperatif kavramı 
ile uyuşamıyacak şekilde kullanılması ihtimali
ni de kanun yapıcı düşünmelidir, ona göre 
âzami haddi tahdidetmelidir. 

Bu âzami haddin tâyinini kooperatifin ana-
sözleşmesine bırakırsak ne olur? Ne olacak; 6 
kişi yüzer liralık hisse alır, 1 kişi 10 milyon li
ralık hisse alır, aslında bu kooperatif değil, ser
maye ortaklığı bile değildir. 7 kişi olurlar, 6 kişi 
600 lirayı koyar, 1 kişi de 10 milyon lirayı ko
yar ve böylece bir kooperatif kurar. Aslında 
bu bir kooperatif dahi değildir. Bütün koope
ratifler Kanununun vergi bakımından, diğer 
bakımlardan kooperatiflere tanıdığı istisnalar
dan, muafiyetlerden ve imtiyazlardan faydalan
ma yoluna girer. Türkiye'de sermaye sahiple
rinin kurabileceği şirketler vardır. Ticaret Ka
nununda bunlar tanzim edilmiştir. Ama imtiyaz 
verilen bir kuruluşu suiistimal etme yolunu 
açık bırakan bu madde, Hükümet tasansındaki 
fıkra kaldırıldıktan sonra kalan bu madde, ko-
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operatifleri daha doğmadan öldüreceği gibi, 
Türkiye'de artık başka şirket kurulmasını da 
imkânsız hale getirecektir. 

Şimdi kurulmuş olan anonim şirketler, diğer 
limited şirketler, ve sair şirketler de, yeni koope
ratif adı ile kurulacak kuruluşlar, ortaklıklar 
tarafından haksız rekabete mâruz bırakılacak
lardır. Birçok vergiler, harçlar resimler ödemek
ten kurtulan, âdeta, özür dilerim, sahte koope
ratif haksız olarak diğer şirketlerin karşısına 
çıkacak, rekabet edecektir vergi vermediği için, 
hare vermediği için, damga resmî vergisi öde
mediği için ve kooperatiflere tanınan pek çok 
imtiyazlardan faydalandığı için. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Bu muafiyetler şartlı. 

MURAT ÖNER (Devamla) — Bu sebeple, 
arkadaşım da izah etti, Türkiye'de yeniden 
kooperatif konusunu tanzim ederken onu ger
çek kooperatif olarak kurmaya gayret etmeliyiz. 
Bu Hükümet tasansındaki fıkra çıkanlmakla 
bu gayret parçalanmış oluyor. 

Değerli arkadaşlanm; kooperatif tarifinde 
zaten 1 nci maddede der ki, (Sermaye konan 
ve kendisinden kâr beklenen kuruluşlar değil-

I dir) Bunlar sermayeden ziyade bizim atalanmı-
zın imece dediği, emeğe dayanan birliklerdir. 
Ama sermaye sının kooperatif kurucularına bı
rakılırsa bu mutlaka suiistimal edilecektir ve 
kooperatifler Türkiye'de daha kurulmadan de
jenere edilmiş olacaktır. Bu sebeple Hükümet 
tasansının 2 nci fıkrasına Yüce Meclisin itibar 
etmesini istirham ederim. Saygılanmla. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

I (Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; 
Kooperatifler Kanununun bu müzakere mev-

I zuu olan 19 ncu maddesinde Geçici Komisyonun 
yapmış olduğu tadile iştirak edemiyorum. Ko-

I misyonun getirdiği teklifte arkadaşlarımın bu-
I rada tekrarladıkları, belirttikleri hususlar ay-
I nen varittir. Bu ihtimaller yarın bizim üzerin-
I de hassasiyetle durduğumuz kooperatifçilik 
I prensiplerinin zedelenmesi bakımından bizi en-
I dişeye sevk eder. Bu bakımdan Hükümet tasa-
I rısında getirilmiş olan maddenin aynen kabulünü 
I rica edeceğim. (Bravo sesleri) 
I BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arsan; i 
I MEHMET ALI ARSAN — (Çankın) -i Sa-
I yın Başkan, sayın arkadaşlar; 

347 — 



M. Meclisi B : 12 2 . 12 . 1968 O : 1 

Sayın Bakana milletvekili olarak teşekkür 
etmemek elde değil. Çünkü kooperatifçilik ha
kikaten, benden evvelki arkadaşlarımın arz 
ettikleri gibi, bir sermaye şirketinden daha zi
yade küçük sermayelerin, dar gelirli vatandaş
ların belirli konularda ve menfaatleri yönün
de, daha ileriye, karşılıklı yardımlaşma sayesin
de başarıya gitmek için kuracakları bir top
luluktur. Yani bu sermayeyi, burada bir şah
sın alabileceği sermaye yekûnunun limitini 
tâyin etmezsek bu bir anonim şirket gibi veya
hut diğer başka sermaye şirketleri gibi bir 
manzara arz eder ki, burada en çok başı ağrı
yacak ileride Ticaret Bakanlığı ile bir takım 
kredi veren müesseseler yani bu kooperatifleri 
destekliyen müesseseler olacaktır. Şayet kanun 
bir limiti, yani ortağın alabileceği senedin bir 
miktarını tesbit etmiyecek olursa, memleketi
mizde yarın, sayın arkadaşlarımın arz ettiği 
gibi, bir insan bir milyonluk, iki milyonluk his
se senedi alarak yanında bulacağı 15 - 20 kişi
lik küçük sermayelerle bir kooperatif kurar ve 
anonim şirketlerin kredi alma hakkını haiz 
olamadıkları yerlerde, gerek Ticaret Bakanlı
ğını, gerek Ziraat Bankası gibi bir takım millî 
bankaları zorlıyarak kendilerini paravana ko
operatiflerle âdeta bir kredi müesseseleri şek
line getirirler ki, bu hal hiç de arzu edilen hal 
değildir. Kooperatifçiliğin anlamı hiç de bu de
ğildir. Yani ciddî bir hata yapabiliriz, 

Şu üzerinde bulunduğumuz 19 ncu madde, 
şu kanun tasarısının temel konularından bir 
tanesidir. Hükümet tasarısındaki hükmü koy
mazsak, kooperatifçiliğin anlam ve mânası kal
maz. Ama bunun üzerinde 10 bin lira fazla mı
dır, az mıdır diye belki münakaşa yapılabilir; 
fakat bir limit konması lâzımdır. Aksi halde bu, 
kooperatifler kanun tasarısı olmaktan çıkar, bir 
anonim şirket veyahut sermaye şirketleri kanun 
tasarısı hüviyetine bürünür ki, bu Meclisin sa
yın milletvekillerinin bir kooperatifler kanunun
da böyle bir yol izlemeye de hakkı yoktur ka
naatindeyim. Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Kasım 
önadım, buyurun. 

