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verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

3 — Evkaf umum müdürlüğü memurları ay
lıklarının tevhid ve teadülüne dair olan kanuna 
ilişik cetvelde bazı değişiklik yapılması ve bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

4 — Harcırah kararnamesinin 13 ncü madde
sinin tefsiri hakkındaki tezkerenin geri verilme
sine dair Başvekâlet tezkeresi 

4 — Müzakere edilen maddeler 
1 — Büyük Millet Meclisi 1935 yılı mayıs ayı 

hesabı hakkında murakıplik raporu (5/16) 
2 — Büyük Millet Meclisi 1935 yılı haziran : 

ağustos aylan hesabına dair murakıplik rapo
ru (5/17) 

S ay ifa 
8 
8 

Sayıfa 
3 — Demiryolları teknik birliği hakkındaki 

1886 tarihli mukavelename ile 18 mayıs 1907 ve 
14 kânunuevvel 1912 tarihli protokollere iltihakı
mıza dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Nafıa 
encümenleri mazbataları (1/54) 9,12,24,25:27 

4 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti vazife ve 
kurumu kanunu lâyihası ve Gümrük ve inhisar
lar ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/104) 9:12 

5 — Posta, telgraf ve telefon memurlarının 
müteselsil kefalet borçları hakkındaki kanun lâ
yihası ve Nafıa encümeni mazbatası (1/246) 12:13 

6 — Askerî ceza kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbata
ları (1/225) 13 

7 — Askerî muhakeme usulü kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi ve 26 ncı madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri mazba
taları (1/256) 13 

8 — Askerlik mükellefiyeti kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/258) 13 

9 — Çiftçiler hakkında kredi kooperatifleri
ne dair kanun lâyihası ve Iktısad, Adliye, Ziraat 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/90) 13:24 

>>a<< 



î : 40 4-10-1935 C : 1 
1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Diyarbekir saylavı Zekâi Apaydının saylavlıktan 
istifanamesi okunduktan sonra 

2041 sayılı kanunun birinci ve 1452 sayılı kanunun 
beşinci maddelerinin tefsirine dair mazbata kabul 
edildi, 

Kânunuevvel 1934 : şubat 1935 aylarına aid rapor 
tasdik ve eylül : ikinci teşrin 1934 aylarile 

Mart : mayıs 1935 aylarına aid raporlar encümen
lere gönderildi 

Beş şahsın ölüm cezasına çarptırılmalarına dair 
mazbatalar kabul olundu. 

1331 sayılı kanunun yedinci maddesile 146 sayılı 

tefsir hükmünün icra ve iflâs kanununun 33 ncü mad
desi hükmile mülga olub olmadığına ve Devlet şûra-
sınca mütegayyib şahıslar mallarının aynen iadesine 
karar verilib verilmeyeceğine, 

Mülga öksüz yurdları umum müdürlüğü muha
sebe müdürü Ahmed Lûtfinin faiz cezasının affine aid 
mazbatalar müzakere ve kabul edildikten sonra cuma 
günü toplanılmak üzere inikad bitirildi 

Başkan 
M A. Renda 

Kâtib 
Kütahya 

Naşid U'uğ 

Kâtib 
Balıkesir 

Sabiha Gökçül 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklifler 
1 — tdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1935 

yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi (2/16) (Bütçe encüme
nine) 

Tezkereler 
2 — Kazanç vergisi kanununun 3 ncü maddesinin 

5 ve 21 nci fıkralarının tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi (3/138) (tktısad, Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

3 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fenİandiya Hükü

meti arasında imza edilen ticaret antlaşması meriyete 
konulduğundan 2294 numaralı kanun mucibince gere
ğinin yapılmasına dair Başvekâlet tezkeresi (3/139) 
(Hariciye ve îktısad encümenlerine) 

4 — 7. Top. A. 1. Tb. Komutanı binbaşı Feyzinin 
takdirname ile taltifine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/140) (Millî Müdafaa encümenine) 

Mazbatalar 
5 — Millî saraylarla Yalova köşkündeki eşya hak

kında Meclis hesablarının tetkiki encümeni mazbatası 
(5/18) (Ruznameye) 

B Î R I N c î C E L S E 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KÂTlBLER : Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Naşid Hakkı Uluğ (Kütahya) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Çankırı saylavı Sami Çölgeçen ve Çoruh 
saylavı Memed Ali Okarın öldüklerine dair Baş
vekâlet tezkeresi 

BAŞKAN — Başvekâlet tezkeresi vardır. 
Büyük Millet Meclisi yüksek Reisliğine 
Çankırı saylavı Sami Çölgeçenin Çankrrıda 

tutulduğu nezf durağı hastalığından kurtula
mayarak 26 - IX - 935 günü saat 14 de öldüğü, 
Dahiliye vekilliğinin 28 - IX - 935 tarihli ve 
3917 sayılı tezkeresinde bildirilmiştir. Arzedc-
rim. 30 -' IX - 935 

Başvekil 
1. İnönü 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Çpruh saylavaı Memed Ali Okarm 17 temmuz 

1935 gecesi Yenişehirde şehid Sadık sokağında
ki 11 sayılı evinde kalp durmasından öldüğü 
Dahiliye vekilliğinin 28 - IX - 935 tarihli ve 
3918 sayılı tezkeresinde bildirilmiştir. Arzede-
rim. 

30 - IX - 935 
Başvekil 

1. İnönü 
BAŞKAN — Krymetli arkadaşlarımızın ha

tıralarına hürmeten üç dakika sükût. 
( Üç dakika sükût edildi) 
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2 — Askerî şahıslarla ailelerine karşı seferber

likte işlenen suçların takibi ve hukuk davalarının 
görülme tarzı ile kira ve tasarruf haklarının ko
runması hakkındaki kanun lâyihasının geri veril
mesine dair Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
20 - V - 1935 tarih ve 6/1174 sayılı tezkereye 

ektir. 
Seferberlikte, bilûmum askerî şahısların ken

dilerine ve ailelerine karşı işlenen suclarm takibi 
ve hukuk davalarının görülme tarzı ile kira ve 
tasarruf haklarının korunması hakkındaki ka
nun lâyihasının yeniden tetkik olunmak üzere, 
geri aimması Millî Müdafaa vekilliğinden rica 
edilmektedir. 

Gerekli işin yapılmasına yüksek müsaadeleri
ni dilerim. Başvekil 

1. İnönü 
BAŞKAN — Lâyihayı iade ediyoruz. 

3 — Evkaf umum, müdürlüğü memurları ay
lıklarının tevhid ve teadülüne dair olan kanuna 
ilişik cetvelde bazı değişiklik yapılması ve bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Evkaf memurları maasatmm tevhid ve tea-

4 dülü hakkındaki 2221 sayılı kanuna bağlı cetvelde 
bazı değişiklikler yapılmasına dair olub 20 - V -
1935 tarih ve 6/1527 sayılı tezkere ile Yüksek 
Meclise sunulmuş olan ve Heyeti umumiyece mü
zakere edilmek üzere 1 - X - 1935 tarihli ruzna-
meye almdığı anlaşılan kanun lâyihasmm yeni
den tetkik edilmek üzere geri alınması Evkaf 
Umum müdürlüğünün 30 - VII - 1935 tarih ve 
169526/74 sayılı tezkeresile istenmektedir. 

Adı geçen kanun lâyihasmm geri gönderilme
sine yüksek emirlerini dilerim. 

Başvekil 
t. İnönü 

BAŞKAN — Lâyihayı iade ediyoruz. 

4 •—• Harcırah kararnamesinin 13 ncü madde
sinin tefsiri hakkındaki tezkerenin geri verilmesi
ne dair Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M.. Yüksek Reisliğine 
Harcırah kararnamesinin 13 ncü maddesinin 

tefsirine aid olan 5 - VII - 1934 tarih ve 6/2164 
numaralı tezkerenin; Maliye vekilliğinin isteği 
üzerine geri gönderilmesini dilerim. 

Başvekil 
t . İnönü 

BAŞKAN — tade ediyoruz. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl olmuştur. 
1 —• Büyük Millet Meclisi 1935 yılı mayıs ayı 

hesabı hakkında murakıblik raporu [1] 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl olmuştur. 

2 —• Büyük Millet Meclisi 1935 yılı haziran : 
ağustos ayları hesabına dair murakıblik raporu [2] 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl olmuştur. 
İkinci müzakeresi yapılacak maddelere geçi

yoruz. 

3 — Demiryolları teknik birliği hakkındaki 
1886 tarihli mukavelename ile 18 mayıs 1907 ve 
14 kânunuevvel 1912 tarihli protokollere İltihakı
mıza dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Nafıa en
cümenleri mazbataları (1/54) [3] 

BAŞKAN — Maddelerini okutuyorum. 

Demiryolları teknik birliği hakkındaki 1886 ta
rihli mukavelename ile 18 mayıs 1907 ve 14 
kânunuevvel 1912 tarihli protokollere ilti

hakımıza dair kanun 

MADDE 1 — Demiryolları teknik birliği 

[1] 232 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 233 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] Birinci müzakeresi 37 nci inikad zapt ni

dadır. 

hakkındaki 1886 tarihli mukavelename ile 18 
mayıs 1907 ve 14 kânunuevvel 1912 tarihli pro
tokollere iltihakımız tensib edilmiştir . 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Reye arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Reye arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir . 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Nafıa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Aynen re
ye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

4 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti vazife 
ve kurum kanunu lâyihası ve Gümrük ve inhisar
lar ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/104) 
[13 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

(11 Birinci müzakeresi 38 nci inikad zaptın-
dadır. 
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Gümrük ve inhisarlar vekilliği teşkilât ve 

vazifeleri hakkında kanun 

Birinci kısım 
. Merkez teşkilâtı 

MADDE 1 — 1909 numaralı kanun ile ku
rulmuş olan Gümrük ve inhisarlar vekilliği aşa
ğıda yazılı dairelerden toplanır: 

A) Merkezde: 
1 - Müsteşarlık, 
2 - Hususî kalem müdürlüğü, 
3 - inhisarlar umum müdürlüğü, 
4 - Gümrük muhafaza umum kumandanlığı, 
5 - Teftiş heyeti, 
6 - Hukuk müşavirliği, 
7 - Gümrükler umum müdürlüğü, 
8 - Muhasebe müdürlüğü,, 
9 - Zat ve sicil işleri müdürlüğü, 
10 - Levazım müdürlüğü. ' 
B) Taşrada: 
1 - Başmüdürlük, 
2 - Müdürlük, 
3 - Başmemurluk, 
4 - Memurluk. 
İnhisarlar umum müdürlüğü ile Muhafaza 

umum kumandanlığı vazife ve teşkilât bakımın
dan hususî kanun ve nizamnamelerine tabidir
ler. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Müsteşar, vekilin müşavir ve 
yardımcısı olub vereceği direktiflere göre vekil
lik işlerini idare eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hususî kalem müdürlüğü, ve
killiğin teşrifat, hususî ve mahrem işlerini ve 
vekil veya müsteşarın emredeceği diğer muha
bereleri ve işleri yapar. 

Vekillik ve Gümrükler umum müdürlüğü 
namına gelen yazılara aid evrak işleri de bu 
müdürlük tarafından görülür. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname yok
tur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Teftiş heyeti, vekil namma ve 
ondan alacakları direktife göre kanun, nizam
name ve emirlerin iyi tatbik edilib edilmediğini 
teftiş ve murakabe etmekle mükellef olub, ve
killiğe bağlı teşkilâtın hepsinde ve bunların me
mur ve müstahdemleri üzerinde dilediği anda 
teftiş yapmağa, elleri altında bulunan para ve 
ayniyatı ve malları ve bunlara aid gizli, açık 
defter ve vesikaları tetkik etmeğe ve yazılı istek 
Üzerine bunları göstermekten çekinen veya zim- J 

meti veya ihtilas veya muamelelerinde mühim 
suiistimali görülen memurların doğrudan doğru
ya ellerini işten çektirmeğe, 

Gümrük mıntakası içinde bütün nakil vası
taları ile eşyalarını ve yolcuları ve vekâletin 
murakabesine tâbi ambar ve antrepolarda mev-
cud malları ve bunlarm kayidlerini muayene 
ve teftiş eylemeğe ve lüzumunda idare hakla
rını koruyacak tedbirler almağa salahiyetlidir
ler. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname yok
tur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler. . . . Etmeyenler. . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hukuk müşavirliğinin vazi
fesi, vekillik makamından veya dairelerinden 
verilecek mukavelename, kanun, nizamname 
projeleri ve daha başka işler hakkında kanunî 
ve hukukî görüşünü bildirmek. 

Vekâlete aid davaların sicillini tutmak ve 
geçirdikleri safhaları takib etmektir. 

Yüksek Reisliğe 
Kanunun beşinci maddesi Gümrük ve İnhi

sarlar encümeninin tertib ettiği 10 ncu madde 
şeklinde tertib olunursa Hukuk müşavirliği
nin vazifesi daha mazbut ve daha şümullü ola
rak gösterilmiş olur. O maddeye, hukuk müşa
virlerinin veya muavinlerinin kazaî müessese
lerde vekâlet hukukunu müdafaa etmek kaydı
nı da ihtiva eden bir fıkra ilâve edilmek üzere 
aşağıdaki şeklin kabulünü teklif ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

Madde 5 — Hukuk müşavirliği, bakanlı
ğın kurumlarınca hazırlanıp bakanlık tara
fından verilecek mukaveleler ile belgeleri in
celeyerek bunları idarenin haklarını koruyacak 
şekilde kanun şartlarına ve hükümlerine uygun 
bir hale koymak, 

Bakanlığın gerekli göreceği kanun, nizam
name projeleri ve daha başka işler hakkmda 
hak ve kanun bakımmdan Görüşünü bildirmek, 

Bakanlıkça veya Gümrüklerce şahıslara kar
şı veya şahıslar tarafından bu kurumlara karşı 
açılan davaların kütüklerini tutmak, bunlarm 
cedvellerini gözetlemek, 

İcabmda adlî ve idarî kaza müesseselerinde 
bakanlık haklarmı müdafaa eylemek vazifelerile 
mükelleftir, 

BAŞKAN — Vekâlet veya encümenin naktai 
nazarı var mı? Tadil takririni reye arzediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar ,.. Almayanlar ... Takrir 
nazarı dikkate alınmıştır. 

GENERAL ŞÜKRÜ GÖKBERK (İstanbul) — 
Diğer maddelerde vekil yazılı, bunda yeni türkçe 
olarak bakan denmiş, encümene havale edilsin. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Refik 
Şevket arkadaşımızın teklifleri Gümrük encüme
ninin bir maddesidir. O madde esasen encü-
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men tarafından teklif edilmişti. Tahrir farkı 
vardır. 

BAŞKAN — Tarzı tahrir itibarile diğer mad
deleri tutmadığı söyleniyor. Hakikaten de tut-
mıyor. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — İfade
min tarzında musir değilim. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ÂLÎ 
RANA TARHAN (İstanbul) — Yalnıs bir ke
lime var. Vekillik yerine (Bakanlık) kullanmış
lar. Bakanlık kelimesinde de musir olmadıHarı-
nı söyleyorlar. Vekillik şekline değiştirirlerse 
mesele kalmaz. 

. BAŞKAN — Bakanlığı, vekillik olarak değiş
tiriyoruz. 

İHSAN TAV (Bayazıd) — Bir sey arzedece-
ğim. Geçen sene yaptığımız ve kabul ettiğimiz 
bir kanunda bütün devairin davalarını doğrudan 
doğruya Maliye vekâleti tarafından takib er!ile
ceği yazılıyordu. Şimdi burada görülüyor ki, 
yine eski hale rücu ediyoruz. Geçen seneye ka
dar her dairenin malî davalarını kendi hukuk 
müşavirleri, kendi avukatları takib ederlerdi. 
Bunu geçen sene tebdil ettik. Bütün devairin 
malî davalarını Maliye vekâleti takib etsin de
dik. ve bütün avukatları Maliye vekâletine bağ
ladık. Şimdi burada Gümrük ve inhisarlara aid 
davaların ayrıca yine eskisi gibi kendi avukatla
rı tarafından takib edilmesini kabul ediyoruz. 
Bunun sebebini bendeniz anlayamıyorum. 

BAŞKAN — İkinci müzakerede tadilname ol
madıkça müzakere açılamaz. Tadilname verildi
ği takdirde tadilname sahibi ile encümen mazba
ta muharriri söz söyler. Maahaza bu madde hak
kında nazarı dikkate alınan takrir encümene ha
vale ediyoruz. Bay İhsan arkadaşımız noktai 
nazarlarını encümende izah ederler, 

MADDE 6 — Gümrükler umum müdürlüğü 
gümrük ve tarife kanunlarının ve gümrüklerle 
alâkalı diğer kanun, nizamname, muahede ve 
mukavelelerin iyi tatbikim temin ve gümrük
lerin bu yoldaki faaliyetlerini tanzim ve 
takib eder ve gümrük şube ve servislerinin ve
rimli ve ileri çalışmalarına yarayacak tedbirleri 
alır ve gümrük işlerine ve gelirlerine dokunan 
kanun projelerini tetkik ile görüşünü bildirir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur.' Maddeyi 
aynen kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

e. MADDE 7 — Muhasebe müdürlüğü: 
A - Merkezin ve Gümrük muhafaza umum 

kumandanlığının maaş ve masraflarını tediye ile 
tahsilatı icra eder. 

B - Taşra tediyatmı ve bütün nakid müra-
selâtmı idare ve zimmetleri takib eder. 

C - Gümrüklerin bütçe dahil ve harici mas
raflarını merkezde toplayarak tetkik ve mahsııb-
larmı icra eder ve Maliye vekâleti umum mu
hasebe umum müdürlüğüne hesablarmı verir. 

I Ç - Vekilliğin bütçe ve katî hesab projeleri
ni hazırlar ve muhasebei umumiye ve Divanı 
muhasebat kanunlarile sair kanunlarda muhase-

i be müdürlerine ve muhasiblere verilmiş olan va-
i zifeleri yapar. 
! BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 
! yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 8 — Zat v esicil işleri müdürlüğü: 

i Memurların tayin, terfi, nakil, tahvil, takdir, 
tecziye, izin ve tekaüd ve yetim maaşı tahsis 

\ muamelelerini ve merkez memurlarmm maaş ve 
ı harcırah tahakkuku işlerini görür ve bütün me

murların gizli ve açık sicillerini tutar, tahkik 
evrakı ve memurin işlerinden doğan idarî dava
ları takib ve mercilerine sevkeder. 

Disiplin komisyonu raportörlüğünü de bu 
müdürlük yapar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda bir tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Levazım müdürlüğü: 
Merkez ve taşra idarelerinin mefruşat, de

mirbaş, matbu evrak, kırtasiye gibi levazım ve 
ihtiyaçlarını temin ve bunlara aid muameleleri 
ifa eder. 

Talimatname vesair umumî yazıları, kitab-
ları bastrrıb dağıtır. Vekillik kütübhanesini ida
re eder ve gümrük yapılarmm inşa ve tamir ve 
bakım ve temizlik işlerile merkezin alım ve sa
tım muamelelerini görür. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname yok
tur. Maddeyi kabul edenler. . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım 
Taşra teşkilâtı 

MADDE 10 — Vekilliğin taşra teşkilâtı me
murluk, başmemurluk ve müdürlüklere ayrılır. 

Memurluklar başmemurluklara veya doğruca 
müdürlüklere, başmemurluklar müdürlüklere, 
müdürlükler de vekilliğe bağlanırlar. 

Birden fazla gümrük müdürlükleri bulunan 
şehirlerde veya vekillikçe lüzum görülecek yer
lerde bu müdürlükler bir başmüdüre veya bir 
müdüre bağlanabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler. . . . Etmeyenler. . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 11 — Taşra teşkilâtında her biri 
kendi salâhiyetleri dahilinde vekilliğe aid vazi
fe ve hizmetleri kanun, nizamname, talimatna
melere ve konmuş usullere göre başarmak ve bu 
yolda verilen emirleri yerine getirmek ve iş sa
hihlerine kanun dairesinde kolaylık göstermek
le mükelleftir. 

II — 
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BAŞKAN — Madde hakkında tadilname yok

tur. Maddeyi kabul edenler. . . Etmeyenler. . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Gümrük kimyagerleri, güm
rük tarifesi kanunile diğer hususî kanunları 
icabınca gümrüklerden geçecek eşya vesair mad
deleri usul ve talimat dairesinde muayene ve 
tahlil etmek ve bu yolda lüzum gösterilecek 
etütleri yapmakla mükelleftirler. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Kolcuların vazifeleri: 
Gümrüklerce göz altında bulundurulmasına 

lüzum görülen eşya ve yolcu beraberinde bu
lunmak, deniz üstü muamelelerde muayene, 
tart ı ve sayma işlerinde muayene memurlarına 
yardım eylemek, gümrüklerin elden götürül
mesi icab eden yazılarını ve tahlil için çıkarıl
mış eşji numunelerini yerlerine götürmek gibi 
hizmetlerdir . 

BAŞKAN i— Madde hakkında bir mütalea 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Vekilliğin merkez ve taşra me
mur kadrosu bu kanuna bağlı cetvelde gösteril
miştir, bu cetvel, 11 - VI -1932 tarih ve 2006 
numaralı kanuna ekli «1» numaralı cetvelin 
Gümrükler kısmı yerine konmuştur. Bu cetvel
de gösterilen memuriyet dereceleri azamî olup 
icab ettiği takdirde bu dereceler yerine maaşı 
daha az derecede memur istihdamı caizdir. 

2006 numaralı kanuna ekli «1» numaralı 
cetvelin Gümrük muhafaza umum kumandanlık 
kısmından 17 nci dereceli birinci sınıf piyade 
muhafaza memurları sayısından «265» i ve 18 
nci dereceli ikinci sınıf piyade muhafaza me
murları sayısından da «133» ü indirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka 
bul edilmiştir. 

MADDE 15 — Bu kanunun tatbik şekli bir 
nizamname ile tayin olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 2006 numaralı ka
nuna bağlı «1» numaralı cetvelin gümrükler 
kısmında yazılı memurluklardan peyderpey açı
lacak yerler mezkûr cetvelden çıkarılır ve tah
sisatı bu kanuna bağlı cetveldeki memurluklara 
karşılık gösterilmek suretile yeni kadro üç sene 
içinde tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

Kanun, encümene piden beşinci maddesi gel
dikten sonra ikmal edilecektir. 

Rey vermeyen var mı? Rey toplama muamele
si bitmiştir. 

5 — Posta, telgraf ve telefon memurlarının 
müteselsil kefalet borçları, hakkındaki kanun lâ
yihası ve Nafıa encümeni mazbatası [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

Posta, telgraf ve telefon memurlarının mütesel
sil kefalet borçları hakkmda kanun 

MADDE 1 — 21 - VI -1927 tarih ve 1113 nu
maralı kefalet kanununun neşri tarihinden ev
velki zamana aid olmak üzere posta, telgraf ve 
telefon idaresinin: 

a) Eşhas zimmetine geçirilmiş veya henüz 
takib safhasında bulunmuş olan zarar ve ziyan
ları, 

b) Havale ve kıymeti mukadderdi ve taah-
hüdlü mektublarla posta paketleri ziyamdan do
ğan ve idare tarafrndan ödenmediği için eşhas 
zimmetine geçirilmiş olan muhtemel zarar ve zi
yanları. 

Yukarıda yazılı kanunun neşri tarihinden ev
velki zamanlara aid müteselsil kefalet kanun
ları hükümlerine tevfikan kefil olmuş bulunan
lardan aranmaz. Asıl borçlu ve müsebbibler 
hakkındaki kanunî takibata devam olunur. 

BAŞKAN — Bu madde hakkmda tadilna
me vardır: 

Yüksek Reisliğe 
Teklif edilen kanun başlığının ve birinci mad

desinin aşağıda gösterilen şekilde tadilini teklif 
ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

21 VI - 1927 tarih ve 1113 numaralı kefalet 
kanununa ek kanun lâyihasıdır 

MADDE 1 — 21 - VI -1927 tarih ve 1113 nu
maralı kanunun neşri tarihinden evvelki zamana 
aid posta, telgraf ve telefon idaresinin : 

A - Eşhas zimmetine geçirilmiş veya henüz 
takib safhasında bulunmuş olan zarar ve ziyan
ları, 

B - Havale ve kıymeti mukadderdi ve taah-
hüdlü mektublarla posta paketleri ziyamdan do
ğan ve idare tarafrndan ödenmediği için eşhas 
zimmetine geçirilmiş olan muhtemel zarar ve zi
yanları, 

Müteselsil kefalet kanunları hükümlerine gö
re kefil olmuş bulunanlardan aranmaz. Asıl borç
lu ve müsebbibleri hakkındaki kanunî takibata 
devam olunur. 

| 1 | Birinci müzakeresi 38 nci inik ad zaptın 
dadır. 

— 12 
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(Erzincan) — Tadil teklifi, kanunun admm ve 
birinci maddesinin yazılış sırasının değiştirilme
sinden ibarettir. Encümen muvafakat ediyor. 

BAŞKAN — Kanunun başlığı hakkındaki ta-
dilnameyi reye arzediyorum. Kabul edenler .... 
Etmeyenler ... Tadilname kabul edilmiştir. 

Şimdi bunun birinci madde hakkındaki tadil 
teklifini de reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükümleri neşri 
tarihinden yürür. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini Nafıa 
vekili yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Birinci müzakeresi yapılacak maddelere geçi
yoruz: 

6 — Askerî ceza kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kamın lâyihası ve Mil
lî Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbataları 
(1/225) [1] 

7 — Askerî muhakeme usulü kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve 26 ncı maddesine 
iki fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası ve Mil
lî Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbata
ları (1/256) [2] 

8 — Askerlik mükellefiyeti, kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/258) [3] 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ NAMINA 
GENERAL KÂZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbe-
kir) — Bu kısma aid 6, 7, 8 numaralı mazbatala
rın tekrar tetkik edilmek üzere geri verilmesini 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Birinci müazkeresi yapılacak 
mazbatalardan 6, 7, ve 8 numaralı olub askerî ce
za kanununa, askeri usulü muhakeme kanunu
na ve askerlik mükellefiyeti kanununa aid olan 
maddelerin geri verilmesi encümen namma isten
mektedir. Mütalea var mı? (Yok sesleri) Bu üç 
lâyiha encümene verilmiştir. 

9 — Çiftçiler hakkında kredi kooperatiflerine 
dair kanun lâyihası ve İktısad, Adliye, Ziraat ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/90) [4] 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Müsaadenizle bir 

[1] 228 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 227 sayılı basmayazı baptın sonundadır. 
[3] 196 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[4] 231 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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ı sual soracağım. Mazbata muharrirlerinden bir 

tanesi bize izahat veremez mi? Yeni ve eski kre
di kooperatifleri hakkındaki farkı lütfen izah 
etsinler, tenevvür edelim. Çünkü esbabı muci-
bede mukayeseli bir şekil görmüş değilim. 

BAŞKAN — İstenilen izahatı hangi encüme
nin maddeleri konuşulacaksa onun vermesi mü-
nasib olur. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Müsaade buyurur
sanız, bir ricada bulunayım. Bu iş doğrudan doğ
ruya iktisadî olması itibarile, İktısad encümenini 
alâkadar eder. Halbuki Îktısad encümeni maz
bata muharriri arkadaşımız burada değildir. . 

ÎKTISAD V. CELÂL BAYAR ( İzmir ) — 
İktısad encümeni namma lâzrmgelen izahatı 
vermese hazırız. 

BAŞKAN — Eski kredi kooperatiflerile, ye
ni kredi kooperatiflerine aid kanunlar arasın
daki farkm izahmı istiyorlar. 

İKTISAD V. CELÂL BAYAR ( İzmir ) — 
Meseleyi kısaca arzedebilirim. Biliyorsunuz ki 
kredi kooperatifleri için Meclise bir kanun lâ
yihası gelmiş ve kanun haline geçerek tatbika
tına geçilmiştir. Bilhassa izmir havalisinde ve 
Karadeniz havalisinde kredi kooperatifleri vü-
cude getirilmiştir. Kredi kooperatiflerinin şim
diye kadarki Meme tarzı üzerinde İktısad ve
kâleti ve Ziraat bankası tetkikat yaptı. 

Gördüğümüz noksanları ıslah etmek ve bun
dan sonra kooperatiflerin arızasız işlemesini 
temin etmek için kanaat getirdiğimiz hususatı 
tesbit ederekten şimdi huzuru âlinize gelen ka
nun lâyihasında yer verdik. Bu iki kanunu yan 
yana getirdiğimiz zaman aralarındaki farklar 
tamamen görülür. Bazı teferruata aid olan kı
sımlardan bahsetmeyeceğim. Yalnız esaslı gör-
düoiimüz nokta şudur: Ziraî kredi kooperatif
lerinin arzu edildiği veçhile muntazam yürü-
memesinin sebeblerinden birisi tahsilattaki 
müşkilâttır. Borçlunun vaktü zamanında bor
cunu eda etmemesi veya edememesidir. Bu, 
nereden ileri geliyor? Diğer bazı memleketler
de ve hatta bizim memleketimizdeki diğer bir 
kooperatifte, satış kooperatiflerile bağlanmış 
olmasının büyük tesiri olması keyfiyetidir. 
Bizim kredi kooperatifleri satış kooperatifleri
le alâkadar bir teşekkül olmadığından dolayı 
tahsilinde ve malların satışlarında müşkülât 
olmuştur. Bundan dolayı kredi kooperatifleri
ne dahil olacak şirketler avni zamanda satış 
kooperatiflerine iştirak edecektirler. Bn, su
retle satış kooperatifi teşekkül ettiği zaman 
kredi kooperatifi azalarının ayni zamanda sa
tış kooperatiflerinde de aza olmasmı şart koy
muş bulunuyoruz. Bu lâyihadaki en mühim fark 
budur. Diğer hususat teferruattır. Arzettiğim 
gibi tatbikatta görülen idarede görülen ufak 
tefek noksanlar bu suretle ikmal ediliyor. Ko
operatife dahil olan kimselerin arzu ettikleri-
ıslahat ta bunlardır. 
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BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 

başka bir mütalea var mı? Maddelere geçilme
sini kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Encümen mazbatasında müstaceliyet teklif 
ediliyor. Bu teklifi reye arzediyorum. Kanu
nun müstacelen müzakeresini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım kredi kooperatifleri kanunu 

MADDE 1 — Bu kanunda yazılı hükümler
den faydalanmak üzere çiftçiler aralarında buc-
suz ve zincirleme soravlı Tarım kredi koope
ratifleri kurulabilir. 

Kooperatif ortaklarının ürünleri üzerinde 
tecim veya komusyonculuk yapanlar, üremle 
para veya mal olarak kredi verenler bu koope
ratiflere giremezler. 

HAMDİ ONGUN (İçel) - Eski kredi koope
ratifleri ile bu kanun mucibince teşekkül edecek 
kredi kooperatiflerinin arasındaki farklar, bu 
birinci maddededir. Eskiden şehirlerde teşekkül 
etmiş olan kredi kooperatifleri, mevcud sermaye
sinin beş misli mesuliyete tâbi tutuluyordu. 
Şimdi burada bütün kredi kooperatifleri gayri 
mahdud mesuliyete tâbidir. Gerek eskiden te
şekkül eden ve gerekse bu kanunla teşekkül 
edecek olan kredi kooperatiflerinin ortakları 
gayri mahdud mesuliyetle mesuldürler. Burada 
bence çiftçiler düşünülmekten ziyade Ziraat 
bankası düşünülmüştür. Bu gayrimahdud. me
suliyet yüzünden bir çok kimseler kooperatife 
dahil olmaktan ürkecektir. Evet muayyen bir 
sermaye sonra herhangi bir hata yüzünden azamî 
bir zarara giriftar olduğu zaman bütün malilo 
mesul olacaktır. Bence bu gayrimahdud mesuli
yet yerine muayyen bir hadde meselâ yatırıl
mış olan sermayenin üç, dörd misli diye bir me
suliyet kabulü lâzımdır. Gayrimahdud mennUvrt, 
belki Ziraat bankasının alabildiğine kredi ver
mesini intaç edecektir. Ortakların hepsi iflâs 
etmeli ki, hepsinin hali serbest olmalı ki Ziraat 
bankası alacağını alamasm. Bu gayrimahdn-1 
mesuliyet bir çok kimseleri endişeye düşürerek 
girmemesine sebeb oluyor. 

İKTISAD VEKİLİ CET AL BA^AR tU-
mir) — Kanun lâyihası encümenlerde oörü^'i 
lürken bu meselede uzun boylu münakaşa ve 
müzakere edilmiştir. Neticede bu kanun lâyiha
sında olduğu gibi gayrimahdud mesuliyetle 
kanunun kabul edilmesi karargir olmuştur. 
Arkadaşımızın dediği gibi bunda Ziraat han k ı 
smın hukukunu gözetmek gayesi yoktur. Bittabi 
her para veren müessese gibi bu millî mü
essesemizin de yaptığı ikraz muamelesinin 
tamamen emniyet altında olması lâzım
dır. bu dikkat edilmesi lâzmıgelen zarurî 
bir keyfiyettir. Fakat münhasıran bunun inin 
konulmuş bir kayid değildir. Esasen mevcud 
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kredi kooperatiflerinin adetleri ve muamelâtı 
tetkik edilirse görülür ki, halen dahi teşekkül 
etmiş olanların % 80 inden fazlası gayrimahdud 
mesuliyeti ihtiva etmektedir. Yalnız bir iki 
şehirde mahdud mesuliyet esasma gidilmiştir. Bi
zim bu kanundan istihdaf ettiğimiz maksad, bit
tabi tesekülümüzün sağlam olması keyfiyeti ve 
ayni zamanda bu teşekküle dahil olan kimselerin 
hepsinin ayni halde, ayni seviyede, ayni fikir 
ve menfaatte olmalarıdır. Bunu temin edersek 
maksadımıza vâsıl olmuş bulunacağız demektir. 
Bununla gayrimahdud mesuliyet, bir cins insan
ları bir araya toplar ve salâbet temin eder ve 
Hükümetin de onlar üzerine yardımı temin edi
lirse neticeye gayet sağlam bir surette vâsıl olu
nabilir. Mahdud mesuliyetli teşekküle girmek 
isteyen zevata gelince: 

Bunlar orta seviyeden yüksek tabakada, bulu
nan kimselerden, yani bunlar kendi aralarında 
hususî bir teşekkül yapabilirler ve ayni zaman
da sadece kredi kooperatiflerinden değil, sadece 

Ziraat bankasından de^il, diğer müesseselerden de 
kredi bulabilecek kimselerdir, kredi bulabilecek 
seviyede olan insanlardır. Bunlardır ki, mah
dud mesuliyete taraftar oluyorlar. Bittabi bu sı
nıfın, bu zümrenin bir teşekküle bağlanarak işle
rini yürütmüş olmaları bizim için şayanı arzu ve 
temennidir. Fakat bu kabil gayrimahdud me
suliyetli teşekküle girmek isteyenler için bütün 
kapılar kapanmış değildir. 

Kooperatiflerin diğer hukukî ahkâmma, yani 
ahkâmı umumiyesine tebaan gayrimahdud mesu
liyetli teşekküle girmek istemeyenler kendi ara
larında yine ahkâmı umumiyeye tebaan diledik
leri gibi teşekkül vücude getirebilirler. Bun
dan dolayıdır ki, biz mahdud mesuliyetli teşek
külleri bilhassa bu kanun lâyihasında istihdaf 
ettiğimiz maksadla beraber yürüyeceğine kani 
değiliz, bundan dolayı teklifin olduğu gibi ka
bul edilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkmda başka 
mütalea var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Bir 
sual. Bu kanun çiftçiler arasmda teşekkül edecek 
kooperatifleri emrediyor. Bu, ziraî, tabirinden 
meselâ tiftik yetiştirenler arasında da bir koope
ratif yapmak manası çıkmaz mı? 

İKTISAD VEKİLİ CELÂL BAYAR (İz
mir) — Tabiî çıkar, o da ziraatin bir subesidir. 

SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — O 
halde buraya (Hayvancılık) tabirini de koyalım. 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Efendim, Ziraat encümeni ile Ad
liye encümeni arasında dil noktasından bir ay
rılık var. Bunun arapça yazılışında, ziraî koo
peratif, denmiştir. Bunu encümenimiz (tarım
sal) diye türkçeye çevirdi. Ziraat encümeni ise 
(tarım) diye yazmıştır. Er, husustaki noktai na
zarları nedir? İzah etsinler. Sonra dil işlerinde 
daha bilgili arakadaşlarımız vardır, tabiî bizi bu 
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hususta tenvir ederler. Yalnız bu maddede de 
değiğl, bundan sonraki maddelerde de bu gibi 
ıstılahlarda da aramızda ayrılık vardır. 

YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Efendim, Ziraat 
encümeni daha ziyade köylünün kolay söyleme
si noktasından (tarımsal) yerine (tarım) tabiri
ni kabul etti. Tarımı kabul etmek suretile zan
nederim, bir hata da yapmış değildir. (Ziraî ko
operatif) daimî surette halk arasmda söylenen 
bir tâbirdir. Dil hususunda o kadar bilgim yok
tur. Zannederim ki, bu da o kadar aykırı değil
dir. Tarımsal deyince bunun söylenmesi güç ola-
caktr. Bu noktai nazardan biz tarımı kabul ettik. 

HAMDÎ ONGUN ( îçel ) — Vekilin buyur
dukları gibi Ziraat bankası bittabi verdiği pa
rayı tahsil cihetini de düşünecektir. Onun bu 
düşüncesini ve verdiklerini tahsil edebilmesi
ni hepimiz de arzu ederiz, , çiftçi de ister. Çün
kü çiftçinin en nihayet dayanabileceği millî 
müessese orasıdır. Oranm daima sağlam ve da
ima kuvvetli olması elbette lâzımdır. 

Bu kanun lâyihasile Ziraat bankasına pek 
geniş salâhiyetler veriliyor. Faraza ortakların 
kredisini tayin edecek olan bankadır. Heyeti 
umumiyenin verdiği kararları icab ederse Zi
raat bankası tadil ve reddedebilecektir. He
yeti umumiyenin intihab ettiği idare heyetini 
banka dilerse kabul etmeyebilir. Yani veto 
hakkı ve daha bir çok salâhiyetler veriliyor. 

Ziraat bankasına hiç bir tehlike brrakma-
yıpta bütün tehlikeyi ortaklara yüklersek Zi
raat bankası endişesiz, istediği gibi şuna buna 
kredi vermeğe kalkacaktır. Hatta bir başka 
endişe kaim olacaktır, o da bazı müdürlerin pa
ramızı işletelim de nasıl olsa tahsil ederiz dü
şüncesi olacaktır. Çünkü tehlike yoktur. Tah
sili kabildir. Diğer ortaklar bütün marneleki-
le mesul vaziyete geçecektir. Böyle gayrimah-
dud bir mesuliyet doğru değildir. Biz bütün 
bütün mesuliyet olmasm demiyoruz. Beş misli 
sermaye ile tahdid ediyoruz İd teklifim o suret
ledir. Ziraat bankası niçin bundan endişe et
sin? Bu maddeden ürkerek bir çok kimseler 
kooperatife girmeyeceklerdir. Asıl endişem bu
dur. Bu olmasm. Şu kooperatifler teşekkül et
miştir. Memlekete faydası dokunuyor, yaşa
sın ve adedi çoğalsm. Endişem bundan başka 
bir şey deqildir. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında müta-
lea var mı? Madde hakkındaki tadilnameyi ar-
zedeceğim. • 

IKTISAD V. CELÂL BAYAR ( îzmir ) — 
Bendeniz iş, münakaşa şeklini almasm diye söz 
almaktan ictinab etmiştim. Cevab vermek ihti
yacı varsa arzedeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÎKTISAD V. CELÂL BAYAR ( îzmir ) — 

Tekrar ediyorum, arkadaşımız bu meselede na
zarî düşünüyorlar. Bunun Ziraat bankasmm me-
kanizmasile ve Ziraat bankasmm düşüncssile 

hiç bir alâkası yoktur. Gayrimahdud mesuliyet 
keyfiyeti hemen her tarafta esaslı bir suret
te kabul edilmiştir, kooperatiflerin esaslı um
delerinden biridir. Para ve kredi vermek me
selesinde kanunun ruhu yakmdan tetkik edi
lirse görülür ki biz, şahsî itibara da ehemmi
yet vermiyoruz. Kredi verirken bir adamm 
servetini esas tutmuyoruz. Şerikin ancak sâyini 
ve sâyinden mütevellid istihsal kudretini esas 
tutuyoruz ve bununla kooperatife dahil olan
ları nevama fazla istihsale teşvik etmiş oluyo
ruz. Mevcud kanunla şimdiki kanun arasın
daki esaslı farklardan birisi de budur. Bun
dan evvelki kredi kooperatiflerini tetkik eder
ken ıslah edilmesini lüzumlu gördüğümüz bir 
keyfiyette arkadaşlar; kooperatife dahil olan
ların ihtiyaçları nisbetinde kooperatifte kredi 
bulamamalarını temin keyfiyetidir. 
Biz, kooperatiflerin adedini çoğaltmak; fakat 
kooperatife dahil olan kimseleri ihtiyaç halinde 
bırakmaktansa, icab ederse kooperatif adedini 
azaltmak fakat mutlaka kooperatife dahil olan 
kimselerin tabiî ihtiyaçlarmm temini daha mü
him bir mesele telâkki ederek bu yolu tuttuk 
ve bu yolda yürüyeceğiz. 