GEÇİCİ KOMÎSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

I Geçici Komisyonumuz 19 ncu madde üzerin
de uzun müzakereler yapmıştır. Hükümet tasa
rısının bu şekilde değiştirilmesinin bir gerekçe
si de, bankaların kredi verme yönünden yalnız 
yapı kooperatiflerini tarif etmesi; yani «Dörtte 
bir iştirakte bulunurlar» diye tarif etmesi, di
ğer kooperatiflerde kredi yönünden Anyasanın 
51 nci maddesine uygun olarak kredi verilme
sinde öncelik tanınması gibi hususları kapsa-
mamasıdır. 

Sayın milletvekillerinin burada beyan ettiği 
bâzı hususlar var, onlara temas ettikten son
ra. Hükümet tasarısındaki 19 ncu maddeye bir 
değişiklik teklifi vereceğiz ve o şekilde kabulü
nü rica edeceğiz. ~~ 

Hiçbir zaman kooperatifler anonim şirketi 
hüviyetine bürünmez. Böyle beyanlar oldu bu
rada. Tasarının diğer maddeleri bunu tahdide-
dici mahiyettedir. Meselâ, sermayesi ne olursa 
olsun, bir kooperatifin genel kurulunda her or
tağın bir oyu vardır. Hiç kimse bir milyon li
ra parasını yüz lira hisse, ile ortak olunan koo
peratifte bulundurmaz. Kaldı ki, yine ileriki 
maddelerde göreceğiz, sene sonu elde edilen fi
yat farklarının tevziinde de bâzı tahdidi hüküm
ler vardır, ilk anda büyük sermayelerin hâkim 
olacağı intibaı uyanmakta ise de, bu mümkün 
değildir. 

Kaldı, ki, 93 ncü madde geldiği vakit konu
şacağız; muafiyetlerden istifade etmek şartlara 
bağlanmıştır, gelişigüzel, «ben kooperatifim» di
yen ne 199 sayılı Kanundan, yani Kurumlar 
Vergisi Kanunundan, ne de diğer muafiyetler
den istifade edemiyecektir. 

Bununla beraber Komisyonumuz bu mevzuda 
katı görüşlü değil. Hükümet tasarısının 19 ncu 
maddesinin 4 ncü fıkrasından sonra, yani «mali
yetinin 1/4 ünü yatırmış bulunmaları şarttır.» 
dan sonra: «Diğer kooperatiflere iştigal mevzu
una göre lüzumlu krediler bankalar ve diğer 
kredi müeseselerinden sağlanır.» fırkasının ilâ
vesiyle Hükümet tasarısındaki 19 ncu maddeye 

I Komisyonumuz da iştirak edecektir. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Efendim, Yüce Heyetinizin ka
ran gereğince Meclis çalışmaları saat 15,00 ilâ 
19,00 arasında devam edecektir. Saat 19,00 a 
gelmiştir, 3 arkadaş var görüşecek. Eğer tensi-

I bederseniz 19 ncu maddeyi bitirip öyle tatil ede-
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Hm. («Evet, evet» sesleri.) Tensibediyorsunuz. 
Şu halde söz sırası Sayın Hayri Başar'mdır. Bu
yurun. 

HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, 

Sayın Bakanın beyanı ve Sayın Komisyon 
Başkanının bu 19 ncu maddeyi yeni şekliyle ka
bulünden sonra kendilerine teşekkür ederek tek
lifimi bendeniz de geri alıyorum, aynı şekilde 
katılıyorum. 

Yalnız, Geçici Komisyonda esas olarak şu 
anamevzular üzerinde hassasiyetle durulmuş
tu. 

1. Kooperatiflerin kuruluşunda kolaylık gös
terilmesi; iktisadi Devlet Teşekkülleri, çeşitli 
kamu teşebbüsleri, belediyelerin önderlik etme
si, 

2. Kredilemede öncelik, diğer mevzularda 
da öncelik, 

3. Ufak tefek tanınmış muafiyetler gibi ko
operatiflerin kurulmasını teşvik edecek ana bâ
zı meseleler üzerinde durulmuştu. 

Bu anameselelerden bir tanesi, yapı koope
ratiflerinin kredilenmesi Hükümet tasarısında 
sarih olarak ortaya konulmuş, ama diğer koope
ratiflerin kredilenmesi mevzuu konulmamış. Bu 
konulma şekli Sayın Komisyon Başkanı tarafın
dan izah edildi. Yalnız yine bir yanlışlığa mey
dan verebilir. «Sağlanır» kelimesi sanki bütün 
kooperatiflerin lüzumlu faaliyetlerini bankalar 
veya kredi müesseseleri sağlamak mecburiyetin-
deymiş gibi bir hüküm ifade ediyor. Buna im
kân yoktur. Her müessesenin kendine göre 
bir kuruluş kanunu, yetki kanunu vardır, vazi
fe ve salâhiyetlerini gösteren çeşitli mevzuatla
rı vardır. Binenaleyh, kooperatiflerin iştigal 
mevzulariyle ilgili bir müesseseye kredi vere
cek veya aynı mevzuda kooperatife verecek. O 
zaman kooperatife öncelik tanınması mevzuuba-
histir. Esas olan budur. Yoksa, bir kooperatife 
toptan kredi vermesi, diye bir mânayı tazammun 
edecek şekliyle bir kanunu burada çıkarmak 
hem yanlış anlaşmalara, hem. yanlış tatbikatla
ra, hem yanlış ümitlere sebebiyet verebilir. 

Onun için bendeniz rica edeceğim, sayın ko
misyon da iltifat ederse, gayemiz birdir tahmin 
ediyorum; «Kooperatiflerin iştigal mevzulariy
le ilgili lüzumlu kredilerin verilmesinde banka
lar ve diğer kredi müesseselerince öncelik tanı

nır» şeklinde Hükümet tasarısındaki metne bir 
ilâve yapmak suretiyle bu maddenin kabulünü 
arz ve istirham edeceğim. Aksi takdirde Sayın 
Komisyon Başkanı da söylediler; âmir hüküm 
olur. Esasen buna kimsenin hakkı yoktur. Ne 
Devlet Bankasına, ne de özel bankalara veya 
kredi müesseselerine kendi vazife kanunlarının 
dışında âdeta yeni bir âmir hüküm ifade eden 
bu maddeyi buraya koymaya hakkımız yoktur. 
Aynı mevzularda bankaların veya kredi müesse
selerinin plasmanları varsa bu plasmandan bir 
şahsa vereceği yerde bir kooperatife öncelik ta
nınmasını tazammun eder, şekilde teklifimin 
kabulünü istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlar, evvelâ komisyona teşekkür et
mek istiyorum. Filhakika, Hükümet tasarısının 
getirdiği hükme göre, komisyonda tadil edilen 
şekil son derece kooperatif prensiplerinden 
uzaklaşmış bir hüküm idi. 

Şimdi, kooperatiflerde bir üyenin sahibola-
bileceği payın âzami miktarının tâyin edilmesi 
kooperatifçilik prensiplerindendir. Çünkü ko
operatif sermaye şirketi değil, hizmet şirketi
dir. Sermayenin de hizmetin görülmesinde fay
dası vardır, ama, büyük sermaye sahiplerinin 
kooperatiflerde mânevi prestij »ağlamaları, hoş 
görülen bir konu değildir. Çok sermayesi, ©ok 
payı olan kimsenin, böyle bir nüfuz sağlıyabil-
mesi imkânını bertaraf edebilmek için koopera
tifçilik hareketinde üyelerin sahibolabileceği 
âzami pay haddi tesbit edilegelmiştir. Hükümet 
tasarısı bunu ihtiva ettiği için yerindedir. 

Hükümet tasarısında yine terfbiyetkâr rolü 
olacak bir hüküm daha vardır. O da yapı koo
peratifleriyle ilgili olan hükümdür. Bir yapı 
kooperatifi, üyelerini mesken sahibi yapmak 
için kurulmuş kooperatiftir. Bu kimselerin ko
operatif yoluyla mesken sahibi olabilmeleri ba
kımından kendilerinin de muayyen ölçüde gay
ret göstermesi lâzımdır. O prensibi getirmiş. 
Kooperatifin inşa ettireceği binaların bankaca 
takdir edilecek kıymetinin dörtte biri bu koo
peratifçe sağlansın... Kooperatif nereden sağtlı-
yacak? Üyelerden. Bu bakımdan hüküm koope
ratif prensiplerine fevkalâde uygun bir hüküin-
dür ve yerindedir. Şimdi bunu yapı kooperatif -

— 349 — 



M. Meclisi B : 12 

leri dışında kurulmuş olan diğer kooperatiflere 
de muayyen bir prensip içerisinde uygulıyabi-
lirsek fevkalâde iyi, yapıcı, kooperatifçiliği ge
liştirici bir hükmü burada kabul etmiş oluruz, 
kanaatindeyim. 

Kooperatifler çok çeşitli sahalarda kurulan 
teşekküller olduğundan, yapı kooperatiflerin
de olduğu gibi burada kolay bir prensibe bağ
lamak imkânı her yönde yoktur; ama demin 
benden evvel konuşan Hayri Başar arkadaşımı
zın temas ettiği nokta üzerinde ciddiyetle du
rulacak bir noktadır, o da şudur: Resmî Ban
kalar tabiî, hususi bankalarla alâkalı bir hü
küm getirmeye imkân yok. Çünkü resmî ban
kaların kredi politikalarında (şu veya bu ölçü
de de olabilir.) Hükümet politikası hâkimdir. 
Kredileri Tanzim Komitesinde Hükümetin gö
rüşüne uygun politika kolay yürütülür. Onun 
dışındaki bankalar, Bankalar Kanununa tabi
dir, ve saire.. Hükümet politikasına tıpatıp 
uyma durumunda bir vaziyet ihdas etmek im
kânı yoktur. Şimdi resmî bankalarda, Sayın 
Hayri Başar arkadaşımızın temas ettiği pren
sipten hareket ederek, memlekette kooperatif
çiliği geliştirmek için, çalışan kurulmuş koope
ratifin her gittiği kredi imkânlarından fayda
landırılması burada pekâlâ mümkün olabilir, 
kanaatindeyim. Denebilir M, (Resmî bankala
rın kanunen çalıştıkları sahalarda Hükümet 
politikasına uygun plasmanlarda eşit şartlar 
içerisinde de kooperatifler kredilenme bakı
mından, ikraz politikası bakımından öncelik 
alır.) Böyle bir ışık tuttuğumuzda, hakikaten 
Anayasamızın derpiş ettiği (Türkiye'de Devlet 
kooperatifçiliğin gelişmesi için gerekli tedbiri 
alır.) hükmü de finansman politikası bakımın
dan sarahat kazanır. Aksi takdirde yapılan teş
vikler sadece muafiyetlerden faydalandırmak
tan öteye geçmez, nitekim öyledir. Birtakım 
muafiyetlerden istifade eder, onun dışında bir 
şey yoktur. Halbuki olmak lâzımdır. Bu bakım
dan komisyon bu maddeyi alır ve memleketi
mizde kooperatifçiliğin resmî bankaların ikraz 
politikasiyle öncelik alarak teşvik edilmesine 
imkân veren, tıpkı yapı kooperatiflerinde oldu
ğu gibi, bir hükme bağlıyabilirse, gerçekten 
memlekette kooperatifçiliğin gelişmesi finans
man yönünde de büyük (bir imkâna kavuşturul
muş olur. Bu bakımdan üzerinde durulmaya de
ğer bir konudur. Esasen Hükümet tasarısı (sa-

2 . 12 . 1968 O : 1 

deoe kriterini tesbit etmek kolay bir konu ol
duğu için) yapı kooperatiflerinde bunu düşün
müş ve ona ait bir hüküm de getirmiştir. Böy
le bir imkân diğer kooperatiflerde de verilebi-
lirse kooperatifçilik bundan geniş ölçüde fay
dalanmış olacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Savacı, buyurun. 

SABAHATTİN SAVACI (Oümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, ben komisyonun yap
mış olduğu bu değişik maddenin müdafaasını 
yapacağım ve sözlerime kendimin dâhil olduğu 
bir kooperatiften misalle gireceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bir kooperatifte bir 
benim bir de oğlumun ortaklığı var. Bir arka
daşım var. Arkadaşım beş ortakla, iki oğluna 
ayn ayrı, bir kendisine, bir hanımına, bir de 
diğer birisine hisse almıştır. Müteaddit ortak 
arkadaşlar bu suretle fiilen kendileri ortaktır, 
fakat birkaç hisseye hükmetmektedirler. Yani 
Hükümet teklifine itibar ettiğimiz takdirde, 
haddizatında bu şekilde birkaç hisse alınma 
keyfiyeti fiilen mevcudolacak. Fakat, biz me
tindeki prensip gereğince ferdi tek kabul ede
ceğiz ki, bu cari değildir. 