Meselâ, bir şerikin 100 liralık bir krediye ih
tiyacı vardır. Bu ihtiyacını karşılayacak para
nın % 30 unu kooperatiften ve % 30 unu hariç
ten tedarik etmek mecburiyetinde kalırsa koope
ratifin esas gayesi ve o şahsm kooperatife kar
şı olan sadakat ve maksadı dejenere olmuş de
mektir. Biz kooperatife dahil olan kimselerin 
kooperatife karşı sadakatlerini devam ettirebil
mek ve kooperatiften beklenen gayeye ulaşabil
meyi bu takib ettiğimiz tarikle temin edeceğimi
ze kaniiz. 

Arkadaşlarımızın zannettiği gibi Ziraat ban
kası, kooperatifin şeriklerinden kredi kıskana
cak mevkide değildir. Böyle bir sey olabileceğini 
hatıra getirmek bundan beklediğimiz neticeyi sı
fıra indirir. 

Diğer tahsil meselesine gelince: Bu şekilde te
şekkül vücude geldikten sonra satış kooperatif
leri yapıldığı zaman, - bunu da ayrıca görüşece
ğiz, bu lâyiha ruznameye gelmiştir - kredi koo-
peratiflerile satış kooperatiflerini beraber yürüt
meye başladığımız zaman tahsil meselesi normal 
bir vaziyete girecektir. Şu halde o vakit müs
tahsil malmı satış kooperatifi vasrtasile satmak
ta müttehid bulunacak istihsalini tamami-
le satış kooperatifine teslim edecektir. Sa
tış kooperatifi de mal satılmcaya kadar 
onu murabahacılar elinde bırakmamak için der-
akab şeriklerin zarurî ihtiyaçlarını karşıla3'abil-
mek için bir ehli hibre vasrtasile malma bir kıy
met takdir ettikten sonra malına muayyen 
nisbette para verecektir, demek oluyor 
ki, mal satışı suretile para tahtı em
niyete girdiği gibi şerik te malını satma-
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dan evvel para bulmuş oluyor. Binaenaleyh, ar
kadaşımız acele ile kanun lâyihasını ve esbabı 
mucibesini okumağa vakit bulamamışlar. 

HAMDİ ONGUN (îçel) — Tamamen oku
dum. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında başka 
mütalea yoktur, takrir vardır. 

Yüksek Reisliğie 
Beş misli mahdud mesuliyetin kabul edilme

sini teklif ederiz. 
Balıkesir İçel 

Hayrettin Karan Hamdi Ongun 
BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Naza

rı dikkate alanlar ... Almayanlar ... Takrir naza
rı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Tarım kredi kooperatiflerinin 
kurulacağı yerler, Türkiye Ziraat bankasının 
önergesi veya ilgililerin baş vurması üzerin Eko
nomi bakanlığınca belli edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunda yazılı Tarım kre
di kooperatiflerinin ortaklarınca imzalanacak 
sosyete ana mukavelenamesinin formülü, Ziraat 
bankasınca hazırlanarak Ekonomi bakanlığının 
onamasından sonra İcra Vekilleri Heyetince 
onaylanır. Bu formülde yazılı hükümlerin de
ğiştirilmesi o yoldan yapılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmeyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İkinci maddeye göre belli edi
len yerlerde tarım kredi kooperatiflerinin ku
rulması için: 

a - En az 30 ortak bulunması, 
b - Üçüncü maddede yazılı formüle göre 

ana mukavelenamenin ortaklarca imzalanmış 
olması, 

c - Ana mukavelenamenin Türkiye Ziraat 
bankasınca onaylandıktan sonra Ekonomi ba
kanlığı tarafından kabulü şarttır. 

REFİK İNCE (Manisa )— 30 ortak değil, 
30 ortağm bulunması şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — 4 ncü madde hakkmda başka 
mütalea var mı? (Hayır sesleri). Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler. . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Tarım kredi kooperatiflerinin 
kapitalleri ortaklarının yükenecekleri ortaklık 
paylarından toplanır. 

Kooperatifin en az kapitali ile bunun kurula
bilmesi için ödenmesi lüzumlu olan miktarı or
taklık paymın tutan, bunlarm ödenme şekilleri 
ve ortakların istekleri üzerine kendileri için ka-
rarlaşacak kredi ile denkli olmak üzere yükene

cekleri paylarm miktarı kooperatifin çalışacağı 
alanm ekonomik durumuna göre ana mukavele
name ile saptanır. 

Ortağın 16 ncı maddeye göre alabileceği bu 
kredi arttıkça yükeneceği pay sayesi de o kadar 
artar. Ancak bu ortaklık paylarının tutarı bin 
bes yüz lirayı geçemez. 

' ZİRAAT ENCÜMENİ M. M. YAŞAR ÖZEY 
(Manisa) — Metindeki (sayesi) kelimesi (sayı
sı) olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Eeme-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Sekiz yıl ortaklık yaptıktan 
sonra tarım kredi kooperatiflerinden çıkan ortak
larla bulunduğu kooperatif bölgesinden başka 
yere taşınmak veya o bölgede çiftçilikten vazgeç
mek sebeblerile bu vakti doldurmadan çıkan or
taklara ortaklık payları üremlerile birlikte geri 
verilir. 

Sekiz yıl ortaklık yaptığı halde yükendiği or
taklık paymın tamını ödemeden veya sekiz yılı 
doldurmadan çıkan ortakların ortaklık payların
dan ödedikleri geri verilmez. Bu paralar yedek 
akçaya mal edilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir sual soraca
ğım: 

Kredi kooperatiflerinin azalarına, terketmek 
hakkı bu gün beş yılken burada bu müddet sekiz 
sene olmuştur. Neden sekiz sene olmuş ta on se
ne olmamış, veya yine beş sene de bırakılmamış. 

İkincisi; sekiz seneyi ikmal etmeyenler hak
kında hüküm vardır. Fakat müddeti içinde ya
ni müddet bitmeden ölenler hakkında ne muame
le yapılacağına dair hüküm yoktur, ne buyuru-
lur? 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 
— Bu kanun yapılırken diğer memleketlerin ka
nunlarını da nazarı dikkate aldık, onları da tet
kik ettik. Sekiz sene olmasını ihtiyaca ve hale 
daha uygun gördük. Bu mesele ihtisas encü
menlerinde uzun uzadıya müzakere edildi. İh
tisas encümenleri de bunun sekiz sene olmasında 
müttefik bulundular. Görüldü ki, diğer memle
ketlerde bu uzun müddet esastır. Binaenaleyh, 
encümenimiz de bu maddeyi o suretle, ihtisas 
encümeninin kabulü veçhile kabul etti. 

Diğer meselelere gelince; ortaklarm ölmeleri 
halinde hisselerine aid hakları aşağıdaki hüküm
lerle teyid edilmiştir. Onlara aid dokuzuncu 
maddede hüküm vardır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Kredi kooperatif
lerinin, teşekkül ettiği yerlerde çiftçilere fayda
lı olduğunu görmekten zevk duyanlardan birisi 
de benim. Fakat çiftçilerin bankadan para al
dıkça esas nizamnameleri mucibince kesilen 
% 10 l an vardır. Hatta bu % 10 1ar bunların 
sermayelerini dahi geçmek derecesini bulmuştur. 
Mevcud kredi kooperatifi kanunu mucibince, 
beş sene geçtikten sonra kredi kooperatifinde 

16 — 



t : 40 4-10-1935 C : 1 
toplanmış olan sermayesini ve bir de kredi koo
peratifinden istikraz ettiği paralardan kesilen 
% 10 lan alabileceğini zanneden çiftçinin hakkı 
bu madde ile, daha üç sene sonraya atılmış ola
caktır. Binaenaleyh, ben kendi hesabıma, mem
lekette yeni yeni itibar tesis etmek mevzuu üze
rinde söz söylediğimize göre, bu gün verdiğim 
parayı sekiz sene sonra alacağım veyahud bu 
günkü vaziyete bir defa kapıldıktan son
ra ancak sekiz sene sonra paramı kur
taracağım gibi vaziyetlere mahal verme -
mek için çiftçiyi kooperatife bağlamak noktai 
nazarında ruhî, amelî bir fayda görüyorum. 
Eğer bu hususta mütehassıs olan arkadaşlar be
nim gördüğüm ve anladığım manayi hüsnü te
lâkki ederlerse bunun beş olarak kalmasında 
fayda vardır. Sekiz olmasının esbabı mucibesi, 
yalnız civarda bulunan şu veya bu Devletlerin 
usullerinin böyle olmasından ibaret değilse ben 
de mütaleamdan vaz geçerim. Böyle değilse, 
bunları da kâfi görmem. Benim noktai nazarım 
pişmiş bir halde bulunan vaziyeti daha iyi ifade 
ediyor. Takdir muhterem heyetinizindir. 

YAŞAR ÖZER (Manisa) — Bu kooperatif
lerin bir defa en büyük faydalarından biri bu
rada yüzde onların olmamasıdır. Eski koopera
tiflerle alış veriş yapanlardan daima yüzde on 
tevkifat yapılıyordu. Bu kanunda bu % 10 
mevzubahs değildir. Sonra encümende müza
kere edilirken biz de bu % 10 1ar üzerinde 
durduk. Hatta dedik ki, intikal devresinde, in
tikalden sonra acaba bu % 10 lardan hissedar
lar ne suretle istifade edeceklerdir? Burada ka
nun tamamen sakittir ve biz böyle tahmin 
ediyoruz ki kanun çıktıktan sonra esasen beş 
seneyi doldurmuş ve müddeti bitmiş olanlar 
vardır - diğer kooperatifler bu kanun ahkâmına 
uyduğundan dolayı % 10 1ar doğrudan doğ
ruya çiftçinin borçlarına mahsup edileceği ka
naatine varıyoruz. Bu hususta encümen bu ka
naati besliyerek o suretle ayrıca bir hüküm koy
madı. 

BAŞKAN — 6 ncı madde hakkında başka 
mütalea var mı? 

ADLÎYE En. M. M. SELÂH YARGI (Koca
eli) — 9 ncu maddede, ölenlerin soravları neka-
dar sürecektir, bu yazılı. Fakat Refik İncenin 
işaret ettikleri bu 6 ncı maddeye taalluk eder, 
ölüm vaziyetinin yazılması lâzımdır. Adliye en
cümeni şimdi okunan 6 ncı maddenin yedinci 
satırında, sebeblerile kelimesinden sonra (ölüm 
halinde) cümlesinin ilâvesini teklif ediyor. 

BAŞKAN — Hususî hüküm yoksa ahkâmı 
umumiye cereyan eder. 

EALÂH YARGI (Devamla) — Ölüm halin
de mesuliyet ne şekilde devam edecektir. Bu 9 
ncu maddede yazılı. Zaten bu kanunun vazı, ah
kâmı umumiyeden aykırı bir takım hükümleri 
ihtiva etmesinden dolayıdır. Yoksa koopera

tiflerde, ticarî şirketler arasmda ticaret kanu
nunda yazılmıştır. Bunların her biri hususi
yetine ve temin edeceği faydalara göre hüküm
ler ihtiva etmektedir. O itibarla ölüm batinin 
burada yazılması yerindedir ve vuzuhtan da 
hiç bir zarar gelmez. 

BAŞKAN — Adliye encümeninin maddesin
de bu hükümler var mıdır? 

ADLİYE En. M. M. SALÂH YARGI (Ko
caeli) — Yoktur. Fakat arkadaşımızın ifade
lerinden mülhem olarak Adliye encümeni « ö-
lüm halinin » buraya girmesini muvafık buluyor. 

BAŞKAN — Lütfen bir takrir veriniz. 
SALÂH YARGI (Kocaeli) — Encümen na

mına arzettiğim için takrire hacet yoktur zan
nederim. 

İKTİSAT En. NAMINA REMZÎ GÜREŞ (Ga
ziantep) — İktısad encümeni bu maddeyi tetkik 
ederken % 10 larm, arkadaşımızın dediği gibi, 
kaldırılması dolayısile Refik İncenin serdettiği 
mahzurun bulunmadığı neticesine varmıştır. 
Bu kanun, eski kooperatifleri, bu kanunun ah
kâmına girmek ve tâbi olmak şartile bu koope
ratiflerle birleştirmektedir. Binaenaleyh şayet 
% 10 larm tatbikmda, Refik İnce arkadaşımı
zın dediği gibi, haddini geçmiş olsa dahi mah
subu yapılacaktır. Bunda şüphe yoktur. 

Diğer cihetten ortaklardan birisinin ölüm 
halinde ne yapılacağı mademki bu kanunda mu-
sarrah değildir, umumî ahkâma gidecektir. 
iktısad encümeniniz bu gibi teşekküllerin ha
yatlarının uzun olması ve o teşekkülle ilgili bu
lunanların igilerinin artması için bunu lüzumlu 
görmüştür. İmkân olsa müddetin artması dahi 
faydalı olur. Fakat memleketimize göre şimdi
lik sekiz senelik bir müddet konmasını encü
menimiz muvafık görmüştür. 

NAZMİ TOPCOĞLU (Aydm) — Kooperatif
lerin bir hassası da halk içerisinde tasarruf 
temin etmesidir. Kredi kooperatifleri sermaye
leri, her nevi kooperatiflerde olduğu gibi, beş 
sene zarfmda ve beş taksitte tahsil olunur. 
Bunlar, bu hisseler anonim şirketlerde veya di
ğer müesseselerde olduğu gibi alınıp satılmak 
kabiliyetinde değildir. Çünkü yalnız parayı 
temsil eden bir hisse depil, paranın yanında 
bir vasıf arayan bir hissedir. Ekseriyetle çift
çilerimiz borçlandığı zaman bir kaç seneyi ik
mal etmi« vaziyette, bir borç tazyiki altında 
derhal istifa edip teraküm eden sermayesini 
alıp borcunu kapamaktadır. Bu suretle atiyi 
düşünmeden hareket etmeyi tercih ediyorlar. 
Halbuki bu muameleyi yaparken kendisini dü
şünen müessese ile alâkasını kesiyor. Her han
gi bir sıkıntı neticesinde âni tazyikler altında 
kooperatiflerden arzu etmeyerek çıkmasına 
meydan vermemelidir. 

Bu, sekiz sene kaydi bunlarm her hangi bir 
sıkışık vaziyette kooperatiften çıkmamalarını 
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temin ve kooperatifi devam ettirmek gayesile 
konmuştur. 

Arkadaşımız, Iktısad encümeni mazbata mu
harriri Eemzinin dediği gibi, imkân olursa bu 
müddeti arttırmak kooperatifin ve çiftçilerin 
aleyhine değil lehine olur. 

İKTISAD V. CELÂL BAYAR ( îzmir ) — 
Bazı memleketlerde bu müddet 15 seneye 

kadar yükselir . 
TÜRGUD TÜRKOĞLU ( Manisa ) — Eski 

kredi kooperatifinde kooperatifin teşekkül müd
deti beş sene olarak gösterilmiştir. Fakat 
bu esas dahilinde memleketimizde kurulmuş 
bir çok kooperatifler vardır. Bu kooperatifle
re giren ortaklarm taksitlerini vermekte, çek
tikleri müşkülât dolayısile bu kanunla o müd
deti sekiz seneye çıkarıyoruz, müddeti sekiz se
neye çıkardığımız vakit bes senelik koopera
tiflere giren ortaklar fazla bir hisse verecek 
değildir. Bilâkis mevcud hisseleri ödemekte 
bir kolaylık göreceklerdir. Esasen Bütçe encü
meniniz de Ziraat encümeninin 8 sene esasmı, 
bu ciheti düşünerek, muvafık görmüştür. 

Yüzde on meselesine gelince; bunun bura
da biraz daha iyice anlaşılmasını arzu ettiğim 
için bu hususta biraz izihat vermeme müsaadele
rini rica ederim. 

Kooperatife giren bir ortak bir defa 500 li
ra kabul ediyorsa 5 senede yüzer lira para ve
recektir. Girmek için bir hisse taahhüd ediyor. 
% 10 miktarında da kendisine verilecek para
dan kesiliyor. Bu suretle hissesi, ihtiyat ak
çesi temin ediliyor. Bundan başka o ortağın 
her istikraz yaptığında aldığı paradan % 10 
kesilmesi de eski kooperatif kanunlarında var
dır. 

Bu defa gezdiğim yerlerde tetkik ettiğim 
kooperatif bütçeleri; meselâ bir kooperatif or
takları 30 000 lira taahhüd etmişlerse ve bunun 
şimdiye kadar 15 000 lirasını vermişlerse, istik
raz yaptıkça verdikleri % 10 larm miktarının 
da 10 000 lirava vardığını göstermiştir. 

Şimdi müstahsili, üretmeni tasarrufa alıştı
rıyoruz. O üretmenin bu kadar müşkül zaman
larda, bu kadar müşkül şartlar arasmda, gir
diği kooperatife her taahhüd ettiği hisseyi 
vermesi onun için en büyük bir tasarruftur. 
Bu, böyle iken, her sene vereceğimiz 150 liradan 
ayrıca 15 lira tevkif etmek çok büyük bir kül
fet oluyor. Nitekim bu kanun bu ciheti derpiş et
miş ve kaldırmıştır. Ancak Refik ince arkadaşı
mın temas ettiği nokta, halen beş senelik koope
ratiflerin veznesinde, ortaklarm demin arzettiğim 
istikrazlar yüzünden kalmış olan % 10 ihtiyat 
akçalarıdır. Her gittiğim yerde kooperatiflerin 
ricası şu olmuştur: Bizim ihtiyat akçamiz durur
ken ve istikrazlardan kesilmişken diğer taraftan 
kooperatifimiz de beş seneyi doldurmuş bulund-
duğu halde hâlâ iki taksiti veremeyecek vaziyet
te bulunuyoruz. Bizi, böyle bir akçamız durur

ken, tazyik etmektense ihtiyat akçamızı iki se
nelik taksite karşılık kabul etsinler de biz bu 
müşkül şerait altmda tekrar taksit vermekten 
kurtulalım. 