Zannediyorum ki, komisyon bu fiilî duru
mu nazarı itibara alarak gayet güzel bir ifade 
kullanmış ve prensibi muhafaza etmiş. Fakat 
bu kabîl davranışlara, ortak olmalara arz etti
ğim şekilde meydan vermemek için, doğrudan 
doğruya ortaklığına müsaade etmiştir. Bu ka
nundaki yazılı metin ile fiiliyatın birbirine uy
gunluğudur. Komisyon da bu uygunluğu temin 
etmiştir, bu bir. 

İkincisi: Arkadaşlarım, Türkiye'de koopera
tifle meşgul olan herkes bilir ki, kooperatifler 
bir finansman güçlüğü çeker ve finansman güç
lüğü sebebiyle kooperatifler inkıraza uğrar, 
yaşıyamazlar arkadaşlar. Türkiye'deki koope
ratifçiliğin en önemli problemi bu. Bu kanun 
zannediyorum ki, kooperatife hayatiyet vere
cek birçok hususları getirmektedir. Bu arada 
'kooperatife finansman imkânları da getirmek
tedir. Fakat bu finansman imkânını acaba dı
şarıdan, bir bankadan, bir finansman müessese
sinden mi sağlıyalım, yoksa ortaklardan mı 
sağlıyalım? 
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Haddizatında kooperatife dâhil olan ortak
lar, malûmu âliniz, şu suretle istifade ederler: 
Bir, yaptıkları alış veriş karşılığında bir iade 
keyfiyeti kendilerine vukufbulur, yani risturn 
alırlar. Bir de, koydukları sermaye karşılığın
da bir dividant alırlar, yani temettü alırlar. Bu 
temettü verilmesi, dağıtılması hangi esaslara 
göre, hangi usule göre yapılır? Eğer koopera
tif, kooperatif prensiplerine uygun çalışıyorsa, 
buna saygılı ise, mühim olan sağlanan kârın 
dağıtılmasıdır. Kooperatifte kâr da reddedilir, 
ama muhterem arkadaşlanm bu, nazarî reddir. 
Haddizatında kâr vardır. Demokratik koopera
tiflerde de kâr vardır, demokratik olmıyan ko
operatiflerde de kâr vardır. Binaenaleyh, kâr 
cari olduğuna göre sermaye kendiliğinden ge
lir. 

Sermayeyi biz kooperatif için ortaklardan 
mı alsak kooperatif daha kapitalist olur, yahut 
kredi müesseselerinden yüksek faizle mi alsak 
kooperatif daha kapitalist olur?.. Mesele bura
da meydana çıkıyor. Ortaklardan almamız hem 
kooperatif ahlâkına, kooperatif politikasına da
ha uygundur ve ortaklan kooperatife bağla
mak bakımından da çok faydalıdır. Zannediyo
rum ki, komisyon bu hususları da nazarı itiba
ra almıştır. 

Mühim olan, arz ettim, kooperatife ortak 
adedini tahdidederek, ortaklık yoluyla gelme
si muhtemel sermayeyi önlemek değil, mühim 
olan sermayenin sonunda meydana getireceği 
kârın dağıtılmasıdır. Hangi usulle dağıtılıyor? 
Eğer kooperatifçe bir dağıtma varsa, zaten o 
kâr müesseselerindeki cari usule göre ortaklık 
yoluyla bir sermaye kooperatife gelmez, arka
daşlar merak etmesinler bu suretle kooperati
fe sermaye gelmez. Onlar daha cazip sahalar 
ararlar, daha kârlı, daha kelepir istifade ede
cekleri sahalar ararlar. Kooperatif böyle bir 
saha değildir. Böyle bir kâr dağıtmaz. Koope
ratifçe dağıtılacak bir kâra razı olarak sermaye 
hükümranlığı kooperatiflerde teessüs etmez. 

Bu itibarla, sözlerimi fazla uzatmıyacağım, 
muhterem arkadaşlarım, kooperatifler bugün 
muhteva bakımdan değişmektedirler. Bundan 
50 sene, 100 sene evvelki kooperatif fikriyle bu
günkü kooperatif fikri epeyce değişmiştir. Ko
operatiflerin ortaklarının daha çok hisse sene
di almak suretiyle ortak olmaları, sermaye ge-
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tirmeleri mi tercih edilsin, yoksa bir ortakl|ık 
payı ile iktifa edilsin mi? Bu, kooperatifler Ra
kımından münakaşa edilmektedir ve bugün bu 
husus kesin bir neticeye de bağlanmış değildir. 

Arkadaşlarım, kanunun mütaakıp fıkrala
rında bankalardan ve ikraz müesseselerinden 
istifade edileceğinden bahsetmektedir ki, bir so
runda, bu meselede kooperatiflerin bir anaikriaz 
müessesesine bağlanmasıdır. Eğer bir eksiklik 
varsa kanaatimce, kooperatifler için böyle cja--
ğınık bankalar göstermek yerine bu anakanuin-
da bir anaikraz müessesesi göstermek çok isa
betli olur idi. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hayri Başar, siz komis
yonun beyanı üzerine önergenizi geri alıyorsu
nuz değil mi? 

HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — Komisyo
nun teklifine iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — iltihak ediyorsunuz, bunu mu
ameleye koymuyoruz. 

Sayın Kasım önadım, sizin daha evvel ver
miş olduğunuz bir önerge vardı; «19 ncu mad
denin son fıkrasının 1 nci satırındaki (faiz ve) 
kelimelerinden sonra gelen (fiyat) kelimesinin 
(gelir - gider) ibaresi olarak değiştirilmedi» 
diye. Bunu geri mi alıyorsunuz, yoksa onda 4la 
musir mısınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Geri alıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Onu da geri alıyorsunuz, bu 
önerge de geriverilmiştir. 

Şimdi Hükümet teklifinde bir değişiklik ya
pılmak şartiyle ona iltihak ediyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Şursa) — Bu önergemizi de yapı
lan konuşmalardan sonra değiştirmiş bulunuyo
ruz, Sayın Başkan. Müsaade ederseniz bu ha
zırladığımız önergeyi oturduğum yerden oku
yayım veyahut da gelip kürsüden okuyayım.: 

BAŞKAN — Böyle teşrif edin, kürsüden 
ifade edin. Metin hazır mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASI|V[ 
ÖNADIM (Bursa) — Hazır efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biriz 
evvel verdiğimiz önergede «en az 1/4 ünü ya
tırmış bulunmaları şarttır» dan sonra §u fıkrja-
nın ilâvesini rica edeceğiz: «Devlete ait bankja-
larca verilen kredilerde, kredi imkân ve şaıjlr 
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lan iğinde diğer kooperatiflere öncelik tanı
nır.» şeklinde verdiğimiz önergeyi değiştirmek 
istiyoruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın önadım, isterseniz za-
tem müzakeresi bitmiştir, gelecek birleşime ka
dar toa maddeyi yeniden tedvin ediniz. Geti-
reoeğhsiz metni oya sunakm ve öyle müzakere
lere başlıyakm, çünkü bir yanlışlık olacak. Ya
ni -elimizde muntazam bir metin yok. 

«BÇtOt KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM <Bursa) — Peki Sayın Başkanım, 
maddeyi biz geri alıyoruz, gelecek birleşime ka

dar yeniden tedvin edelim, gelecek birleşimde 
oya sunulsun. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyona geriveri-
yoruz. Yapılan müzakerelerin ışığı altında va
ziyet tavazzuh etmiştir. Bütün arkadaşlar sizin 
bu teklifinize iltihak ediyorlar. Sizin getirece
ğiniz metni oya koyarak derhal kabul ettiririz. 

Efendim, vakit gecikmiştir. 4 Aralık Çar
şamba günü saat 15,00 te toplanmak üzere Bir
leşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 19,20 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
12 NCİ BİRLEŞİM 

2 . 12 . 1968 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X I . — Kooperatifler kanıum tasarısı ile 
Konya Milletvekili Faik özfakih ile Adana 
Milletvekili, Kemal Sarıibrahimoğhı ve 23 ar
kadaşının Kooperatifler kanunu teklifi ve 
Boırsa Milletvekili Kasım Önadım'ın, Koopera
tifler kamunu teklifi ve Tarım, Adalet, Ticaret 
ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden kum
lu Geçici Komisyon raporu (1/151, 2/53, 2/232) 
(ıS. Sayısı : 351 ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 21 .12 .1967] 

X 2. — Arsa Ofisi kamum tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve tslkân ve 
Plan 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 ille Adana 
Milletvekili Kemal ıSarıibrahiımıoğlu ve 7 arka-

-daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet An-
gı ve 2 arkadaşının Avukatlık kanunu., tek
lifleri ile Çalışma ve Adalet komisyonlarından 
7 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/313, 2/1 , 2/54, 2/445) (IS. Sayısı : 324 ve 
324 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967] 

X 4. — Tütün ve tütün tekeli kamumu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Tütün ziraata kamumu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlıu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar'ın, Tütün ve tütün tekeli kamumu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, loi§leri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 

=3 er üyeden kumlu Geçici Komisyon raporu 

(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 .1968] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARACI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Hakkâri Milletvekili -Ali Karahan'ın, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Baş/bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 099) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yerji ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, içişleri, Maliye, îmar 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 fo 49 
oranında özel kişilere satılması ve tPRAJŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet [Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7, 

v İ 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER \ 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Tütün Satış Kooperatifleri ve ijiölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün EkicüJeri Genel Bir
liği kamun tasarısı ile izmir Milletvekili jMus-
taf a Uyar ve 18 arkadaşının', Tütün Tarım jSatış 
Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle TüHriye 
Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi ve 
Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, T i c a m ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 



(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. —• Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkımda kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman* Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, içiş
leri, Millî Eğitim ve Plân 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 eklenmesinle dair 
kanun tasarısı ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci efe) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968] 

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

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

X 6. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

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

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

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

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

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

X 12. — Konut kanunu tasarısı ile İzmiır 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, içişleri, 
Maliye, İmar ve iskân 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 r e 
Mimıar Odaları kurulmıasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürüdükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bıayındırlık, Adalet ve Plân 
feomJisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici1 

Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

14. — Devlet ihale kamımı tasarısı. An
kara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 
^arkadaşı ille Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet ihale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numıanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilmesinle dair kanun 
•teklifi ve Sayıştay,- Ticaret, içişleri, Gümrük 
ve Tefeel, Maliye ve Plân komisyonlarından: 
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seçilen 4 eır üyeden kuruüo Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma terfihi : 6 . 4 .1968] 

X 15. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve içişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarîihi : 10 . 4 . 1968] 

16. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (ç) fıkrasından sonra 6306 
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici 
maddenin değiştUriknesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko-
müsyonlarmdan 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 saydı Kanunun 3 ncü 
ve 7 noi maddelerinin değiştirilmesine, bu kanu
na bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve İmar ve İskân komisyonlarından seçi
len 9 ar üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/518) (S. Sayısı : 739 ve eki) [Dağıtma ta
rihi : 20 . 11 . 1968] 

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

19. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'mın, 
38 sayılı Anayasa Nizamını, Milli Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten lmılıdırıiması hakkında kamun tek
lifi (2/380) (IS. Sayısı 654) [Dağıtma tari-
hi : 20 . 2 . 1968] 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili İlyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 nci 

maddesinin bir fıkrasının değiştirilımesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

21. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imza
laman 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 andlaşmaya 
(CIV) ek Andlaşmanın, protokollerin ve n iha i 
Andlaşnıaının onaylanmasının uygun buluindu-
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 ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/532) (S. Sayısı : 736 ve eki) [Dağıtma ta
rihi : 27 . 11 . 1968] 

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

25. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri kanun tasarısı ile Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv ve Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Rifat öztürkçinıe'mlin, Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık yüksek okulları kanunu tek
lifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan 9 ar. üyeden kurulu Geçici Komisyon, ra
poru (1/533, 2/117, 2/204, 2/361) (S. Sayjsı : 
742) [Dağıtma tarihi : 25 .11 .1968] 





Toplantı: 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 627 ye | nci ek 

Kocaeli Milletvekili İsmail Arar'ın, Yasama Meclisleri dış münase» 
betlerinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarih ve 378 sayıh 
Kanunun 1 nci ve 5 nci maddelerine birer fıkra ilâvesi hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi, Anaya
sa Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/565, Cumhuriyet Senatosu 

2/243) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 16 . 11 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 9053 - 2/243 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 28 . 3 . 1968 gün ve 4903 sayllı yazınız : 
Yasama Meclislerinin (dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 

378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 11 . 1968 tarihli 5 nci Birleşiminde değiştirilerek ve 
işari oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not: Değiştirilerek acile oya arz edilen kanun başlığı ve maddeler: 
Kanun başlıyı, Madde 1, 4, 5, 6, 8 (yeni madde), geçici madde ve değişen madde noları: (8 nci 

madde 9, 9 ncu madde 10 ncu madde olmuştur.) 
Genel Kurulun 12 ve 14 . 11 . 1968 tarihli 4 ve 5 nci birleşimlerinde görüşülmüştür. 