Eğer înce arkadaşımızın arzusu bu ise, ben de 
aynen iştirak ederim ve zannetmem ki, bunu ka
bul etmekte ne kooperatiflerce ve ne de Ziraat 
bankasmaca bir zarar hâsıl olsun. Bendeniz yal
nız ihtiyat akçalarının taksit borçlarına karşılık 
olarak kabul edilmesini teklif ediyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Halkı alâkadar 
eden bir iş olduğu için sözü uzattım. Affinizi 
rica ederim. Bir defa salâhiyettar diller epeyce 
söz söyledi. Remzi, Topcuoğlu, Yaşar gibi ar
kadaşların hepsi çiftçidirler, iktısadçıdırlar. Bu 
işlerde çiftçilerin haline benden daha iyi tercü
man olurlar. Fakat itiraf etmek lâzımgelir ki, 
müddetin sekiz sene olması hakkındaki esbabı 
mucibeyi bendeniz kâfi görmüyorum. Topcuoğlu 
Nazmi izah ederek diyor ki; kooperatife giren 
adamları girer girmez çıkmaktan kurtarmak için 
tutmak lâzımdır. Beş seneyi bitiren bir çiftçi 
biriktirdiği sermayesini alarak her hangi bir sı
kıntısını defetmesi lâzımgeliyor. Fakat bilinme
lidir ki, hayat beş sene geçtiği gibi sekiz sene 
de geçebilir. Şu da bilinmelidir ki, çiftçiye em
niyet veren ve işlerinde muvaffakiyet gösteren 
bu gibi kıymetli teşekküllerden bir defa çıkmak 
azalacağı gibi girenlerin adedi de çoğalacaktır. 
Kooperatiflerin esasmı emniyet teşkil edecek
tir. Bizim muhitte en çok muvaffak olan koo
peratifler rençberin derdine en çok derman olan, 
en iyi çalışan kooperatiflerdir. Bunu sekiz değil, 
on senede yapsak kooperatifler behemehal yaşaya
caktır. Çünkü onun olmadığı zamanda çiftçi gör
düğü sıkmtryı hatırlayarak kooperatifin meftu
nu olacak ve ona mümkün olabileceği kadar bağ
lantısını artıracaktır. Müddetin çokluğu veya 
azlığı ile bir çiftçiyi kooperatife bağlamak değil, 
ona yapacağı esaslı yardımlar ve göstereceği em
niyetle manevî bağları çoğaltmak lâzımdır. Her
hangi bir maddî sıkıntile çıkacak olanların yeri
ne, makine muntazam olursa, daha fazla giren 
bulunacağmı katiyetle temin edebilecek vaziyet
teyim. Celâl ve Remzi arkadaşlarımız muhtelif 
memleketlerde bu müddetin 15 sene olduğunu 
söylediler. Her memleketin ihtiyacı kendi için
den doğan bir zaruret neticesi olduğu malûm bu
lunduğuna göre, bu sekiz sene bizim için 
de bir ihtiyaçsa ve kooperatif mevzuunun zaru
rî neticesi olarak telâkki ediliyorsa, bu müddetin 
daha fazla olması doğru olur. Maamafih, Tur-
gud arkadaşımız, müddetin çokluğu ve çiftçinin 
vermeyi taahhüd ettiği sermayenin, hissenin, 
beş yerine sekiz taksite bağlanması, çiftçiye ko
laylık gösterilerek çiftçinin kooperatife yazıl
ması mevuzubahstir, dediler. O halde arkada
şım teklif etsinler de 20 veya 50 taksit olsun. 
8 senenin esbabı mucibesi her halde çiftçiye tak-
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sit tediye etsin, cazibesini vermekten daha başka 
türlü olması lâzımdır. Hulâsa bu gün kredi koo
peratiflerinde yazılı - adedlerini bilmiyorum - bir 
çok vatandaşlar vardır. Her birisi kendilerini 
beş sene bağlı bulmaktadır. Bu beş seneye üç 
sene daha zammediyoruz. Binaenaleyh, mükte-
seb vaziyeti ihlâl ediyoruz. Ben bunu mevcud-
lara değil bundan sonrakiler için yapılması ta
raftarıyım. Beşinci sene sonunda bir vatandaş 
kanunun hükmünün değişmediğinden zevk alır. 
Ne Yaşar, ne Remzi arkadaşımın mütaleaları be
ni tatmin etmemiştir. Ben okumadım, fakat 
okuyan bir arkadaşımın ifadesine atfen söylü
yorum, % 10 keyfiyeti kanun mevzuu ise... 
Kanun mevzuu değil de nizamname mevzuu ise... 

HAMDİ ONGUN (İçel) — Sonradan bir ta
mim mevcuddur. 

REFİK İNCE (Devamla) — Banka müdürü
ne soralım. Kanun mevzuu mudur? 

ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ 
KEMAL ZAİM — Kanun mevzuu değildir. 

SAMİ ERKMAN (Kastamonu) — Esası mu
kavele mevzuudur. Yapılan mukavele tarafeyn

ce kabul edilmiştir. 
REFİK İNCE (Manisa) — Bütün buradaki 

sözlerin mahiyeti , o zaman, tamamen değişiyor. 
Bay Yaşar esbabı mucibesinde; biz encümende 
düşündük, kredi kooperatiflerinin müddetini 3 
sene yaparken vatandaşın % 10 dan kurtulması
nı temin ettik, dediler. 

Halbuki bizzat bu kanun da dahilmiş. Bu 
hususta Celâl Bayar ve banka müdürü arka
daşımızın dahi noktai nazarını öğrenmek iste
rim ki filî neticeyi alalmı. Beş veya sekiz sene 
meselesi takdirinize kalmıştır. 

Toplanan % 10 larm bir defa, taksit borç
larına mahsub edilmesi lâzımdır. Yani ben 
çiftçiyim, taksit borcum vardır, istikrazlar
dan toplanan % 10 lardan da matlubum var
dır, yani hem matlubum, hem zimmetim var
dır, hesablarım tetkik edilirken mahsub yapıl
mıyor; bu , doğru değildir. Turgud arkadaşı
mın da dediği gibi mahsub muamelesi yapılma
lıdır. Gayet teminatlı bir kanun yapıldığına 
ve kredi kooperatifine yazılan vatandaşın ar
tık eli, kolu bağlandığına göre, esas mukave
lelere ve istatülere nazaran bir defa daha % 
10 kesilmesi kaydi konmasın, Eğer bu müza
kere bu faydayı temin ederse memnun olmalıdır. 

İKTİSÂB V. CELÂL BAYAR ( İzmir ) — 
Bu % 10 hakkında şikâyetler dinledik. Bina
enaleyh bu kanunda o kaydi koymadık. Biri
kenleri de borçlarına mahsub etmek niyetinde
yiz. Ziraat bankası umum müdürü de bunu 
muvafık buldular. Demekki mesele halledil
miştir. 

Beş sene, sekiz sene meselesine gelince; bu, 
o kadar mühim değildir, Heyeti umumiyenin 
takdirine kalmıştır, her şeyde olduğu gibi... 
Yalnız şimdiye kadar söylenilmemiş olan es

babı mucibeye yeni bir esbabı mucibe daha 
ilâve etmek isterim: 

Satış kooperatiflerinde de sekiz sene koy
duk. Bu iki sistem kooperatif beraber yürüye
cektir. Sebebi de, ancak sekiz sene zarfında 
bir alış verişin tasfiye edilebileceğidir. Mak
sadımız her ikisinde ayni hüküm cari olması
dır. 

HAMDİ ONGUN (İçel) — Sekiz sene müd
detle teşekkül etmiş olan bu kooperatiflerin 
mebdei hangi tarihten başlıyor? Teşekkül tari
hi mi, yoksa bu kanunun nesri tarihi mi? 

SALÂH YARGI ( Kocaeli ) — Muvakkat 
madde eski kanuna göre teşekkül etmiş olan 
kooperatiflerin bu kanana göre intibak ekmele
ri yazılıdır. 

HAMDİ ONGUN ( İçel ) — Sekiz senenin 
mebdei evvelce teşekkül etmiş kooperatifler 
içindir. Yoksa bu kanunla teşekkül 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Bu kanunun 
meriyete geçtiği tarihten itibaren olacağı ga
yet tabiidir. Bir şey daha ilâve edeyim ki bu 
kanunun tanziminden maksad kooperatiflerin 
çoğalmasıdır. Yoksa bunları tasfiye edipte he
men kârlarını paylaşmak gibi bir kasıd yok
tur. 

BAŞKAN — Bay Refik İncenin sekiz sene
nin beş seneye inmesi hakkında tahrirî bir tek
lifi yoktur. Şimdi yalnız Adliye encümeninin 
(Ölüm halinde) ve bir de (Ölenin mirasçılarına) 
kelimelerinin ilâvesi hakkmda teklifi vardır. 
Bu teklifi reyinize arzedeceğim. Bu ilâve hak
kında encümenin bir mütaleası var mı? 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 
— Biz de iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Başka bir mütalea yoktur. Bu 
ilâveler dahil olduğu halde maddeyi aynen oku
tuyorum : 

MADDE ö — Sekiz yıl ortaklık yaptıktan 
sonra tarım kredi kooperatiflerinden çıkan or
taklarla bulunduğu kooperatif bölgesinden baş
ka yere taşmmak veya o bölgede çiftçilikten 
vazgeçmek sebeblerile ölüm halin.de bu vakti 
doldurmadan çıkan ortaklara ve ölenin mirasçı
larına ortaklık payları üremlerile, birlikte geri 
verilir. 

Sekiz yıl ortaklık yaptığı halde yükendiği 
ocaklık paymm tamını ödemeden veya sekiz 
yılı doldurmadan çıkan ortakların ortaklık pay
larından ödedikleri geri verilmez. Bu paralar 
yedek akçaya mal edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi okuduğu gibi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler. . . . Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Tarım kredi kooperatiflerinin 
ortaklık payları ortakların kooperatiften baş
kasına olan borçları için haczolunamaz. Bunlar 
kooperatife rehnedilmiş sayılır ve hiç bir su
rette ortaklar tarafından satılamaz. 
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rinden kooperatifin kendi alacakları için rüçhan 
hakkı vardır. 

FEFİK İNCE (Manisa) — Kooperatif esa
sında kooperatifçilerin kendi hisselerinin koo-
peratifçi olmayanlara satmaları yasaktır. Peki 
kooperatife dahil olanlar kendi hisselerini diğer 
çiftçiye niçin satamasın? 

BAŞKAN — Hisseler muayyendir, daha faz
la alamaz ki? Lâyetenahi hisse olmadığından 
dolayı böyledir. Mamafih encümen cevab versin. 

SALÂH YARGI (Kocaeli)— Yukarıki madde
lerde ortaklık hissesinin 1500 liradan fazla ol
maması keyfiyeti, kapitalin fazla hüküm sürme
sine mâni olmak gibi bir düşüncenin bu ka
nunda yer tuttuğunu göstermektedir. O itibarla 

diğer ortakların paylarını almak suretile üç, 
beş şahsın elinde bir kooperatifin toplandırıl-
ması doğru değildir. 

NAZMÎ TOPÇUOĞLU (Aydm) — Koopera
tiflerde hisse senedi, kooperatörlerin ihtiyar
larına bırakılmış değildir. İstedikleri kadar his
se almak, salâhiyetleri dahilinde delildir. Mu
ayyen usullere tâbidir. Doğrudan doğruya koo
peratifçilik hisse senedi kârü zarara iştirak et-
miyen muayyen bir faizli hissedir. Binaenaleyh 
muamelâtı umumiyenin kârü zararile alâka
dar değildir. Bir ortak kredi kooperatifine gir
diği zaman muayyen bir nisbet dahilinde hisse 
senedi alması lâzımdır. Birisi üç, birisi beş şek
linde alamaz. Eski kanundaki noksanlardan 
biri de budur. Halbuki yeni kanunda bu noksan 
telâfi edilmiştir; denmiştir ki kooperatif teşek
kül ettiği bölgenin iktisadî ihtiyaçları ve ya
pılacak muamele nazarı itibare almarak hisse 
senedleri alınacaktır. Bu hisse senedleri muay
yen miktarda olacak ve satıldığı zaman ayni is 
ve ayni krediyi görecektir. Yani bir kimse 200 
liralık hisse senedi sahibi olacak. Böylelerine 
ayrıca bir hisse saymak, kredi ve satış koope-
ratörleri hakkındaki ahkâma aykırı olur. Böyle 
bir şeye meydan verilmez. Yani kredi koope-
peratif leriîlde olsun, satış kooperatiflerinde ol
sun hisse senedi yalnız muayyen bir meblâğı 
ifade eden değil, onun yanında başka bir has
sa, başka bir vasıf arayan bir hissedir. Binaen
aleyh hisse senedini o vasıflarla beraber intikal 
ettirmek imkânı olmadığından, hatta ayni ko
operatifin içerisinden bir hisse senedi diğer 
bir ortağa, dahi satılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka söz is
teyen var mı? 

Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul e-
denler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Tarım satış kooperatifleri ka
nununa, göre satış kooperatifleri kurulan yerler
de tarım kredi kooperatiflerinin ortakları satış 
kooperatiflerine de ortak olmak yükümündedir-
ler. 
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satış kooperatifinden çıkan veya çıkarılan or
taklar kredi kooperatifinden de çıkarılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda söz isteyen 
var mı? 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Ölen, ortaklıktan çıkan veya 
çıkarılan ortakların ayrıldıkları yıl için yapıla
cak blâncoya göre gerçekleşecek zararlardan 
soravlan bu yıl sonundan başlamak üzere iki 
yıl sürer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz var mı? 
Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10 — Bir ortağın tarım kredi koo
peratifinden çıkması veya çıkarılması halinde 
kooperatife olan borçlarının ödelliği kalkar. 

REFİK İNCE (Manisa) — « Ödellik » ne de
mektir? 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Müecceliyet demektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz var 
mı? 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11 — Tarım kredi kooperatiflerinin 
alacakları için köy ihtiyar kurullarınca veya no
terlerce imzası tasdik edilmiş olan senedler icra 
ve iflâs kanununun 38 nci maddesinde yazılı bel
geler hükmündedir ve ödellerinde protestoya tâ
bi değildir. 

ZİRAAT ENCÜMENİ M. M. YAŞAR ÖZEY 
(Manisa) — Ziraat encümeniniz burada Hükü
metin ve İktısad encümeninin teklifleri üzerine, 
tahsili emval kanununun doğrudan doğruya tat
bikini istilzam etmişti ve onu müddetle mukay-
yed olmamak üzere kabul etti. Adliye encüme
ni doğrudan doğruya tahsili emval kanununu an
cak beş sene için kabulü tarafma gitmiştir. Zi
raat encümeni, sureti zahirede ağır görülen tah
sili emval kanununun doğrudan doğruya koope
ratif ortakları üzerine tatbikini yine kooperatif 
ortaklarının menfaatine uygun buldu, çiftçinin 
menfaatine daha uygun gördü. O suretle bunu 
alelıtlak kabul etti. Yaptığımız tetkikatta, tah
sili emval kanunu yolile yapılan alacak takible-
rinde hiç bir masraf yoktur. Yalnız haczedi
lecek emvalin satış masrafı vardır ki, bu iş de 
mahallinde yapılacağından masraf pek azdır. İc
ra yolile yapılan alacak takiblerinde masrafları 
tetkik ettim. Bunu müfredatile söylemek iste
miyorum. Yalnız muhtasaran arzedeyim: Bir 
defa takib talebnamesi ve saire bir takım mas
raflar vardır. Ödeme emrini tebliğ için harçlar 
var, tebliği yapacak kimsenin zarurî masrafları 
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vardır ki, asgarî iki liradır, tahsil harcı olarak 
alacağın % 5 i vardır, 2284 numaralı kanun mu
cibince % 2 ceza evleri harcı vardır, takib tale
binde bulunmak için icra dairesinin bulunduğu 
yere gelmesi için ihtiyar edeceği mas
raf vardır, ödeme emrini ödemek üzere 
mal beyan etmek veya itiraz etmek için 
icra dairesine kadar azimet, avdet masrafı 
vardır, itiraz halinde tebliğ için masraf, mura
faa için lâzımgelen zarurî masraflar, bilhassa 
icra memurunun harcırahı bu harcırah için bir 
takım zarurî masraflar, yevmiyeler, saat ve kü
suru için 50 kuruş yol tazminatı, hacizlerin te
kerrürü halinde bu masraflara borçlu ortaklar 
hesabma ilâve edilecek bir takım masarif, mah
cuz emvalin satış masarifi, % 3 vekâlet harcı, da
ha bir takım masraflar... 

Bunlar karşısında - bunları teferruatile tet
kik ve tesbit ettik - tahsili emval yolile doğru
dan doğruya ortaklardan tahsili çok ehven ve 
çiftçinin menfaatine çok uygun bulduk. 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Kanunlarda birlik tesisi, bizim ta
kib ettiğimiz esasların en sadakatle devamını is
tediğimiz bir şeydir. 

Bu kanunda ahkâmı umumiyeden, icra mese
lesinde, ayrı bir hüküm konulmasını, İktısad ve
kâleti teklif ettiği lâyihada bir madde olarak 
göstermişti. Bunu, Adliye encümeninde uzun 
boylu müzakere ettik. Adliyede teşkilâtın henüz 
tamamlanmaması dolayısile ve kendilerinin gös
terdiği bu günkü filî halleri de nazarı dikkate 
alarak, bir muvakkat madde ile, bir müddet 
için tahsili emval kanununun tatbik edilmesini 
kabul etti. Bu muvakkat hüküm ve bu gün Ya
şar arkadaşımızın, harç tarifelerini, şu 15u me
mur masarifi zaruriyesi diye davasmı daha ziya
de kazanmak vesilesile söylediği sebeblerin hep
si nazarı dikkate alınarak ona karşı olmak üze
re konmuş bir tedbirdir. Bütçe encümeni de 
tetkikatmda Adliye encümeninin noktai naza
rını kabul etmiştir ve zaten bizim encümenimiz-
ce de, bu maddenin müzakeresi sırasında, vekâ
letle, Hükümetle tamamile mutabakat hâsıl ol
muştur. Muvakkat madde bü maksadı temin et
mektedir. 

Onun için bu, asıl maddeler meyanma girsin 
demek doğru bir şey olmaz. Eğer bu kadar za
rarlı ise, lütfen muhterem arkadaşımız bütün 
halkı zarardan kurtarmak için icra, iflâs kanu
nunun kaldırılması veyahud başka bir şekle if
rağ edilmesi için bir teklif yapsın. Aleyhinde bu 
kadar söylenilen bir kanun halk arasmda tat
bik edilsin de böyle bir kanunu hususi de baş
ka bir kanuna gidilsin demek doğru değildir. 
Biz bu prensibin katiyen ihlâl edilmesine taraf
tar olmadığımız gibi Hükümette verdiği izahatta 
bazı zaruretler söyleyerek mukabil teklifi tama
men kabul etmiş ve fikrimize iştirak etmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun Turgud Türkoğlu. 
TURGUD TÜRKOĞLU (Manisa) — Fikri

mi Salâh Yargı söylediler. 
REFİK İNCE (Manisa) — Masraf olarak 

% 3 den fazla almmaz. Kredi kooperatifine 
borçlu bir adam hakkmda borcunu ödemediğin
den dolayı tahsili emval kanunu caridir. Bina
enaleyh, bu adamdan bu icra dolayısile % 3 ten 
fazla masraf alınmaz deniyor. 

Zarurî masraf olacak, haciz masrafı ister is
temez olacaktır.. İster istemez oraya bir memur 
gidecektir. Kredi kooperatifinin bulunduğu ye
re kadar memurun masrafı olacaktır. Şimdi bu 
zarurî masraflar % 3 ten fazla olursa ne olacak
tır? 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Muhterem Re
fik İncenin encümende dahil bulunub nasılsa 
başka yerde bulunmak itibariie müzakerede ha
zır bulunmamasıdır ki, bu lâyiha için ayni en
cümen azaları arasmda münakaşa cereyan edi
yor. Bu lâyihanın Adliye encümenine taallûk" 
eder noktası, nihayet icra kanununun hükmü 
umumisi böyle bir teşekkül için de icabında tat
bik edilsin mi, yoksa bu bir takım formaliteleri 
ve masrafları müstelzim olduğuna göre tahsili 
emval kanunu mu tatbik edilsin meselesinin 
münakaşasıdır. Bizim vâsıl olduğumuz netice 
budur. Artık, böyle paraya taallûk eden ince 
hesablar üzerinde benim kendilerine verilecek 
malûmatım ve cevabım yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Yaşardan soru
yorum : Masrafın % 3 den fazlasının nereden ve
rileceğini lütfen izah etsinler. 

BAŞKAN — Bu maddede % 3 e taallûk eden 
bir şey yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Var, nasıl yok? 
ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 

— Şimdi halen yaptığımız tetkikata göre ortak
ların adedi 60 000 ne vâsıl oluyor. İleride satış 
kooperatifleri de işe başladığı zaman bu rakam 
yüz binlere varacaktır. Bir ortak hakkında 
icra yolile takibat yapmanm ne derece uzun ola
cağını heyeti celileniz takdir buyurur. Banka
da yaptığımız, tetkikata göre icra yolile yapılan 
takibattan bir çok paraların tahsil edilmediği ve 
sürüncemede kaldığı anlaşılmaktadır. Biz daha 
ziyade banka matlûbatmm gayet kuvvetli bir 
surette alınabilmesi ve tahsil edilebilmesini dü
şündük, bu maddenin tatbikine de umumî olarak 
+o **o "P+Q •*» o lr l ı ı l c 

İKTISAD VEKİLİ CELÂL BAYAR (İzmir) 
— Umumî heyet müsaade buyurursa Ziraat ban
kası umum müdürü bu mesele hakkmda tatbikat 
sahasmda vâsıl olunan neticeleri ve şekilleri an
latacaktır. Heyeti umumiyenin müsaadesini ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Ziraat bankası umum müdürü
nün izahat vermesini istiyor musunuz? 