Anayasa Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Anmaya Komisyonu 22 . 11 . 1968 
Esas No. 2/565, 2/619 

Karar No. 3 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yasama meclislerinin duş münasebet]erinin düzenlenmesi halkkmdalki 16 Ocak 1964 tarihli ve 
378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilmiş bulu
nan metni üzerinde Cumhuriyöt Senatosu Genel Kurulunca 14 Kasım 1968 günlkü Birleşiminde 
yapılan değişiklikler Komisyonumuzca müzakere olunarak aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır: 

1. Komisyonumuz, ımetne 8 nci madde olarak ilâve edilen hükmün benimsenmemesine karar 
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verdiği cihetle, Cumhuriyet Senatosunca kanun başlığında yapılan değişikliğin de benimsenme-
mesi gerektiğini karara bağlamıştır. 

2. Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca 1 nci madde metninde yapılan değişikliklerin de 
benimsetmemesi gerektiği düşüncesindedir. 

Gerçekten, Cumhuriyet Senatosu değiştirisinde, mezkûr 378 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmeısinden bahsedilmekte olup, bu madde Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunduğu 
cihetle değiştirilmesi söz konusu olamaz. 

Diğer taraftan, aynı değiştiri ile, bu maddede (ve 2 nci maddede) söz konusu milletlerarası 
toplantılarda temsil edilmek açısından Cumhuriyet Senatosu üyeleri ile milletvekilleri arasında 
mevcudolması gereken ve 1961 yılından beri devamlı tatbikatla yerleşmiş bulunan şans eşitliği 
ihlâl edilmektedir. Bu huisus da, kabul edilemez. 

3. Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunun 4 ncü maddeye eklediği som fıkrada söz konusu, 
«Müşterek Başkanlık Divanı» mnı hukukanı ve resmen Anayasada yer bulmıyan bir kurul olarak 
bir kanun metninde zikredilişini uygun görmemiş ve bu, «Müşterek Divan» a «yönetmelik» yapma 
yetkisinin verilmesini de, Anayasanın 113 ncü maddesi sarahatine aykırı görmüştür. 

Komisyonumuz, bu gerekçeyle, bu madde hakkındaki Cumhuriyet Senatosu değiştirisinin de bc-
nimsenmcmesini kararlaştırmıştır. 

4. Komisyonumuz, 5 nci maddedeki bir ifade hatasının düzelti 1 mesane dair Cumhuriyet Se
natosu değiştirisinin benimsenmesini karara bağlamıştır. 

5. Cumhuriyet Senatosu, G nci madde gereğince adayların dil. bilgisi hakkında yapmaları ge
reken bildiriyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığı yerine, ayrı ayrı, men-
suboldukları Yasama Meclisinin Başkanlığına yapmalarına dair mezkur maddede bir değişiklik yap
mış olup, Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu değiş tlriisinin benimsenmesine karar vermiştir. 

G. Komisyonumuz, metne Cumhuriyet Senatosunca eklenen 8 nci maddeyi lüzumsuz sayarak 
benimsememiştir. 

7. Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca geçici maddede yapılmış olan değişikliği, kanun 
teklifiinlin amacına daha uygun sayarak benimsemiş bulunmaktadır. 

9. Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca metne 8 nci madde olarak eklenen maddeyi benim
semediği cihetle, Millet Meclisi metninin 8 nci maddesinin 9 ncu ve aynı metnin 9 ncu maddesi
nin de 10 ncu madde olması yolunda Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikleri de benimseme
miştir. 

10. Öncelikle görüşülmesi ricasiyle Genel Kurula şevki zımnında arz olunur. 

A ıı ayasa Koınisy o mı. 
Balkanı Bu .Rapor Sözcüsü Kâtii)1 

Erzurum İstanbul Çorum Amasya 
/'. Hakkt Yıldırım Coşkun Kırca İhsan Tombuş Nevzat 8ener 

Ankara Edirne Erzurum Giresun 
Emin Baksüit Ahmet Bilgin Ahmet Mustafaoğlu Ali Cüceoğlu 

İ nızada bulunamad ı 

İzmir Uşak 
Şükrü Akkan Ali Rıza Akutytkoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 627 ye 1 nci ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin dü
zenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1.964 tarihli ve 
378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanuna 1 nci madde olarak aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve benzeri 
kurullar üyelikleri 

MADDE 1. — 21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 sa
yılı Kanunla onaylanan 22 Mayıs 1951 tarihli 
Anlaşma ile değiştirilmiş 12 Aralık 1949 tarihli 
ve 5456 sayılı Kanunla onaylanan 5 Mayıs 
1949 tarihli Avrupa Konseyi Statüsünün 25 nci 
ve 26 ncı maddeleri gereğince, Avrupa Kon
seyi Danışma Meclisine ve diğer milletlerarası 
andlaşmalar uyarınca kurulup bir milletler
arası hukukun tüzel kişisinin organı niteliğini 
taşıyan veya taşımıyan ve yasama organları 
üyelerinden kurulan milletlerarası kurullara 
katılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri, mıensüboldukları siyasi partinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grupu tarafından aday 
gösterilirler. Bu adaylar, Cumhuriyet Senato
su üyesi iseler Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun; milletvekili iseler Millet Meclisi Ge
nel Kurulunun bilgisine ilgili Meclisin Başkan
lığınca sunulmakla seçilmiş sayılırlar. 

Her bir siyasi parti grupuna ve siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlara düşen sayı, bunla
rın - boş üyelikler hariç - Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısı üye tamsayısı 
içindeki yüzde oranlarına göre, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkan
lık Divanınca tesbit edilir; siyasi parti grupla
rının öncelik hakları her halde saklıdır. Bu 
sayı ve oranlara, siyasi parti grupları ve si
yasi parti grupu mensubu olmıyanlar, ilânın
dan itibaren üç gün içinde itiraz edebilirler. 
Bu itirazlar, aynı Divan tarafından kesin ola
rak karara bağlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısında siyasi parti grupu mensubu olmıyan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ayrıl
mış olan sayının Cumhuriyet Senatosu üyele-

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin dü
zenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 
378 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bir madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 16 Ocak 1964 tarihli ve $78 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve benzeri 
kurullar üyelikleri 

Madde 1. — 21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 sa
yılı Kanunla onaylanan 22 Mayıs 1951 tarihli 
Anlaşma ile değiştirilmiş 12 Aralık 1949 tarihli 
ve 5456 sayılı Kanunla onaylanan 5 Mayıs 1949 
tarihli Avrupa Konseyi Statüsünün 25 nci ve 
26 ncı maddeleri gereğince, Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisine ve diğer milletlerarası and
laşmalar uyarınca kurulup bir milletlerarası 
hukuk tüzel kişisinin organı noteliğini taşıyan 
veya taşımıyan ve yasama organları üyelerin
den kurulan milletlerarası kurullara katılacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis-
lerdeki mensuboldukları siyasi grupları tarafın
dan aday gösterilirler. Bu adaylar, Cumhuriyet 
Senatosu üyesi iseler Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun milletvekili iseler Millet Meclisi 
Genel Kurulunun bilgisine ilgili Meclisin Baş
kanlığınca sunulmakla seçilmiş sayılırlar. 