(Hay hay sesleri). 
Buyurun! 
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ZİRAAT BANKASI U. M. KEMAL ZAÎM — 

Bundan evvel ve hali hazırda tatbik edilmekte 
olan kanunda ayni hüküm mevcuttur. Tahsi
li emval kanunu, hali hazırda tatbik edilmek
tedir. Eğer kredi kooperatifleri kaza merkez
lerinde olsaydı muhterem arkadaşımızın tek
lif ettiği şekli tatbika dahi lüzum kalmaksızın 
doğrudan doğruya icra ve iflâs kanununun 
tatbik edilmesinde hiç bir mahzur olmayacak
tı. Fakat kooperatifler köylerdedir. Haciz ve 
tebligat işlerini yapmak için daima uzun me
safelerde bulunan köylerdeki kooperatif or
taklarının bulundukları yere kadar gitmek 
mecburiyeti vardır. Bu mecburiyet asıl olduk
ça ve köylere kadar nakil vasıtalarımız pek ko
laylıkla bulunmadığından ekseriya hacizler 
için otomobillere müracaat edilmektedir. Hal
buki bir kredi kooperatif ortağının malı ne 
olabilirdi? Haciz edilip şehre getirilen ve satı
lan malın bedeli masrafı bile ödemez. Takibat 
yapılmıştır, ortağın bazı eşvası alınmıştır. Fa
kat borcu eksilmemiştir, bilâkis artmıştır. Bu 
zaruret tahsili emval kanununun tatbikini rica 
etmemize âmil ve müessir olmaktadır. Bugün 
için başka bir sureti hal de bulmak imkânı 
yoktur. Köylümüzün kazancı azdır. Elindeki 
malı azdır. Meselâ ineği vardır. İneği, bir kaç 
bakracı getirilip satılacaktır. Fakat otomobil 
masrafı olarak belki 5 - 6 lira sarfolunmuştur. 
Elinden malı da gittiği halde borcu ödenme
miştir. Binaenaleyh daha kısa olan tahsili em
val kanununun tatbikmm kabul buyuruîması-
nı rica ederim. Bilhassa bendeniz de tatbika
tın içinde bulunmaklığım dolayısile müessesem 
namına rica ederim. Tahsili emval kanununun 
tatbiki hususuna dikkat buyurulsun. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Zaten bu söy
lenen sebebler, Adliye encümeninin lâyihasın
da yazdığı muvakkat ikinci maddede kabul edil
di demektir. Beş sene için bir müddet konulu
yor. Eğer bu beş sene içinde söylemiş olduk
ları zorluklar kalkarsa, zannaderim, umumî 
hükümlerden aykırı düşer. Yalnız âmme borç
l an içinde tatbik edilmesi gerekli olan tah
sili emval kanununun bu kabîl işlere de teş
mili doğru değildir. Fakat bu zaruret bugün 
için kabul edilmiş ve bu lâyihaya muvakkat bir 
madde olarak konulmuştur. Bunların esaslı 
maddeler arasına girmesi üzerinde ısrar bu-
yurmamalarmı ri,ca ederim. Mesele halledilmiş
tir (Doğru sesleri). Bu günün derdini biz de ka
bul ettik. Mademki beş sene konulmuştur t 
bu beş sene zarfında vaziyet kendini gösterecek
tir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Tarım kredi kooperatifleri 
ortaklarram bütün ürünlerile, hayvanları, ta
rımsal üretim yaraçları üzerinde bu koopera

tiflerin saltık rehin hakları vardır. Bunlar 
üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez. 

Tarım satış kooperatifleri olan yerlerde 
bu kooperatiflerin elinde bulunan ortakların 
ürünleri üçüncü şahısların alacalı için icra da
irelerince doğrudan doğruya haczedilemez. An
cak tarım kredi kooperatifinin alacağından ar
tacak para ile ortaaa olduğu gibi verilecek 
veya elinde bırakılacak ürünler haczolunabilir. 

Tarım kredi kooperatifleri bütün ortakları
nın adlarını, listesini bulundukları yerin icra da
iresine bildirirler. 

BAŞKAN — 12 nci madde hakkında müta-
lea yoktur. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13 — Tarım satış kooperatifi böl
gesinde bulunan kredi kooperatiflerinin ortak
ları satış kooperatifin kurulmasının esası olan 
satacağı bütün ürümlerini bu satış kooperati
fine teslim yükümündedirler. Bu ürünler dışın
da kalan ürünlerini ortak oldukları kerdi koo
peratiflerinin yazılı iznini almadan satamazlar. 

Tarımsal kredi kooperatiflerinin bölgesinde 
satış kooperatifi yoksa ortaklar kredi koopera
tifinin yazılı iznini almadıkça ürünlerini sata-
raa^ar 

Yukarcki fikralar hükmüne aykırı harekette 
bulunanlar kredi ve satış kooperatiflerinden 
yazılacak bitik üzerine sulh mahkemelerince bir 
aydan bir seneye kadar hapis cezasile cezalan
dırılırlar. 

HAMDÎ ONGUN (İçel) — Evvelâ şurasını 
arbedeyim M Bav Bakan malr»matm"\ nazarî 
olduğunu söylediler. Bendeniz Mersindeki ziraî 
kredi kooperatifinin 63 numaralı ortağı
yım. Ayni zamanda bu kooperatifin ida
resinde de bizzat çal^t ım. Binaenaleyh, 
malûmatım valnız nazarî değil. avni za
manda amelîdir. Sonra, iyi okumadığımı sövle-
diler. Ka""^"*1. eskisini tatbik etmiş bir arka
daşınız srfatile bunu da müteaddid defalar 
okudum. Bütün teferrüatile ikisi arasındaki 
farklarT r-irndi. izah etmece amadeyim. Mühim 
farMard^n birisi: kredi kooperatifine ara oHu 
ortakların, avni zamanda satış kooperatiflerine 
de fi,7.f\, olmasT^Tr. Buı-adn, en mühim mesele su
dur: kooperatifi teşekkül etmiş olan verlerde 
orta^Tn m ^ ^ l ' i ^ ü evvela bu kooperatife o^"11-
p-n eibi teslim edib ovtm satmasını istemesidir. 
Fakat satr* kooperatifi o l m ^ a n verlerde 
bu malları satmak için borcu olmadan bir kre
di kooperatifi ortağmm behemahal keredi ko
operatifinden \vm almasma ihtivan voktu.r. 
Çünkü bordu olmayan bir ortaca böyle bir yük 
t̂ .Hr.n'l etme1*- doorn defnidir. Bu kayrttan raak-
sad bir ortak borçlu ise borcun" ödemeden 
raalmı kaçıramaması için alman bir tedbirdir. 
Borr.ıı olmavan bir ortacın malmı satmak için 

izin almasına ne lüzum vardır. Bendeniz birinci 

— 22 — 



î : 40 4-10 -1935 C : 1 
fıkranın sonunda « borçlu olan ortaklar » kay-
dmm konulmasını teklif ediyorum. 

İKTISAD VEKİLİ CELÂL BAYAR (İz
mir) — Zaten borçlu olmayan kimselerin üze
rinde tazyik yapmak doğru değildir. Arkada
şımızın söylediğini biz de kabul ederiz. 

BAŞKAN — Bay Hamdi! bu hususta bir tek
lifiniz var mı? 

HAMDİ ONGUN (İçel) — Teklifin, birinci 
fıkranm son bendinde, yani yedinci satırm ni
hayetinde : « Bu ürünler dışında kalan ürünleri
ni... » diyor. Bundan sonra « Borçlu ortaklar » 
kelimeleri ilâve edilecektir. İkinci fıkrada da 
« Tarım kredi kooperatifleri bölgesini de satış 
kooperatifi yoksa ortaklar... » diyor. Buraya 
da ortaklardan evvel (borçlu) kelimesi ilâve edi
lecektir. 

BAŞKAN — Adliye encümeninin mütaleası 
var mıdır? 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Bunda biz (tarımsal) kullanmıştık. 
Bizim encümenin teklifi kabul edildiğine göre 
yukarıdaki ile hemahenk olmak için tarım den
melidir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bay Salâh Yargı
dan rica ederim darılmasmlar. Bütün ürünleri
ni, tabiri içerisinde ürünün heyeti mecmuası var 
mıdır, yiyeceği ve saire gibi. Bütün ürünlerini, 
dersek çiftçi bir adamın yiyeceği arpası, üzümü, 
inciri de bu miktara girebilir mi? Bu mutlak ta
bir karşısmda zorluk olmaz mı? 

TURGUT TÜRKOĞLU (Manisa) — Maksad 
satış kooperatifinde ise, oraya vermeğe mecbur 
olduğu, satış kooperatifi mevzuu olan üründür. 
Bu ürüne yiyecek girmeyecektir. 

YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Aşağıda ihtiya
cından gayrisi diye bir kayid vardır. Satış ko
operatifinde gelecektir. 

ZİRAAT E. M. M. YAŞA RÖZEY (Manisa) 
— Gelecek olan satış kooperatifleri, kanununda, 
ihtiyacından gayri, diye kayid vardır. Tasrih 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Arkadaşımız Refik İnce demek 
istiyorlar İd, burada madde bütün ürünleri tak-
yid ediyor. Gelecek başka bir kanunda buna aid 
ahkâm vardır diye burada bunu böyle mi bıra
kalım? İcra kanununda ahkâm vardır, «Bütün» ü 
kaldıralım, diyorlar. Adliye encümeni ne bu
yururlar? 

Ad. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Madde satılacak bütün ürünlerini diyor. «Sata
cağı » tabiri vardır. Bu neyi ifade ediyorsa 
odur. 

BAŞKAN — O halde mesele kalmadı. 
REFİK İNCE (Manisa) — Mazbata muhar

riri neyi izah ettiler? 
BAŞKAN — « Satacağı » deyince kendi ih

tiyacını bırakmış oluyor. Gayet tabiidir. 
Arkadaşımız Bay Hamdinin ilâve ettiği keli

melerle maddeyi tekrar okutuyorum. 
MADDE 13 — Tarım satış kooperatifi bölge

sinde bulunan kredi kooperatiflerinin ortakları 
satış kooperatifin kurulmasının esası olan sata
cağı bütün ürünlerini bu satış kooperatifine tes
lim yükümündedirler. Bu ürünler dışmda kalan 
ürünlerini borçlu ortaklar ortak oldukları kredi 
kooperatiflerinin yazılı iznini almadan satamaz
lar. 

Tarım kredi kooperatiflerinin bölgesinde sa
tış kooperatifi yoksa borçlu ortaklar kredi koo
peratifinin yazılı iznini almadıkça ürünlerini sa
tamazlar. 

Yukariki fıkralar hükmüne aykırı harekette 
bulunanlar kredi ve satış kooperatiflerinden 
yazılacak bitik üzerine sulh mahkemelerince bir 
aydan bir seneye kadar hapis cezasile cezalandı
rılır. 

BAŞKAN — Maddeyi okunduğu şekilde re
ye arzediyorum Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Kooperatife olan borçlarını 
gününde ödemeven ve kendilerile kefillerinin 
haczolunabilecek taşıtlı malları bulunmayan 
ortakların taşıtsız mallarına baş vurulur. Ko
operatif bu taşıtsız malları sattırabileceği gibi 
sattırmayın kendine ipotek vapılmasmı da is
teyebilir. 

Borçlunun satılan malı borca yetmezse 
veya ipotek edilen taşıtsız mal borcu karşıla
mazsa kefilin taşıtsız malma da ayni muame
le yapılabilir. 

Borç için satılan taşıtsız malları koopera
tif kendi üzerine alabilir. Şu kadar ki iki yıl 
içinde böylece üzerine geçen malı başkasına 
satamaz ve bu vakit içinde kooperatifin alaca
ğı ile üre'm ve masrafları ödenirse o taşıtsız mal 
sahibine geri verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda söz isteyen 
var mı? 

Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Tarım kredi kooperatiflerinin 
para ve malları ve blânço, zabıtname, rapor 
ve başkaca bütün evrak, defterler ve belgele
ri üzerinde suç işleyen yönetim ve kontrol ku
rulları başkan ve üyeleri ile işyarları ve eks
perleri bu suçlardan dolayı Devlet memurları 
gibi ceza görürler. 

Ekonomi bakanlığı veya Ziraat bankasınca 
yapılacak inceleme sonucunda suçlu oldukları 
anlaşılan yönetim kurulu üyeleri ve murakıb-
leri ve işyarları bakanlık veya bankaca işten 
çıkarılabilirler. 

Bunlarm yerine yenileri seçilip işe başla
yıncaya kadar kooperatif genel kurumu adma 
Ekonomi bakanlığı veya Ziraat bankası, or
taklardan üç kişilik süreksiz bir yönetim ku-
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rulu seçerek işleri buna gördürürler. 

BAŞKAN — 15 nci madde hakkında söz 
var mı? 

Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Tarım kredi kooperatiflerinin 
yapacakları ödünç para verme işleri ancak or
takların işçi akti tohumluk fidan, fidelik, güb
re ve tarımsal gerek ve yaraçlar ve çift hayvan
ları satm almak gibi üretim masrafları ile tarrnı 
ihtiyaçları karşılamak içindir. 

Ödünç vermenin tarzı ortakların üretim ka
pasitesi g-öz önünde bulundurularak ana muka
velename ile belli edilmekle beraber verilecek bu 
ödünç paraların üretim işlerinde kullanılmasına 
yönetim kurulları özel bir önem verecekler ve 
bunu kontrol edeceklerdir. 

Tarrnı kredi kooperatiflerinin ortaklarına ya
pacağı ödünç para vermenin ucu Ekonomi ba
kanlığının onamiyle Ziraat bankasınca saptanır. 
Bu tarım kredi kooperatifinin iş bölgesinde o 

kooperatife ortak olmayan üretmenlere Ziraat 
bankasınca kooperatifin ergesi içinde olan işler 
için yalnız maddiğ karşılık alarak ödünç para 
verebilirler. 

REFlK İNCE (Manisa) — Bu maddenin 
4 ncü satırında (işçi akdi) var, bu ne demektir? 
Bir de (g"erek) var bu nedir? Gereç mi olacak? 

ZİRAAT ENCÜMENİ M. M. YAŞAR ÖZEY 
(Manisa) — Aktı, ücreti demektir. İşçi aktı, işçi 
ücreti. (Gerek) yanlış yazılmıştır, (gereç) ola
caktır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka müta-
lea var mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Tarım kredi kooperatiflerince 
ortaklarına verilecek ödünç paranın üremi ve ko-
müsyonu Ziraat bankasrnm kooperatiflerden baş
kasına yaptığı tarım ödünç işlerindeki üretim 
ve komusyonu geçemez. 

Tarım kredi kooperatifleri 2279 numaralı ka
nunda yazılı senelik beyannameleri vermek yü
kümünde değildirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzedi

yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 18 — Bu kanuna göre kurulacak 
Tarım kredi kooperatifleri ancak Ziraat banka
sından ödünç para alırlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Tarım kredi kooperatiflerinin 
300 liradan çok paralarını Ziraat bankasmm 
merkez şube veya sandıklarına yatırırlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka-
bu ledenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Kuraklık, dolu, sel, hayvan 
ve bitiklerde baş gösterecek bulaşık hastalıklar 
gibi âfetlerle fiat düşkünlüğü gibi ekonomik 
sebebler ve yangın dolayısile Tarim kredi koope
ratiflerini gününde alınmayan alacakları Ziraat 
bankasının onamile kooperatif yönetim kuru
lunca her ortağın durumu ayrı ayrı incelenerek 
tümü veya birazı soratımlanır. 

ZİRAAT En. MAZBATA M. YAŞAR ÖZEY 
(Manisa) — Burada bir yanlışlık vardır, dü
zeltelim. Buradaki « bitik » « bitki » olacaktır. 
En sondaki kelime de «sonratılır» olarak tashih 
edilecektir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Rica ediyorum 
tashihler buraya gelmeden önce yapılsın, sonra 
bunları tashih için başka bir kanun da yapmak 
lâzım geliyor. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi bittikten son
ra da kelimeler tashih edilebilir. 

Mütalea var mr? Maddeyi reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir . 

Demiryolları teknik birliği hakkındaki 1886 
tarihli mukavelename ile 18 mayıs 1907 ve 
14 kânunuevvel 1912 tarihli protokollara iltiha
kımıza dair olan kanun (247) reyle kabul edil
miştir. 

Vakit daralmıştır. Pazartesi saat 15 te top
lanılmak üzere celse tatil edidi. 

Kapanma saati: 17 
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da ir k a n u n a v e r i l e n r e y l e r i n n e t i c e s i 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
tzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Güncnç 

Ankara 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Nazmi Topeoğlu 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Aza a dedi : 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

399 
2.47 

: 247 
0 
0 

146 
6 

/ Kabul edenler ] 
Bayazıd 

ihsan Tav 
Bilecik 

Dr. 01. Besim Ömer 
Akalın 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
tsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
tbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Güran 
Esad Sağay 
Patin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Rifat Ünür 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
Münir Çağıl 

Denizli 
General Şefik 

Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soy demir 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 

Yusuf Ziya özer 
Gazi Anteb 

Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
Nuri Conker 
Remzi Güreş 
Memed Şahin 

Giresun 
General ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Duralı Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Er el 
F'akihe Öymen 
General Şükrü Gökberk 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
General Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
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Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
İlahini Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü ö z d a m a r 
İbrahim Dcmiralay 
Kamâl Ünal 
Mükcrrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
ı.'eneral Muhittin Akyüz 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkr Şerif 10kon 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 
Veled îzbudak 

Kauseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Fer ruh Güpi>iip 
Nah id Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Süleyman Dcmirezerı 
Veli Yaşın 

Kırklareli 
Şevket ödü l 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 

Kocaeli 
Dr. Ol. Ziya Nuri Bireri 
Nedim Boza tık 
Ragıb Akea 

Salâh Yarın 
Süreyya Yifrit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
(11. Ali Fııad Cebesoy 
Mustafa Ifalıd Gner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressa m Şevk-et. 1 )ağ 

Kütahya 
Dr. Şakır Ahmed K-diz 
Menıed Somer 
Naşiri l i luğ 
Ömer Dinç 

Ma la i j/o 
Abdülmuttalib ö k e r 
Emrullah Barkan 
Mahrmıd Nedim Zabcı 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayıır 
Kâzım Nam i Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik tnce 
Tahir Hit i t 
Turgud Türkoğlu 
Yasar özey 

M araş 
Hasan Reşid Tanktı! 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edil) Erg in 
Hilmi Çornk 
Osman Dineer 

j Muğla 
J Dr. Hüseyin Avni Ercan 

Şükrü Kaya 
Muş 

Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Ulu çay 
Faik Soylu 
Hal id Menp;i 
Kâmil l rde lp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokıvüz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 

Samsan 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Kirel 
Etern Tuncel 
Meliha Ulaş 
Menıed (îüııoşdof;:'!! 
Zühtü Dıırukan 

Seyhan 
Ali Münif Y'egcna 
General Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik T a n n a n 

Siird 
Hulki Aydın 
ismail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi OrucoğJu 
Hüsamett in Okan 

Yusuf Kemal Tengirşı-rk 
Sivas 

İsmail Mcmed Uğur 

Milat Şükrü Bieda 
Rasim Basara 
Renizi (Tiner 
Vasfi Raşid Seviğ 
Zıya Basara 

Tekirdağ 
Faik öz t r ak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Nazım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyihoğlıı 
Halil Nihad Bozteue 
Mi t at Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hıza! 
Sırr ı Dav 
Süleyman Sırr ı («edik 

I İr fa 
Behçet Giüıay 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Y n •;.-: ;• n 
'Muhittin Dinçsov 
Rcfet ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Emin D ram an 
Ömer Evci 
Sırr ı lçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altıok 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Rıfat Varda r 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Ankara 

Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Fal ih Rıfkı Atay 

Kamâl Ata tü rk (R. C.) 
Müşfik A yaşlı 
Şakİr Kmacı 
Yahya Galib Ka.rj.vi 

Antalya 
Tevfik A rican 
Türkân Baştı iğ 

Aydın 
Adnan Er tekin 
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Dr. Mazhar Germen 
Balıkesir 

General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Örge Evren 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
( I . A . ) 
Übeydullah 

Bilecik 
tbrahim Çolak 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Sadi Konuk 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa önsay 

Çoruh 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
(İzinli) 
Meedi Boysan 

î : 40 4-11 
Şeref Aykut 
(İzinli) 

Elâziz 
Fuad Ağralı 
(Bakan) 

Erzincan 
Saffet Arıkan 
(Baltan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri T üzer 
Nafi Atuf Kansu 
Necib Asım Yazıksız 

Eskişehir 
Ovsman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
Sadri Maksudi Arsal 

İçel 
Emin İnankur 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men r *' 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Celâl Bay ar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Sadettin Epik-
men 

Kars 
M. Fuad Köprülü (İzin 
li) 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Kâmil Küntay 

-1935 C : I 
Kastamonu 

Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Kârantay 

Kayseri 
Hasan Ferid Perker 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 

Hasan Hayri Tan 
Kem alettin Olpak 

Konya 
Ali Rıza Sürel 
Behire Bediz 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Besim Atalay 
ibrahim Dalkılıç 
Muhlis Erlonen (Bakan 
Receb Peker 

Malatya 
Dr. Hilmi Ortaç 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 
Sabri Toprak 

Maraş 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Mitat Alam 

Mardin 
irfan Ferid Alpaya 
(1. A.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarean 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 
Ömer Biçer 

Siird 
Mahmud Saydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 

Swas 
Hüsrev Gerede 
Necmettin Sadık 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Ctmil Uybadın 
5Tahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka (Oruntak) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Memed Emin Yurdakul 

Tozgad 
Avni Doğan 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan "•'< 
Halil Karatavsu 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Züihtü Soyak 
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S. Sayısı: 232 
Büyük Millet Meclisi 1935 yılı mayıs ayı hesabi hakkında 

rnurakıblik raporu (5/16) 

B. M. M. 
Meclis hesaplarının 

Tetkiki encümeni 
Esas A? 5/16 
Karar A 

Lira 
103 642 
684 250 
787 8Q3 
434 4Q6 
353 307 

9 

K. 
45 
87 
32 
İ 8 
24 

27-VU-1935 

Yüksek Reisliğe 

1935 yılı Nisan ayının son gününde mevcud para 
1935 yılı Mayıs ayı içinde alınan para 
Yekûn 
1935 yılı mayıs ayı içinde verilen para 
1935 yıh haziran ayının ilk günüde mevcud para 

Büyük Millet Meclisinin 1935 yılı mayıs ayı hesabı inceleştirilerek bu ayda alınıb verilen 
ve haziran ayının ilk gününde Ziraat bankasında kalan paraların sayısı yukarıda gösterilmiş ve 
muhasebe defterlerile karşılaştırılarak sarfiyat evrakı birbirine ve Ziraat bankasından gelen 
hesab puslasında mevcud olduğu gösterilen para dahi yukarıda gösterdiğimiz paraya uygun 
çıkmıştır. 

Umumî heyete bildirmek üzere sunulur, 
M. H. T. encümeni 

Murakıb 
Denizli Saylavı 

M. Mü/id Kansu 

• • m**> 





S. Sayısı: 233 
Büyük Millet Meclisi 1935 yılı haziran : ağustos aylan 

hesabı hakkında murakıblik raporu (5/17) 

B. M. M. 
Meclis hesablarının 10 - IX- 1935 

Tetkiki encümeni 
Esas No. 5/17 
Karar No. 10 

Lira K. 

Yüksek Reisliğe 

353 397 24 1935 yılı haziranı başındaki para 
1 075 241 10 1935 yılı haziran, temmuz ve ağustos aylarında alınan para 
1 428 638 34 Yekûn 
1 270 950 97 1935 yılı haziran, temmuz ve ağustos aylarında verilen para 

157 687 37 1935 yılı eylül ayının birinci gününde mevcud para 

Büyük Millet Meclisinin 1935 yılı haziran, temmuz ve ağustos ayları hesabı inceleştirile-
rek bu aylarda alınıp verilen ve eylül ayının ilk gününde Ziraat bankasıdna kaıan paraların 
sayısı yukarıda gösterilmiş ve muhasebe defterlerile karşılaştırılarak sarfiyat evrakı birbirine 
ve Ziraat bankasından gelen hesab puslasında mevcud olduğu gösterilen para dahi yukarıda 
gösterdiğimiz paraya uygun çıkmıştır. Umumî heyete bildirmek üzere sunulur. 

M. H. T. Encümeni 
Murakıb 

Denizli saylavı 
M a? har Mü/id Kansu 

)>e><{ 





S. Sayısı: 228 
Askerî ceza kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Adliye encümen

ler i mazbataları (1/255) ( I ) 

T.C. 
Başvekâlet 7-V!-\935 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/1857 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî ceza kânununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa vekâletince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 5-6-935 de tadilen Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibeşile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. inönü 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 13-V-1935 

K. 89 
f. 1/255 

Yükske başkanlığa 
Askeri ceza kanununun bazı maddelerinde Lâyihanın birinci maddesinde âmiri adli-

değişiklik ve bazılarına ilâveler yapılması hak- lerin disiplin cezası ile beraber 25 liraya 
kında Millî müdafaa vekilliğince hazırlanan ve kadar istirdat ve tazminata karar verebilecek-
Bakanlar Heyetince kabul olunub Başbakan- leri yazılmaktadır. Umumî mevzuatımızda mala 
İğin 7 haziran 1935 tarih ve 6/1855 sayılı ait hüküm vermek salâhiyeti mahkemeler için 
tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi- tanınmış olub izah olunan sebeb şahısların 
hası Millî müdafaa encümeni mazbatasile birlikte hukukunu temin eden bu umumî prensipten 
encümenimize gönderilmiş olmakla Askerî ayrılmayı icab ettirecek mahiyette olmadığı 
temyiz mahkemesi müddeiumumisi hazır oldu- gibi işin askerî disiplin ve inzibat ile de bir 
ğu halde konuşuldu. alâkası bulunmadığından yeni bir esas koyan 

Yapılan değişiklikler ve ilâveler tatbikatta bu madde encümence kabul edilmeyerek lâyi-
görülen bazı noksanların ikmaline matuf oldu- hadan çıkarılmıştır. 
ğundan lâyihayı esas itibarile kabule değer Lâyihanın 6 ncı maddesine sevkden bir 
bulduk yalnız maddelerde bazı değişiklikler hafta içinde kendiliğinden gelenlerin cezası 
yaptık. yarıya indirileceğine dair bir hüküm ekledik. 

Bunlardan izaha muhtaç olanlar şunlardır; Bu müddet içinde kendiliğinden gelenleri daha 

[1] Hükümetin esbabı mucibeşile Millî Müdafaa encümeni mazbatası 227 S. Sayılı lâyihadır, 



hafif bir cezaya tâbi tutmak adalete uygun 
olacağından başka bu gibilerin kısa bir zamanda 
gelmeleri de bu suretle teşvik edilmiş olacaktı. 

Ayni mülâhaza ile çağınlıpta gelmeyen 
ihtiyat subayları ile ihtiyat askeri memurlar
dan yedi gün içinde kendiliğinden gelenlerin 
cezasını elde edilenlerin cezasından daha az 
olarak tesbit ettik. 

Ceza kanununun 66 ncı maddesinin sonu
na dört numaralı bir fıkra eklendi. Bunun 
sebebini tatbikatta askeri eşya ile firar eden
ler haklarında hem firar ve hem de sirkat 
cezaları tatbik edilmekte olduğu ve bu bapta 
muhtelif içtihatlar bulunduğu izah edilmiş 
olup bu gibi halde iki cezanın birden tatbiki 
adilâne olmayacağından bu bapta hem adaleti 
temin etmek ve hem de muhtelif içtihatların 

önüne geçmiş olmaktır. 
Bu değişikliklerle hazırlanan lâyihanın müs-

tacelen konuşulmak üzere Yüksek Heyete su
nulmasına oybirliğile karar verdik. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ad. En. Reisi Bu M. M. Kâtib 

Çorum Trabzon Trabzon 
Münir Çağıl R. Karadeniz R. Karadeniz 

Aza Aza Aza 
Konya Erzurum Balıkesir 

A. R. Türel F. Sirmen O. N. Burcu 
Aza Aza Âza 

Bursa Bursa Kocaeli 
S. F. Talay Atıf Akyüz S. Yargı 

Aza Aza 
Yozgat Kocaeli 

E. Dratnan R. Akça 

( S, Sayısı ; 228 ) 
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- 4 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askerî ceza kanununun bazı maddelerinde 
değişiklik yapan üç maddesine fıkra ekleyen 

kanun lâyihası 
MADDE i — 1632 sayılı kanunun ] 7 nci 

maddesine aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir: 
Adlî âmirler disiplin cezasile beraber ancak 

25 liraya kadar istirdat ve tazminata karar 
verebilirler. Bu kararlar aleyhine tefhim veya 
tebliğden itibaren 15 gün zarfmda askerî 
mahkemede itiraz olunabilir. Liraz üzerine 
tarafeyn huzurile duruşma yapılır ve hüküm 
verilir. İtiraz eden mahkeme günü mahkemede 
bulunmazsa itiraz hakkının sukutuna karar 
verilir. İtiraz üzerine verilen hüküm temyiz 
olunamaz. 

MADDE 2 — Askerî ceza kanununun 30 
ncu maddesinin A fıkrası aşağıda yazılı oldu
ğu gibi değiştirilmiştir: 

A - Aşağıda yızılı hallerde tart cezası her 
halde lıükmolunur: 

1 — Ceza kanunları mucibince ölüm veya 
ağır hapis cezalarına mahkûmiyet İmlinde, 

2 — Hırsızlık, emniyeti su i istfoıal, sah
tekârlık, yalan yere şahitlik, yalan yere yemin, 
cürüm tasnii, iftira, irtikâb, irtişa, ihtilas 
suçlarından birile altı ay veya daha fazla ha
pis cezasına mahkûmiyet halinde; 

3 — Yabancı memlekete kaçmak suçun
dan hapse mahkûmiyet halinde. 

- Askerî ceza kanununun 39 
aşağıda yazılı 6 sayılı fıkra 

MADDE 3 -
ncu maddesine 
eklenmiştir: 

ö - Yoklama kaçağı, bakaya ve saklı suç
ları hakkında hükmedilen cezalar dahî umumî 
hapisanelerde çektirilir. 

MADDE 4 — Askerî ceza kanununun 
49 ncu maddesinin A fıkrası aşağıda yazıl
dığı gibi değiştirilmiştir: 

A - Yoklama kaçağı, bakaya, saklı ve firar 
fiilleri hakkında dava mürur zamanı bütün 
askerî mükellefiyetlerin veya bizzat girmiş 
oldukları taahhüdün bitmesinden itibaren çere-
yana başlar. 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEÖ)$* 
TİRİŞİ 

Askerî ceza kanununun bazı maddelerinde de
ğişiklik yapan, üç maddesine fıkra ekleyen 

kanun lâyihası 

MADDE Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2 — 

MADDE 3 

MADDE 4 

( S. Sayısı ; 228 ) 



ADLİYE ENCÜMENİNİN DEGİŞTİRİŞİ 

Askerî ceia kanununun bozı maddelerini 
değiştiren kanun lâyihası 

MADDE ı — Askerî ceza kanununun 30 
ncu maddesinin A fıkrasına üç sayılı aşağıda 
yazılı bir bend eklenmiştir. 

3 - Yabancı memlekete kaçmak suçundan 
hapse mahkûmiyet halinde 

MADDE 2 — Askerî ceza kanununun 39ncu 
maddesine aşağıdaki yazılı 6 sayılı fıkra eklen
miştir: 

6 - Yoklama kaçağı, bakaya ve saklı, suçla
rı hakkında hükmedilen cezalar dahi umumî 
hapishanede çektirilir. 

MADDE 3 — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen. 

£ S, Sayısı : 228 ) 



Hü. 

MADDE 5 — Askerî ceza kanununun 3» 
babının 3. faslının başlığı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Üçüncü fasıl 

Yoklumu kucağı, bakaya, saklı ve firar 

MADDİ' b — Askerî ceza kanununun 
o3 ncü maddesi aşağıda yazıldığı gibi değiş
in ılmiştİr: 

1 - Hazarda bakaya ile yasallarının veya 
birlikte muameleye tâbi olduğu arkadaşlarının 
ilk kafilesi sevkoUııımuş yoklama kaçağı ve 
saklı efrat iki aydan bir seneye kadar hapis 
veya beş liradan iki yüz liraya kadar ağır para 
cezasile cezalandırılır. 

2 - Seferberlikte yukarıdakileri e ruhsatlı
lardan sevk gününün bitmesinden itibaren 
yedi gün içinde gelenler bir aydan bir seneye, 
elde edilenler dörd aydan İki seneye kadar, 
yedi günden sonra üç ay içinde gelenler bir 
seneden beş seneye, elde edilenler iki seneden 
on seneye kadar hapis, üç aydan sonra kendi
liğinden gelenler beş seneden az olmamak 
üzere ağır hapis, elde edilenler ölüm cezasile 
mahkûm edilir. Az vahim hallerde Ölüm ce
zası yerine müebbet veya 011 seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cazası hükmedilir. 

MADDE 7 Askerî ceza kanununun 
04 ncü maddesi aşağıda yazıldığı gibi değiş
tirilmiştir: 

Seferberlikte muayyen müddet içinde çağı-
rılıp gelmeyen ihtiyal zabitlerile ihtiyat askerî 
memurlardan yedi gün içinde gelmeyenler 
veya elde edilenler allı aydan üç seneye ka
dar, yedi günden sonra üç ay içinde gelenler 
veya elde edilenler iki seneden 011 seneye kadar 
hapis, üç aydan sonra kendiliğinden gelenler 
beş seneden az olmamak üzere ağır hapis, 
elde edilenler ölüm cezasına mahkûm edilirler. 
Az vahim hallerde ölüm cezası yerine müeb
bet veya on seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis hükmedilebilir. 

M. ai. te. 

MADDF 3 

Üçüncü fasıl 

Yok/ama kaçağı, bakaya, saklı ve firar 

/MADDE t» Askerî ceza kanununun 
63 ucü maddesi aşağıda yazıldığı gibi değiş-

j tirihniştir: 
j l - Hazarda bakaya ile yaşıtlarının veya 
I birlikte muameleye tâbi olduğu arkadaşlarının 
; ilk kafilesi sevkolunmuş; yoklama kaçağı ve 

saklı efrad iki aydan bir seneye kadar hapis 
cezasile cezalandırılır. 

2 - Seferberlikte yukarıdakilerle ruhsatlı
lardan sevk gününün bitmesinden itibaren 
yedi gün içinde gelenler bir aydan bir seneye 

I elde edilenler dörd aydan iki seneye kadar 
j yedi günden sonra üç ay içinde gelenler bir 

sineden beş seneye elde edilenler iki seneden 
011 seneye kadar hapis üç aydan sonra kendi-

i liginden gelenler beş seneden az olmamak 
\ üzere ağır hapis elde edilenler ölüm cezasile 

mahkûm edilir. Az vahim hallerde ölüm ce 
\ zası yerine müebbet veya 011 seneden aşağı 
; olmamak üzere ağır hapis cezası hükmedilebilir. 

I MADDE 7 — Askerî ceza kanununun 64 ncü 
j maddesi aşağıda yazıldığı gibi değiştirilmiştir. 

Seferberlikte muayyen müddet içinde çağı-
nlıp gelmeyen ihtiyat zabitlerile ihtiyat askerî 
memurlardan yedi gün içinde gelen veya elde 
edilenler altı aydan üç seneye kadar, yedi gün
den sonra üç ay içinde gelenler veya elde 
edilenler İki seneden on seneye kadar hapis, 
üç aydan sonra kendiliğinden gelenler beş se-

I neden az olmamak üzere ağır hapis elde edE 
i lenîer ölüm cezasına mahkûm edilirler. Az 
j vahim İıallerde ölüm cezası yerine müebbet 
s veya on seneden aşağı olmamak üzere ağır 
I hapis ve diğer hallerde de yukarıda muayyen 
! cezalar yarıya kadar indirilerek hükmedilebilir. 

(S , Sayısı : 228 ) 
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MADDE 4 — Hükümetin 5 nci maddesi ; 
aynen, \ 

MADDE 5 — Askerî ceza kanununun 36- j 
ncı maddesi aşağıda yazıldığı gibi değiştiril- | 
mistir. ! 

1 - Kabul edilecek gibi bir özrü olmadan j 
hazarda bakaya olanlarla, yoklama kaçağı veya i 
saklılardan yaşıtlılarının veya birlikte muame
leye tâbi oldukları arkadaşlarının ilk kafilesi 
sevkolunmuş bulunanlar bir aydan altı aya ka
dar hapis cezasile cezalandırılırlar. j 

Şevkten bir hafta içinde kendiliğinden ge- i 
lenlerin cezası yarıya indirilir, 

2 - Seferberlikte vukarıdakilerle ruhsatlı-
1 ardan sevk gününün bitmesinden itibaren yedi 
gün içinde gelenler bir aydan bir seneye, elde 
edilenler dört aydan iki seneye kadar; yedi 
günden sonra üç ay içinde gelenler bir sene- | 
den beş seneye, elde edilenler iki seneden on ! 
seneye kadar hapis, üç aydan sonra kendili- j 
ğinden gelenler beş seneden az olmamak üzere i 
ağır hapis, elde edilenler ölüm cezasile mah- i 
kûm edilirler. \ 

I 

Az vahim hallerde ölüm cezası yerine müeb- j 
bet veya on seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezası hükmedilebilir. 

MADDE 6 — Askerî ceza kanununun 
64 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu gibi 
değiştirilmiştir. 

Seferberlikte muayyen müddet içinde çağı- | 
rıhp gelmeyen ihtiyat sübaylarile ihtiyat askerî j 
memurlardan yedi gün içinde gelenler üc j 
aydan iki seneye kadar, elde edilenler altı ay- ! 
dan üç seneye kadar, yedi günden sonra üç j 
ay içinde gelenler veya elde edilenler iki se- \ 
neden on seneye kadar hapis, üç aydan sonra i 
kendiliğinden gelenler beş seneden az olma- j 
mak üzere ağır hapis, elde edilenler ölüm ce- j 
zasına mahkûm edilirler. 

Az vahim hallerde ölüm cezası yerine mü- 1 
ebbet veya on seneden aşağı olmamak üzere \ 
ağır hapis ve diğer hallerde de yukarıda yazılı j 
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MADDE 8 — Askerî ceza kanununun 65 j 
ııci maddesinin sonuna aşağıdaki Fıkra eklen- ! 
mistir: j 

Yukarıda hareket ve iltihak için tayin olu- I 
nan müddetlerin bitmesinden itibaren hazarda j 
altı ve seferde üç gün içinde dahi kıtasına 
iltihak etmeyenler hakkında 66 ncı madde 
hükümleri tatbik olulunur. ' 

MADDE 9 — Askerî ceza kanununun 3ncü 
babının 4 ncü faslının başlığı aşağıda yazılı-
dığı gibi değiştirilmiştir: 

Dördüncü fasıl 

Kendini askerliğe yaramayacak hale getirmek 
ve askerlikten kurtulmak için hile kullanmak 

MADDE 10 ~ Askerî ceza kanununun 
81 nci maddesi aşağıda yazıldığı gibi değiş
tirilmiştir: 

1 — Askerlik çağına girenlerden askeriik-
den tamamen veya kısmen kurtulmak kasdile 
ismini değiştiren diğerini yerine hekim mua
yenesine veya askere gönderen diğerinin hüvi-
yyet cüzdanını veya askerî vesikasını kullanan 
ve muamelâtı askeriyelerde sahte şehadetna-
me ve evrak kullanan veya her ne suretle o- j 
lursa olsun diğer türlü hile ve desise yapan- i 
lar ve kıtaya veya müesseseye intisap ettikten j 
sonra kendisine teveccüh eden hizmetten kıs- j 
men veya temamen kurtulmak kastilehile ya- { 
panlar on seneye kadar ağır hapis ce;'asile ce- j 
zalandırılır. j 

2 — Ayni ceza şerikler hakkında da tat- j 
bik olunur. | 

(S . Sayısı 

M. M. E. 

MADDE ş — Hükmetin teklifi aynen 

MADDE 9 -

Dördüncü fasıl 

Kendini askerliğe yaramayacak hale getirmek 
ve askerlikten kurtulmak için hile kullanmak 

MADDE ıo —- Askerî ceza kanununun 
81 nci maddesi aşağıda yazıldığı gibi değiş
tirilmiştir: 

1 - Askerlik çağına giıenlerden askerlikten 
tamamen veya kısmen kurtulmak kastile ismini 
değiştiren, diğerini yerine hekîm muayenesine 
veya askere gönderen diğerinin hüviyet cüz
danını veya askeri vesikasını kullanan ve mu
amelâtı askeriyelerde sahte şahadetname ve 
evrak kullanan veya her ne suretle olursa 
olsun diğer türlü hile ve desise yapanlar 
ve kıtaya vemüesseseye întisab ettikten 
sonra kendisine teveccüh eden hizmet
ten kısmen veya tamamen kurtulmak kas
tile hile yapanlar on seneye kadar ağır hapis 
cezasile cezalandırılır. 

2 - Ayni caza şerikler hakkında da tatbik 
olunur, 

3 Az vahim hallerde yukarıdaki fıkra
larda yazılı suçlara beş seneye kadar hapis 
cezası verilir. 
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cezalar yarıya kadar indirilerek hükmedilebilir. 
MADDE 7 — Hükümetin 8 nci maddesi 

aynen 

MADDE 8 — Askerî ceza kanununun 
66 ncı maddesinin sonuna aşağıda yazılı 4 sa
yılı fıkra eklenmiştir: 

4 - Yukarıdaki iki sayılı fıkranın A ben
dinde yazılı suçlar hakkında ayrıca 130 ncu 
maddenin sirkate aid olan hükümleri tatbik 
olunmaz. 