Herbir siyasi parti grupuna ve siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlara düşen sayı, buirila-
rm - boş üyelikler hariç - Meclisler üye tamsa
yısı içindeki yüzde oranlarına göre, Meclisler 
Başkanlık Divanlarınca tesbit edilir; siyasi pjar-
ti gruplarının öncelik hakları her halde saklı
dır. Bu sayı ve oranlara, siyasi parti grupları 
ve siyasi parti grupu mensubu olmıyanlar, ilâ
nından itibaren üç gün içinde Genel Kurullarda 
itiraz edebilirler. Bu itirazlar Genel Kurul! ta
rafından kesin olarak karara bağlanır. | 

Siyasi grup mensubu olmıyanların seçiimi, 
mensubu oldukları Yasama Meclisinde, o Mec
lisin İçtüzüğüne uygun olarak yapılır. 

Aynı siyasi parti grupuna mensup bir psıl 
üyenin yerini ancak aynı grupa mensubu bir iye-
dek üye ve siyasi parti grupu mensubu olmı-

M. Meclisi (S. Sayısı : 627 ye 1 ruci ek) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metim) 

riyle milletvekilleri arasında bölüşülmesi, Bir
leşik Toplantıda mevcut siyasi parti grupu 
mensubu olmıyanlardan Cumhuriyet Senatosu 
üyesi olanların ve milletvekili olanların sayı
larının ayrı ayrı Birleşik Toplantıdaki siyasi 
parti grupu mensubu olmıyanların toplamına 
nisbet edilmesiyle bulunacak yüzde oranlarının, 
bunlar için ayrılmış sayıya uygulanması sure
tiyle olur. 

Siyasi parti grupu mensubu olmıyanların 
seçimi, mensubu oldukları Yasama Meclisinde, 
o Meclisin içtüzüğüne uygun olarak yapılır. 

1 nci fıkrada söz konusu Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisi ve diğer kurulların yedek 
üyelikleri için de , yukarıdaki fıkralar uyarın
ca seçim yapılır. Aynı siyasi parti grupuna 
mensup bir asıl üyenin yerini ancak aynı gru-
pa mensup bir yedek üye ve siyasi parti gru
pu mensubu olmıyan bir asıl üyenin yerini de 
ancak aynı vasıftaki bir yedek üye alabilir; 
6 ncı fıkra uyarınca yapılmış olan feragatler 
saklıdır. 

Bir siyasi parti grupunun veya siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanların kendilerine dü
şen asıl veya yedek üyeliklerden bir diğer si
yasi parti grupu veya siyasi parti grupu men
subu olmayan belli bir Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi lehine, seçim sonuçları kesinleş
meden önce feragat etmesi mümkündür. 

Yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre bir 
milletlerarası kurula seçilecek Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin yüzde otuzu Cum
huriyet Senatosu üyesi yüzde yetmişi de mil
letvekili olur. Bu fıkra hükmü, asıl ve yedek 
üyelikler için ayrı ayrı uygulanır. 

Hangi siyasi partinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Grupunun ne kadar Cumhuriyet Se
natosu üyesi ve ne kadar Milletvekili aday gös
tereceği, aday gösterme hakkına sahip siyasi 
parti gruplarının görüşü alındıktan sonra, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı Başkanlık Divanınca tesbit edilir. Bu fık
ranın uygulanmasında, belli bir asıl üyelik 
için yedek üyenin de asıl üyeyle aynı Yasama 
Meclisine mensubolması şart değildir; ancak, 
yukarıdaki fıkranın son cümlesi hükmü saklı
dır. 

(Gıımburiyet Sematostuınıuın kabul ettiği metin) 

yan bir asıl üyenin yerini de ancak aynı vasıf
taki bir yedek üye alabilir. 

Yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre bir 
milletlerarası kurula katılacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, Meclislerden eşit sayıda 
seçilir. Dağıtımda tama bölünmenin mümkün 
olmadığı hallerde, artan üyelik Millet Meclisi
ne bırakılır. 

Aksine hüküm yoksa, bu madde gereğince 
yapılan seçimler her yıl yenilenir; boşalan yer
ler derhal doldurulur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 627 ye 1 nıci ek) 



(Millet Meclisimin kabul ettiği metin.) 

Aksine hüküm yoksa, bu madde gereğince 
yapılan seçimler her yıl yenilenir; boşalan yer
ler derhal doldurulur. 

MADDE 4. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Bir Parlâmentolararası birlik için grup 
tüzüğü yapılması gerekiyorsa, bu tüzük, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık 
Divanlannca, Hükümetin görüşü alındıktan 
sonra, aralarında anlaşarak ve - varsa - o Par
lâmentolararası birliğin anatüzüğüne uygun 
olarak yapılır. 

Dostluk gruplarının tüzükleri kendileri ta
rafından yapılır. Dostluk gruplarının yönetim 
kurullarında ve dış ülkelere gidecek temsilci 
heyetlerinde, değişik siyasi eğilim sahibi üye
lerin adaletli bir şekilde yer almasını sağhya-
cak hükümler, tüzüklerine konulur. 

Parlâmentolaraıası birlik gruplarının ve 
dostluk gruplarının tüzüklerinde ve faaliyetle
rinde uymaları gereken esaslar, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanla
nnca,, Hükümetin görüşünü aldıktan sonra, ara
larında anlaşmak suretiyle tesbit edilir.» 

MADDE 5. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir. 

Heyet başkanlığı şahsan davet edilmiş olan 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı veya Millet Mec
lisi Başkanı tarafından deruhde edilmişse, onun 
mensubolduğu siyasi parti grupu, kendisine 
düşen sayıdan bir eksik sayıda aday gösterir; 
eğer heyet başkanlığını deruhde eden yasama-
meclisinin başkanı hiçbir siyasi parti grupuna 
mensup değilse, siyasi parti grupu mensubu ol-
mıyanlara düşen sayı, heyet başkanının mensu
bolduğu yasama meclisi bakımından bir aded 
azaltılır. 

M. Meclisi (S. 
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('Ouımhuriyet Setnatostumiim kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bir Parlâmentolararası birlik için grup 
tüzüğü yapılması gerekiyorsa, bu tüzük, Cutoı-
mıriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık 
Divanlannca, Hükümetin görüşü alındıktan 
sonra, aralarında anlaşarak ve - varsa - o Par
lâmentolararası birliğin anatüzüğüne uygun 
olarak yapılır. 