MADDE 9 — Hükümetin 9 ncu maddesi 
aynen 

MADDE 10 — Millî Müdafaa encümenin 
10 ncu maddesi aynen 
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Hfi. 

MADDE 11 — Askerî ceza kanununun 
131- maddesinin i nci fıkrası aşağıda yazıldığı 
gibi değiştirilmiştir: 

1 - Askerî bir hizmeti yaparken veyahud 
vazifeyi sui istimal ederek bir hizmet veya 
vazife dolayisile tevdi ve emanet edilmiş olan 
parayı veya az veya çok kiymetli eşyayı veya
hud kendisine emanet edilmiş olsun olmasun 
her nevi askerî erzak eşya ve hayvanları çalan 
veya zimmetine geçiren veya ihtilas eden veya 
satan rehine veren veya bunları bilerek satın 
alan ve rehin kabul eden veya gizleyen beş 
seneye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Az vahim hallerde üç seneye kadar haps 
olunur. Çalınan mallar varsa geri alınır yok 
edilmişse kıymeti ödettirilir. 

MADDE 12 — Askerî ceza kanununun 
153 ncü maddesinin 2 sayılı fıkrası aşağıda 
yazıldığı gibi değiştirilmiştir: 

2 - Gayri tabiî mukarenet yapan veya bu 
fili rizasile kendisine yaptıran askerî şahisların 
tardı mucib olmayan hallerde ordudan ihra
cına Gedikli küçük zabitlerle çavuş onbaşıla
rın rütbelerinin geri alınmasına hükmolunur. 

Madde 13 — Askerî ceza kanununun 173 
ncü maddesinin ı sayılı fıkrası aşağıda yazıl
dığı gibi değiştirilmiştir: 

1 - Askerî disiplin âmirleri askerî memur
larla ücret veya mukavele ile müstahdem 
olanlarada salâhiyetleri dahilinde disiplin ce
zası verebilirler. 

MADDE 14 — Askerî ceza kanununun 
1Q2 nci maddesi aşağıda yazıldığı gibi değiş
tirilmiştir: 

Askerî ceza kanununun 75, 79 nucu mad-
delerile 78 nci maddesinin C fıkrasının iki 
numarasında ve askerî eşyayı satın almak 
rehin olarak kabul etmek ve gizlemek fiille
rine dair 131 nci maddede yazılı suçlar as
kerî mahkemelere tâbi olmayan siviller tara
fından yapılırsa umumî mahkemeler bu kanun 
hükümlerini tatbik ederler. 

M. M. E. 

MADDE 11 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 12 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 13 — 

MADDE 14 — 

MADDE 15 — İşbu kanun neşri tarihinden 
itibaren altı ay zarfında dehalet edenler hakkın
da şimdiye kadar meri olan kanun hükümleri 
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MAEDE 11 
aynen 

Ad. a. 

Hükümetin 11 nci maddesi 

MADDE 12 — Askerî ceza kanununun 
53 üncü maddesinin 2 sayılı fıkrası aşağıda 
yazıldığı gibi değiştirilmiştir. 

1 — Oayritabii mukarenet yapan veya 
bu fili rızasile kendisine yaptıran subay
ların ve askerî memurların tardı mucip olma
yan hallerde ordudan ihracına gedikli ve mü
kellef erbaşlarla onbaşıların rütbelerinin geri 
alınmasına hükmolunur, 

MADDE 13 — Hükümetin 13 üncü mad
desi aynen 

MADDE 14 — Hükümetin 14 üncü mad
desi aynen 

MUVAKKAT MADDE - Bakaya , yokla
ma ve saklı olanlardan , bu kanun hükümleri
nin yürümeğe başladığı tarihten itibaren altı 

(S. Saynu 228) 
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ve altı ay hitamında dehalet etmiyenler hak
kında bu kanun hükümleri cari olur. 

MADDE 16 — İşbu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

MADDE 17 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur, 
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ay içinde kendiliğinden gelenlere evvelki hü
kümler tatbik olunur. 

MADDE 15 — Bu kanunun hükümleri 
yayım tarihinden itibaren yürümeğe başlar. 

MADDE 16 — bu kanun hükümlerini Ba
kanlar heyeti yerine getirir. 
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S. Sayısı: 227 
Askerî muhakeme usulü kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 26 ncı maddesine iki fıkra eklenmesine 
dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri 

mazbataları (1/256) 

T. C. 
Başvekâlet 7-VI-\935 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: öl i 855 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî muhakeme usulü kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 26 ncı maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tince 5-6-1935 de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
/. İnönü 

F/'sbabı mucibe 

1 — Askerî suçlardan doğan Mazine zararlarından bazıları hakkında Askerî ceza kanu
nunda ( ödettirilir. Tazmin ettirilir gibi ) hükümler bulunduğundan adlî âmirlerin talebi ol 
masa da askerî mahkemelerde tetkik olunup hükme bağlanmaktadır. 

Askerî suçlardan doğan Hazine haklan çok kerre askerî suçlar ayırt edilmeyecek kadar 
birleşik ve suçun tahkik ve tesbiti önceden Hazine hak ve zararını tayin edib ortaya koy
makla kabil edüğünden Askerî muhakeme usulü kanununun koyduğu kaidelere göre Hazine 
hakkının adlî âmirler tarafından ( Yakından ve sıkı bir surette ) askerî muhakemelerde takibi 
hem suçu çabuk meydana çıkarmağı ve tezce ceza vermeği ve hem de Hazine [hakkını bir 
yoldan kolaycacık korumağı temin edeceğinden bazı tereddütlere sebeb olan ve bir takım 
yanlış düşünce ve mutalealara yol açan ve Hazine hakkının teminini de geciktiren askerî 
usulü 9 ncu maddesindeki şahıs iddia sözünü kaldırarak adlî âmirlerin Hazine haklarını 
koruytıb temin etmekle de tutulmaları çok kolaylığı ve hassatan seferberlikte amelî faideleri 
mucib olacağından askerî usulü 9 ncu maddesinin bu yolda değiştirilmesi lüzumlu 
görülmüştür. 

2 — Askerî usulün 26 ncı maddesi buyuruğunca kıtalarından kaçan efradın muhakemeleri 
alay askerî muhakemelerinde yapılır. 

Ancak eşyalarını kasden zayi eden veya menfaatlerinde kullananların muhakemelerine 
askerî usulü 26 ncı maddesi salâhiyet vermediğinden ve Askerî ceza kanununun 66 ncı mad
desinde de bu yolda bir kayid ve sarahat bulunmadığından melbusatile kaçan ve bunları 
gaib ederek gelenlerin daha yüksek askerî muhakemelere verilmesi mecburiyeti hasıl oluyor. 

Bu hal hem bu mahkemelerin işlerini çoğaltıyor ve hem de efradı kıtalarından uzakta 
ve muhakemelerini sürüncemede bırakıyor. Talim ve terbiyelerini de sekteye uğratıyor. 

Bu mahzurları ortadan kaldırmak ve işlerde çabukluk kolaylık ve Hazine hakkının korun
masını temin etmek için melbusatile kaçanların da muhakemelerinin alay askerî muhakeme-



i ğ 
lerinde yaptırılması ve Hazine zararının da hüküm altına aldırılması lüzumlu ve askerî usulü 
2o ncı maddesine bir fıkra ilâvesi zarurî görülmüştür. 

3 — Fırka ve daha yüksek makamlarda teşkil edilen mahkemelerin zabit ve azalarının 
kıtaat ve müessesat ile karargâh şube âmir ve müdürlerinden alınması, hem duruşmaları 
uzatıyor ve hem de hizmet ve vazifeleri güçleştiriyor. 

Kanun, duruşmaların bir celsede bitmesini kaide olarak kabul etmiş isede, çok kere suç 
maznunlarının birden fazla olması, her duruşma için bir gün; hüviyet tesbiti, iddianame 
okunması ve suçluların sorgu ve cevaplarile bir günde şahid ve diğer delillerin münakaşası 
ve bu delillere karşı suçlunun deyeceklerini dinlemekle bir gün iddia ve müdafaa veya 
iddiaya göre hazırlanmak için maznun veya müdafiin mehil istemesi, bir günde müdafaaların 
dinlenmesile bir günde hüküm verilip tepliğdeki vasati hesabile beş toplantı yapıldığı 
görülmektedir. 

Gelmiş veya geç. gelen sahicilerin tekrar getirtilmesi veya ihzarları uzakta olan şahidlerin 
istinabeleri geç gelen istinabeler için tekrar yazılma maznunun hastalık iddiası rapor gönder
mesi akıl-maluliyetim var demesi veya gerçek olmayan deliliği her hangi bir davayı hesapsız 
uzatan sebeblerdendir. 

Kıtalarından uzuk olan karargâhlarda icap eden rütbe ve adette aza çok defa bulunmadı
ğından uzak garnizonlardan mahkemeye reis veya aza getirtildiği her zaman olan ve görülen 
hallerdendir. Uzun süren bir davanın duruşması sırasında nakil, tayin azanın hastalanması 
mühim vazife, teftiş, memuriyet sebebile azanın gelememesi yüzünden de davaların uzadığı 
çok görülüyor, Ru haller hem mahkemeyi geciktiriyor hem azaları yoruyor. Henıde hizmet 
ve vazifeleri aksatıyor. 

Hazardaki bu güçlük seferde bir kat daha artacağından duruşmalarda aranılan çabukluğu 
ve dava yüzünden hizmet ve vazifenin geri kalmamasını temin için Alınanlarda olduğu gibi 
ağır cezayı müstelzim olmayan suçluların mahkemesinde askerî mahkemelerin üç kişiden teşkili 
düşünüldü ve askerî usulün 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi lüzumlu görüldü. 

4 -- İzinsiz vatan sınırları dışına çıkan veya sınır dışında İzinsiz kalan askerî şahısların 
gıyablartnda muhakeme ve muamele yapılmamakta olduğundan bu yönden bu gibi suçların adları 
faidesiz ve amaçsız ordu kütüğünde yazılı kalmakta ve kadro ve mahrııtun boşluklarını 
kapatarak terfi sırası gelen suçsuz ve faydalı arkadaşlarının terfilerine de engel olmaktadırlar. 

Orduyu ve memleketi bırakıb sınır dışına yad ele kaçan veya yad ellerde izinsiz kalan bu 
suçlular cezasız kalmakla da kalmıyorlar, af ve zaman müruru gibi herhangi bir düşme 
sebebi yüz gösterince hemen memlekete dönüyorlar. Takib hakkı tükenmiş olduğundan ken
dilerine bir şey yapılamıyor. Bu sefer de hak arıyorlar. Ve bunlaıın ordu ile alakasını kes
mek ancak sicil yolu ile kabil oluyor, sicil almak için pek az zaman olsa da yine bir kıtaya 
verilmek Ifzım geliyor. Sonunda tekaüd edilerek ceza yerine mükâfatlanıyorlar. Bu suretle 
hem Hazine zarar görüyor ve hem de adalet inciniyor. 

Bu karışıklığı ve adaletsizliği kökünden kaldırmak için Türk ceza kanununun 4, 104, 
M o ncı maddeleri göz önüne alınarak 1031 sayılı kanunun 213 ve 216 ncı maddelerinin 
değiştirilmesi lüzumlu görülmüştür. 

5 — Ordunun temeli olan disiplini en kısa yoldan ve köklü olarak korumağı ve askerî şahıs
ların ehemmiyetsiz fiil ve hareketlerinden mahkemeye düşmelerinin önünü almağı ve mahke
melerin işini azaltmağı güden ve disiplin cezaları ve hükümleri koyan askerî ceza ve muha
keme usulleri kanunlarının buyuruklarına göre disiplin âmirleri disiplin yolile dört haftaya kadar 
hapis ve maaşın dörtte birine kadar para cezası hüküm ve infaz edebildikleri halde bir 
neferin talim veya tatbikatta gaib ett'ği ve bir matra veya bir zabitin zayi ettiği bir kıtab 
için kanunun güttüğü ve gözettiği amaca aykırı olarak muhakemeye vermek lâzım geliyor. 
Terhis hakkını kazanan ve memleketine giden nefer de işine gücüne sarıldığı sırada askerî 
veya adlî mahkemelere kadar getiriliyor. Bu yüzden mahkemelerin işi çoğalıyor. Hizmet 
sekteye uğrayur. işler geri kalıyor. Kanunun esaslarına uyulmak ve disiplin yolile halli kabil olan 
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— 3 — 
hallerde âmiri adlilerce verilecek disiplin cezalarile birlikte ufak tefek tazminata da karar veril
mek için Askerî ceza kanununun i 7 ve usulün 280 nci maddelerinin değiştirilmesi lüzumlu 
görülmüştür. 

6 - Yurd sevgisini ulus saygısını göglünden çıkarmış, sınır dışına kaçmış veya sınır dışında 
izinsiz kalmış zabitlerle askerî memurları artık orduda emir ve kumanda yerlerinde kullan
mamakla beraber kendi isteğile Türk yurdunun gerekli işini. Türk ilini, Türk ordusunu terk 
ederek yad ellere giden veyahud yad ellerde kalan bu gibilerin kazanmış oldukları askeri 
rütbe ve unvan ve sair hakların da düşünülmesi için Askerî ceza kanununun 30 ncu madde
sine bir fıkra eklenmesi lüzumlu görülmüştür. 

7 — Askerlik çağında olanlardan son yoklamalara gelmeyerek yoklama kaçağı vaziyetine 
girenlerle saklı ve bakaya miktarı günden güne artmakta ve ( 1 1 î 1 ) sayılı kanunun koyduğu 
fazla hizmet ve para cezası usullerinden beklenen faidenin de görülemediği geçirilen tecrübe
lerle anlaşılmakta idüğünden samanımızın askerî bir Devleti olan Fransızların bu gibiler 
hakkında tatbik ettikleri usul ve cezanın faideli olacağı düşüncesile Askerî ceza kanununun 
39, 63, 64, 102 ve usulün 3, 26, 213, 217 rıcı maddelerinin yoklama kaçağı, saklı ve 
bakaya hakkında ceza ve kaideyi göstermek üzere değiştirilmesinde amelî faide ve zaruret 
görülmüştür. 

8 — Askerî ceza kanununun 65 ve 1108 sayılı Maaş kanununun 2 nci maddesinde 
yeniden vt-ya naklen bir mahalle tayin edilen memurların azamî iltihak müddeti 12, 15 gün 
olarak tayin ve tasrih edilmiş ve bulunduğu garnizon içinde bir mahalle tayin olunan askerî 
şahısların da 24 saat zarfında yeni vazifelerine gitmeleri her iki kanun maddelerindeki hareket 
ve yol tabirlerinin medlulünden çıkarılarak tebellür ettirilmiş ve tatbikat ta o yolda yapıla-
gelmekte bulunmuştur. 

Şu kadarki bu müddetleri ilâ nilıaye geçirmek askerî zaptırapta uygun düşmediğinden 
muayyen haddi geçirenler hakkında da 65 nci maddeye bir fıkra eklenmek suretile bir 
müeyyide konulmasında zaruret görülmüştür. 

9 — Askerlikten kurtulmak için hile yapanlar hakkında ( 1111 ) sayılı kanununun 98 nci 
maddesindeki ahkâm ile 1632 sayılı kanununun 81 nci maddesindeki buyuruğu birleştirerek 

10 — Askerî ceza kanununun 131 nci maddesinde zimmetin mevsufu olan ihtilas suçu 
kayid ve tasrih edildiği halde zimmet suçu yazılmamış olmasından tatbikatta tereddüdler ve 
mahkemelerce aykırı kararlar çıkmasına veya merci tayini ihtilâflarının meydan almasına 
sebeb olmakta olduğu görüldüğünden bu işlere bir düzen vermek için bu maddede noksan 
olan zimmet kelimesinin de maddeye ilâvesine ve maddenin ikinci fıkrasında yazılı olan esliha 
ve cephaneye aid hükmün birinci fıkrasında istisna olarak yazılı kalmasında zihinleri karıştır-
makdan gayri bir faide görülemediğinden esliha ve cebhane ibaresinin birinci fıkradan çıka
rılmasında da lüzum ve zaruret görülmüştür. 

1 ı — Oayri tabii mukarenet yapan veya bu fili rizasile kendine yaptıran askerî şahısların 
tardı mucib olmayan mahallerde ordudan ihraçlarına hükmolunacağı Askeri ceza kanununun 
153 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında yazılıdır. Ancak mezkûr maddede umumî olarak askerî 
şahıs tabiri kullanılmış ve ona göre tardı mucib olmayan hallerde ihraç cezası verilebileceği 
tasrih edilmiştir. Halbuki ayni kanunun 3 ncü maddesi askerî şahıslar arasına gediklilerle 
müstahdem efrad ve askerî telebeyi de ithal etmiştir. Bu hale göre yalnız zabitlerle askerî 
memurlara tatbiki kabil olan ihraç veya gediklilere de tatbiki mühim olan tard cezasının 
gediklilerden gayri efrad ve talebe hakkında verilmesi lüzumunu göstermekte ise de kanunun 
29 ncu maddesinde fer'î cezaları tayin ve tahdid ettiğine ve ceza kanunları da tahdidi ol
duğuna göre tatbikatta gayri tabii mukarenet tardına ve tardı rizasile kendisine yaptıran 
zabitlerle askeri memurların tardına ve tardı mucib olmayan ahvalde ihraçlarına küçük zabit
lerle efradın disiplin yolile cezalandırılmalarına, talebelerin de 154 ncü madde mucibince 
talebelik hukukunun ziyama hükınolunmaktadır. Efrad ve diğer askeri şahıslara karşı bu fiili 
yapmak veya kendilerine yaptırmakta çok müsaid halrve vaziyette olan^gedikli küçük zabit-
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lerîn yine rütbelerini nuılıafaza edebiinıeleri ahlâk ve disiplin noktasından zararlı ve mahzurlu 
görülmekte olduğundan gedikli küçük zabitlere rütbesinin j»tri alınması orduda nefer ıııcv 
kiine inmeleri ve efrad hakkında da kemafissabık disiplin yolile ee/a verilmesi ve bu suretle 
intihabın ve ordu mensuplarının ahlâkî vasıflarının lıüsnıi muhafazası hususunun temini l'aidel i 
ve Askerî ceza kanununun IV] ncü maddesinin ikimi fıkrasının değiştirilmesi Iü/ıımlıı 
görülmüştür. 

) ' Rızalarile orduya infisah eden müstahdemlerin sayısı inin geçtikçe çoğalmaktadır. 
Bu gibi müstahdemlerin yaptıkları suçlardan dolayı iP3 : ' sayılı kanunun birinci madtıesı 
birine! fıkrası K. \ . bendi buyuruğuuee muhakemeleri askerî muhakemelerde yapıldığı halde 
inzibatsız hareketleri karşısında disiplin cezası verilmesinde tereddüd edilmekte olduğundan 
Askeri ceza kanununun \"(\] ncü maddesinde musarıalı askeri menim iara verilmesi caiz olan 
disiplin cezalarının müstahdemlere de- teşmiline zaruret görülmüştür. 