Dostluk gruplarının tüzükleri kendileri ta
rafından yapılır. Dostuk gruplarının yönetim 
kurullannda ve dış ülkelere gidecek temsilci he
yetlerinde değişik siyasi eğilim sahibi üyele
rin adaletli şekilde yer almasını sağlıyacak bü
kümlerle, T. B. M. M. üyelerinin birden faşla 
dostluk grupu yönetim kurulunda görev almı-
yacağı ve dış ülkelere gidecek temsilci heyet
lerin dostluk gruplan yönetim kuruluna hasre-
dilemiyeceği hükümleri tüzüklerde yer alır. 

Parlâmentolar birlik gruplarının ve dost
luk gruplannın tüzüklerinde ve faaliyetle
rinde uymalan gereken esaslar, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Müşterek Başkanlık 
Divanınca Dışişleri Bakanlığının görüşü alın
dıktan sonra çıkarılacak yönetmelikle tesbit 
edilir. 

MADDE 5. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine aşağıdaki fjık-
ralar eklenmiştir : 

Heyet başkanlığı şahsan davet edilmiş ojan 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı veya Millet Mec
lisi Başkanı tarafından deruhde edilmişse, onun 
mensubolduğu siyasi parti grupu, kendisine 
düşen sayıdan bir eksik sayıda aday gösterjir; 
eğer heyet başkanlığını deruhde eden yasaina 
meclisinin başkanı hiçbir siyasi parti krupuna 
mensup değilse, siyasi parti grupu mensubu jol-
mıyanlara düşen sayı, heyet başkanının mensu
bolduğu yasama meclisi bakımından, bir atjed 
azaltılır. i 

;ı : 6i27 ye 1 nıci ek) 
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(Millet Meclisinim kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir :-

Dil bilgisi 

Madde 6. — 1 nci ve 2 nci maddeler gere
ğince yasama meclislerinden milletlerarası top
lantılara katılacak olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin Fransızca veya îngilizceyi 
veyahut gitmeleri bahis konusu olan toplantı
da kullanılacak dillerden birini iyi bilmeleri 
gereklidir. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin 1 nci veya 2 nci madde gereğince 
isimlerinin ilgili yasama meclisine duyurulma-
siyle seçimlerinin tamamlanabilmesi için, bu 
fıkrada yazılı dillerden birini iyi bildiklerini, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı Başkanlığına yazı ile bildirmeleri gereklidir. 
Bu yazılı bildirinin, iyi lisan bilgisine dair 
karineleri göstermesi lüzumludur. 

3 ncü ve 5 nci maddelere göre yapılacak se
çimler için, yukardaki fıkrada yazılı şart aran
maz. 

1 nci ve 2 nci maddeler gereğince yapılacak 
seçimlerde siyasi parti gruplarına ayrılan yer
ler her halde saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE. — 2 nci maddede söz ko
nusu Parlâmentoîararası birliklerle ilgili ola
rak bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
yapılmış seçimler yenilenmez. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu yasama meclisleri 
yürütür. 

('Cumhuriyet Seoıatosoııntuın kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Dil bilgisi 

MADDE 6. — 1 nci ve 2 nci maddeler gere
ğince yasama meclislerinden miletlerarası top
lantılara katılacak olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin Fransızca veya İngilizceyi 
veyahut gitmeleri bahis konusu olan toplantı
da kullanılacak dillerden birini iyi bilmeleri 
gereklidir. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin 1 nci veya 2 nci madde gereğince 
isimlerinin ilgili yasama meclisine duyurulma-
siyle seçimlerinin tamamlanabilmesi için, bu 
fıkrada yazılı dillerden birini iyi bildiklerini 
mensubu oldukları Meclisin Başkanlığına yazı 
ile bildirmeleri gereklidir. Bu yazılı bildirinin, 
iyi lisan bilgisine dair karineleri göstermesi lü
zumludur. 

3 ncü ve 5 nci maddelere göre yapılacak 
seçimler için, yukardaki fıkrada yazılı şart 
aranmaz. 

1 nci ve 2 nci maddeler gereğince yapıla
cak seçimlerde siyasi parti gruplarına ayrılan 
yerler her halde saklıdır. 

MADDE 8. — Dış ülkelerin yasama faali
yetleri gelişmslerini izlemek; kanunların yapı
lış tekniklerini incelemek, yasama organları 
üyelerinin devamı ve çalışmaları hakkında bil
gi edinmek üzere Meclisler Başkanlık Divan
ları, üyelerden bir veya bir kaçını dış ülkelere 
gönderebilirler. 

Bu amaçla gönderilen üyelerin, izlean, ince
leme ve bilgilerini rapor halinde mensubolduk-
ları Meclislere sunması gereklidir. 

Bu görevlendirilmede 4 ncü maddenin 2 nci 
fıkrası gözetilir. 

GEÇİCİ MADDE — 2 nci maddede söz ko
nusu Parlâmentoîararası birliklerle ilgili ola
rak bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
yapılmış seçimler bu kanuna göre yenilenir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu yasama meclis
leri yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 627 ye 1 nci ek) 
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Komisyonun Genel Kurula tavsiyeleri 

Kaimin Başlığı — Oumhıuriyet Senatosu değiştirisinin bmimsenımeımesi tavsiye olunuır. 

Madde 1. — Cumhuriyet Senatosu değiştirisinin benimsenmemesi tavsiye olun/ur. 

Madde 2. — Kesinleşmiştir. 

Madde 3. — Kesinleşmiştir. 

Madde 4. — 'Oumhuriyet Senatosu değiştirisinin bemimseramemesi tavsiye olunur. 

Madde 5. — Oumhuriyet Senatosu değiştirisinin benimsenmesi tavsiye olunur. 

Madde 6. — Cumhuriyet Senatosu değiştirisinin benimsenmesi tavsiye olunur. 

Madde 7. — Kesinleşmiştir. 

Madde 8. — Cumhuriyet Senatosunca metne eklenen 8 nci maddenin benimsenmemesi tavsiye 
olunur. 

Geçici Madde — Cumhuriyet Senatosu değiştirisinin benimsenmesi tavsiye okunur. 

Madde 9. — lOumhuriyet Senatosu değiştirisinin benimsenmemesi tavsiye olunur. 

Madde 10. — Oumhuriyet Senatosu değiştirisinin benimsenmemesi tavsiye olunur. 

»&<i 

M. Meclisi (S. Sayısı : 627 ye 1 nci ek) 