Milli Müdafaa encümeni mazbatası 

/'. < \ 
Adliye encümeni 11 - VI / O'îb 

Kurar No. 32 
Es< s No lj25r} l!2rj() 

Yüksek Başkanlığa 

Askeri muhakeme usulü kanununun bazı hapis ve diğer hallerde yukarıda muayyen 
maddelerinin değiştirilmesi ve o6 ııcı madde- cezalar yarıya kadar indirilerek hükmedile 
sine bir fıkra eklenmesi ve Askerî ceza kaim- bilir tarzında deriştirilerek ve ]() nen mad-
ıııuıun bazı maddelerinin değişlînİmesi ve deve de ( az vahim hallerde yukarıdaki fık 
bazı ilâve yapılması hakkında Millî Müdafaa raiarda yazılı suçlara iki seneden beş seneye 
vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 7 ha- katlar hapis cezası verilebilir ) fıkrası ilâve 
ziran !Q3F) tarihli ve 6/18rv3 ve 6/1S57 mı- olunarak ve bir mailde olarak da ( işbu kamın 
maralı iki adet fezkeresıle encümenimize ve- neşri tarihinden itibaren altı ay zarfında delıa-
rileıı iki kanun lâyihasİle her ikisine aid mu- let edenler hakkında şimdiye kadar ıner'î olan 
cip sebeblerî Milli Müdafaa vekilliğinden ooııde kanun hükümleri ve altı ay hitanımda dehalet 
rilen memurları huzuru île okundu ve ğo- etmeyenler hakkında bu kanun hükümleri cari 
rüşüldü. olur ) diye bir madde olarak ilâvesi ve son 

Miicîb sebeblerde de tafsileu bildirildiği madde olarak « işbu kanun neşri tarihinden 
gibi gerek [63 1 numaralı usulü muhakemede muteberdir " yazılması surefîle İki kanun Jâ 
ve ğeıek 1632 numaralı Askerî ceza kanu- yitıas'iuııt- kabulüne karar verilmiş ve havalesi 
11 unda bazı tereddüdü haiz olan maddelerdeki veçhile Adliye encümenine verilmek üzere 
tereddüdün yok edilmesi ve bazı maddeler- Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
deki cezanın hazar zamanında da tatbiki sure- M, M. Hu, Reisi Bu M, M. Kâtİb 
tİle kati bir şekle sokulmuş olduğu ve 63 ncü İstanbul Uıyarbekır Krzurum 
maddesindeki para cezasının kaldırılması ve Şükrü Obkbcrk K, Sevüktekın Ş. Koçak 
1111 numaralı Mükellefiyeti askeriyi kamı- Balıkesir krzurum İstanbul 
nurıdaki cezaî kısımların 1632 numaralı As- C. Enver /. Soydemir A, Karlas 
kerî ceza kanununa alınması ve yine bu ka Kars Kocaeli Seyhan 
ııııiıım 7 ııci maddesindeki son fıkrasının ( az M, Akviız N. lUızatık N. Eldenhf 
vahim hallerde ölüm cezası yerme müıbbct I 'rfa Sinop Tekirdağ 
veya on seneden aşağı olmamak üzere ağır A. Yazkaıı C K hıredavi R. Apak 



Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 13-VI-1935 

K. 40 
E. 1/256 

Yüksek Reisliğe 

Askerî muhakeme usulü kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve 26 nci mandde-
sine bir fıkra eklenmesi hakkında Millî müdafaa 
bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar heyetinin 
5-VI-1935 tarihli toplantısında Kamutaya su
nulması kararlaştırılan kanun lâyihası Başba
kanlığın 7-VI-935 tarih ve 6/1833 sayılı 
tezkeresile Yüksek Başkanlığa gönderilmiş ve 
Millî müdafaa encümeni mazbatasile birlikte 
encümenimize gelmiş olmakla Askerî Temyiz 
mahkemesi müddei umumisi hazır olduğu 
halde konuşuldu. 

Gerek bakaya, yoklama kaçağı ve saklılar 
hakkında askerî ceza kanununa eklenen mad
delerden ve gerekse tatbikatta tesadüf olunan 
bazı müşkülâttan dolayı askerî muhakeme usulü 
kanununda yapılması gerekli bazı değişiklik
leri ihtiva eden lâyihayı encümenimiz esas 
itibarile kabul ederek maddelerin müzake
resine geçti: 

Birinci madde askerî muhakeme usulü 
kanunun üçüncü maddesinin A ve B fıkrra-
larını değiştirmektedir . Bunun sebebi askerî 
ceza kanununda değiştiıilen 63,64 ve 81 nci 
maddelerde yaz lı suçları işleyenlerin askerî 
mahkemelerde muhakeme edilmelerini temin
dir. Bu hüküm yerinde görüldü ve kabul 
edildi. İkinci madde kanunun Q ncu madde
sinde yapılması gerekli olan bir değişikliği 
göstermektedir. Bu değişiklik suçlardan doğan 
Hazine zararlarını tesbit ederek bunların dava. 
ve takib olunması için askerî adlî hâkime 
vermiştir. Hazine zararlarının tazminini temin 
eden bu hükmü faydalı bularak kabul ettik 
Layihadaki üçüncü maddenin birinci fıkrası 
bakaya yoklama kaçağı ve saklıların muhake
melerinin nerede yapılacağını göstermektedir. 
Bu fıkra aynen kabul edilmiş ikinci fıkra 
askerî ceza kanununda yer bulunması lâzım. 
gelen bir hükmü ifade eylediği için. kanunda. 
yapılan değişikliklere eklenerek buradan çıka
rılmış ve bu esas dairesinde 26 ncı madde 

yeniden yazılmıştır. Dördüncü madde askerî 
mahkemeleri ikiye ayrılarak ağır hapis ve 
idamdan başka cezaların üç zatten ibaret ola
cak mahkemelerde görülmesi usulünü vaz 
etmektedir. Bu değişiklikler izah olunan 
sebeblere ve halin icaplarına uygun görülerek 
kabul edilmiş ancak buradaki eski isimler 
değiştirilmek suretile madde yeniden yazıl

mıştır. 
Beşinci madde maznunların gıyabında mu

hakeme yapılabilmesi esasını koymaktadır. Bu 
değişikliğin kaybolan suçluya geldiği veya 
elde edildiği zaman gıyabında verilmiş olan 
cezanın derhal' çektirilmesi düşüncesinden 
doğduğu anlaşılmaktadır. Halbuki umurrîî ec
za muhakemeleri usulü kanunumuz maznunun 
gıyabında muhakemeyi kabul etmektedir. Tek
lif olunan usul kabul olunsa bile gıyabî hük
me karşı mahkûmun itirazı halinde yeniden 
muhakeme açılacağından bununla istenilen 
şey dahi temin olunamayacaktır. Bu bahis ü-
zerinde yaptığımız konuşmalar neticesinde 
esas prensiplerden ayrılmanın doğru olmıyaca-
ğını ve bu prensiplerden bizi ayıracak sebe
bin kuvvetli olmadığını düşünerek maddenin 
lâyihadan çıkarılmasına karar verdik. 

Altıncı, madde 216 ncı maddeyi değiştir
mektedir. Bu değişiklikle maddenin aslında 
tnevcud olup tatbikatta, tereddüdü mucip olan 
iki numaralı fıkrası aydınlatıldığı gibi bakaya 
yoklama kaçağı ve saklıların; malları dahi 
haczolunması temin olunmaktadır. Bu esası 
kabul ettik. 

Yedinci madde askerî mahkemelerden para 
cezalarile zabıt haciz ve istirdat ve tazminata 
dair verilen hükümlerin tahsili emval kanu
nuna göre tahsil edilmesini temin etmek için 
kanunun 280 nci maddesinde değişiklik ya
pılmaktadır. Hukuku âmmeye müteallik para 
cezalarının tahsil ve- infazı ile-tazminata ve 
emsali hukuku-şahsiyeye ve-hacze aid hüküm
lerin nasıl icra edileceği umumî kanunlarda 
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gösterilmiştir. Bu umumî ve esaslı hükümle
ri değiştirmeğe ciddî bir sebep ve lüzum 
görmeyen encümenimiz bu maddeyi de layi
hadan çıkardı. 

Bu değişiklikle hazırlanan lâyiha eııcüme-
nimizce oybirliğile kabul edilmiş olup müs-
taceluı konuşulması yapılmak üzere Yüksek 
Heyetin tasvibine arz için Yükse Başkanlığa 

HÜKÜMFTiN TEKLİFİ 

Askerî muhakeme usulü kanununun 6 madde
sinde değişiklik yapılması ve. 2ö ncı madde
sine de iki fıkra eklenmesi için kanun lâyihası 

MADDF ı — 103 1 Sayılı Askerî Muha
keme Usulü kanununun Üçüncü maddesinin A 
ve i) Fıkraları aşağıda yazılı olduğu gibi de
ğiştirilmiştir. 

A - Askerî ceza kanununun 03,64,81,93, 
04,95,100,101,102,124,125, ve 127 nci 
maddelerinde yazılı suçları işleyen şahıslar. 

1) -Seferberlikte- Askerî ceza kanununun 75, 
78,80 ve 131 nci maddelerinde yazılı suçları 
işleyenler; 

MADDE 2 — askeri muhakeme usulü 
kanununun Q maddesi aşağıdaki gibi değişti
rilmiştir. 

1 - Suçlarden doğan istiıdad ve tazminat 
davalarına hukuku amme davalarile birlikte 
askerî mahkemelerde bakılır. Adlî amirler 
Hazineye taallûk eden zararları tesbit ve taleb-
nameye yazarak askerî mahkemede dava ve 
takib etmekle mükelleftirler. 

2 - Askerî mahkemelerde amme davasının 
takibine imkân kalmayarak umumî mahkeme-
lerdede görülmesi iktiza eden hallerde devlet 
hakları 2573 sayılı kanun buyrukları daire
sinde, takib edilir. 

MADDF 3 — Askerî muhakeme usulü 
kanununun 26 ncı maddesine aşağıda yazılı 
olduğu gibi F ve F) fıkraları eklenmiştir. 

D - Yoklama kaçağı bakaya ve saklıların 
ölüm ve ağır hapis cezalarını müstelzinı suç
ları müstesna olmak üzere haklarındaki takİ-

6 — 
sunuldu. 
Ad. On. Reisi Bu M. M. Kâtİb 

Çorum Trabzon Trabzon 
M. Münir Çağıl R, Karadeniz R, Karadeniz 

Aza Aza Aza Aza 
Atıf Akğiiç O. N. Burcu 

Aza Aza Aza Aza 
Bursa Kocaeli Kocaeli Yozgat 

5 F. T alay R, Agça Salah Ya/oi F, Dur sun 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMFNİNİN 
DFÖİŞT.KİŞİ 

Askerî muhakeme usulü kanununun 6 net mad
desinde değişiklik yapılması ve 20 ncı madde

sine de iki fıkra eklenmesi için kanun 

MADDF l — Hükümetin teklifi aynen 

MADDF 2 

MADDF 3 — 

' w 7 Î 



ADLİYE ENCÜMENİNİN DEOİŞTİRİŞİ 

Askerî muhakeme usulü kanununun bazı mad
delerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2 — 

MADDE 3 — Askerî muhakeme usulü 
kanununun 2o ncı maddesi aşağıda yazılı ol
duğu gibi değiştirilmiştir: 

25 nci maddede yazılı askerî mahkemeler: 
A - Askerî ceza kanununun 85 ve 96 ncı 

maddelerinin i nci fıkrasında, 
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bat ineı stıb oldukları askerlik şubesine tâbi 
bulundukları fırkanın en yakın alayı 'mahke
mesinde yapılır şu kadarki bunlar geldikleri 
veya elde edildikleri takdirde haklarındaki 
duruşma iutisab edecekleri kıtanın tâbi bulun
duğu alay askerî mahkemesinde yapılır. 

!'•'. - Askerî ceza kanununun 66 ncı maddesi
nin iki sayılı fıkrasında yazılı firarilerin beraber
lerinde götürdükleri askerî eşyaya karşı işle
yecekleri suçlardan içtima eden cezaların eıı 
ağırı tatbik edilmek üzere bu mahkemelerde 
görülür. 

MADDF. 4 --• Askerî muhakeme usulü | MADDK 1 
kanununun 31 ncİ maddesi aşağıda yazılı ol
duğu gibi değiştirilmiştir, 

A - Olürn ve ağır hapsi müstelzim olma
yan suçlar için askerî mahkemeler üç. hâkim
den yani bir adlî hâkimle (M. ^o) iki zabitten 
teşekkül eder. Adlî hâkimden başka 3 zabit 
hâkim olarak maznunun rütbesine göre şun
lar tayin olunur. 

1 Maznun efrad ise (Bir yüzbaşı bir kü - i 
çük zabit ) j 

:> — Maznun zabit vekili - yüzbaşı ise j 
(Mir binbaşı bir yüzbaşı) j 

;5 -— Maznun binbaşı ise ( Mir kaymakam 
bir binbaşı ) ; 

4 — Maznun kaymakam İse ( Mir nıiralav j 
bir kaymakam ) 

5 — Maznun mirakry ise ; Mir liva bir | 
miralay ) j 

6 — Maznun liva ise ( Mir feıİk bir liva) ! 
7 -- Maznun ferik ise ( Mir birinci ferik < 

bir ferîk ) [ 
8 -•- Maznun 1 ııci ferik veya uıüşür İse j 

( Mir m üşür bir birinci ferik ) j 
M - Ölüm ve ağır hapsi müstelzim olan I 

suçlar için askerî mahkeme beş hâkimden ya- j 
11i bir adlî hâkimle (M. 50) dört zabit teşek- j 
kül eder. Adlî hâkimden başka zabit hâkim j 
olarak maznunun rütbesine göre şunlar tayin ; 

olunur. 
1 — Maznun efrad ise ( Mir binbaşı bir 

yüzbaşı ) bir Mlz. bir l<ç. / . 
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B - Askeri ceza kanununun J 1 6 ve \ 
136 ncı maddelerinin l ve 2 sayılı fıkra- i 
larıtıda, 

C - Askerî ceza kanununun 6fi, 68, 74, ; 
76, 82, 83, 84, 86, 108, 114, 117, 137, j 
145, 147, 149, 150 ve 151 ııci maddelerinde, j 
Yazılan fiilleri muhakeme ederler. ! 

Yoklama kaçağı, bakaya ve saklıların ölüm 
ve ağır hapis cezalarını müstelzim suçları 
müstesna olmak üzere, haklarındaki takibat 
mensub oldukları Askerlik şubesinin tâbi bu
lunduğu fırkanın en yakın alayı mahkemesinde 
yapılır. Şu kadar ki, bunlar geldikleri veya 
elde edildikleri takdirde, haklarındaki duruşma, | 
intisab edecekleri kıtanın tâbi bulunduğu j 
alay askerî mahkemesinde yapılır. | 

MADDh 4 — Askerî muhakeme usulü ka- j 
nununun 31 nci maddesi aşağıda yazılı ol- j 
duğu gibi değiştirilmiştir: i 

A - Olürn ve ağır hapsi müstelzim olma- j 
yan suçlar için askerî mahkemeler üç hâkim- j 
den, yani bir adli hâkimle (M. 50) iki subaydan s 
teşekkül eder. Adlî hâkimden başka subay j 
hâkim olarak maznunun rütbesine göre şunlar j 
tayin olunur: ! 

1 — Maznun er ise ( Bir yüzbaşı bir erbaş) j 
2 — Maznun yarsübay - yüzbaşı ise ( Bir ; 

binbaşı bir yüzbaşı | 
3 — Maznun binbaşı ise ( Bir yarsübay bir 

binbaşı ) 
4 -— Maznun yarbay ise ( Bir albay bir i 

yarbay ) 
5 — Maznun albay ise ( Bir tuğgeneral i 

bir albay 
6 ---- Maznun tuğgeneral ise ( Bir tümge

neral bir tuğgeneral ) 
7 -— Maznun tümgeneral ise ( Bir Korge- j 

neral Bir tümgeneral ) j 
8 — Maznun korgeneral ise ( Bir örge- j 

neral Bir korgeneral ) ! 
Q — Maznun orgeneral veya Mareşal ise i 

( Bir mareşal bir orgeneral ) : 
B - Ölüm ve ağır hapsi müstelzim olan | 

suçlar için asken mahkeme beş hâkimden, ! 
yani bir adlî hâkimle (M. 50 ) dörd subay- \ 
dan teşekkül eder. Adlî hâkimden başka subay i 
hâkim olaıak maznunun rütbesine göre şunlar \ 
tayin olunur. j 

( S. Sayısı 
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2 — Maznun zabıt vekili - yüzbaşı ise 
( Bİr kaymakam bir binbaşı iki yüzbaşı ) 

3 ~— Maznun binbaşı ise ( Bir miralay iki 
kaymakam bir binbaşı ) 

4 — Maznun kaymakam ise ( Bir liva bir 
miralay iki kaymakam ) 

5 — Maznun miralay ise ( Bir liva üç 
miralay 

6 — Maznun liva ise ( Bİr ferik üç liva 
7 — Maznun ferik ise (Bir birinci ferik üç 

ferik ) 
8 — Maznun birinci ferik veya müşür 

ise ( İki müşür iki birinci ferik ) 

M. M= 15. 

MADDÎ: 5 ~- Askerî muhakeme usulü ka
nununun 213 üncü maddesi aşağıda yazılı 
olduğu gibi değiştirilmiştir. 

1 — Askerî ceza kanununun 5 4,55,63,64 
0 7, 78 nci maddelerinde yazılı suçların gay
risinde gaib hakkında duruşma açılamaz, 

ilk tahkikat icrasile İktifa olunur 
2 -— Askerî ceza kanununun 5 4, 55, 0 3, 

64, 0 7, 78 nci maddelerindeki suçlar hak
kında son tahkikat açılarak gıyaben hüküm 
verilir. 

A - Gaib sayılan maznunun duruşnıağa 
daveti celpnamenin 2 hafta müddetle mahke
me divanhanesindeki levhaya yapıştırılarak 
ilânı suretile olur. 

B - Olpnanı; de maznunun adı, sanı, yaşı, 
işi, biliniyorsa ikametgah veya meskeni isnad 
olunan suçun duruşma günü ile saati goste-
lilir. Bundan başka maznunun mazereti olmak
sızın gelmediği takdirde duruşmanın yapıla
cağı da yazılır. Maznun namına bir müdafi 
duruşmaya gelebilirler. Kanunî hısımlar ndan 
bir kimsede onu temsil etmek üzere kendi
sinden bir vekâletname aranmaksızın kabul 
olunur. 

3 — Yoklama kaçağı, bakaya ve saklıları j 
tâbi olduğu askerlik şubesi âmiri Adliye bir i 
ihbarname ile bildirir. 

A - İhbarnameye suçlunun mufassal kün- ; 
( S. Sayısı 

MADDE Hükümetin teklifi aynen 
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1 - - Maznun er ise ( Bir binbaşı, bir I 
yüzbaşı bir asteğmen bir erbaşı ) 

2 — Maznun yarsübay veya yüzbaşı ise ; 
( Bir yarbay bir binbaşı iki yüzbaşı ) 

3 — Maznun binbaşı ise ( Bir albay iki [ 
yarbay bir binbaşı ) j 

4 — Maznun yarbay ise ( Bir tuğgeneral | 
bir albay iki yarbay ) | 

5 — Maznun albay ise ( Bir tuğgeneral üç 
albay 

0 - - Maznun luğgneral ise ( Bir tümgene
ral üç tuğgeneral ) 

7 Maznun tümgeneral ise ( Bir korge
neral üç tümgeneral ) 

8 — Mi'znuıı korgeneral ise ( Bir orgene
ral üç korgeneral ) 

y — Maznun orgeneral veya mareşal ise 
( İki mareşal iki orgeneral) 

MADDE 5 — Askerî muhakeme usulü ka
nununun 216 ncı maddesi aşağıda yazılı ol
duğu gibi değiştirilmiştir: 

1 — Aleyhine hukuku âmme davası açıl- j 
iniş olan gaib tevkif müzekkeresi kesilmesini | 
icab ettirecek kuvvetli şüpheler altında ise I 
âmiri adlî ile mustantik tarafından imza edil- , 
iniş bir kararname ile Türkiye dahilindeki I 
inalları haczedilebilir. j 

2 — Yoklama kaçağı, saklı, bakaya ve 
firar suçlarından maznun olan gaibin Türkiye 
dahilindeki malları maznun gelinceye veya 
elde edilinceye kadar haczoiunur. Ve haciz 
kararnamesinde maznunun yoklama kaçağı, 
saklı bakaya veya firarı olduğu da gösterilir. | 

3 — Karar resmî gazetelerle ilân olunur. 

( S, Sayısı : 227) 
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yesi son yoklamaya davet edildiği veya sevk ! 
edilmek üzere çağırıldığı tarih yazılır ve 
davet cetvelinin örneği iliştirilir. Suçlunun 
yoklama kaçağımı veya saklımı olduğu yaşıt 
lamım veya birlikte muameleye tâbi olduğu 
arkadaşlarının sevk edildiği günü bakaya ise 
sevk edilmek üzere çağırıldığı günü zabit veya 
memur ise çağrıldığı günü ve suçun mahiyet ve \ 
şeraiti ikamı gösterir. ( Hazar, sefer, talim, | 
ıııanavra ... İlâh ) Vaka raporu ballanır. 

B - Takibat aynı zamanda müteaddid şa- j 
hışlar hakkında da yapılabilir ve duruşma ve { 
hüküm bunların hepsine teşmil edilebilir. j 

4 — Hükmün tebliği ceza muhakemeleri 
usulü 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre j 
cereyan eder. 

5 — Gıyabi verilen hükmün ertesi günü j 
dava mürur zamanı işlemeğe başlar. Maznun 
dava müruru zamanı içinde gelir veya yakala
nırsa geldiği veya yakalandığı günden itibaren 
15 gün içinde mehlin geçmesinden ınütevellid 
neticeleri bertaraf etmek için kanunî sebeblere 
dayanarak hüküm hakkında eski hale getirme 
talebinde bulunabilir. Bu halde duruşma 
açılarak yeniden bir hüküm verilir. İkinci 
; 5 gün içinde eski hale getirme talebinde 
bulunmazsa artık eski hale getirme talebinde j 
bulunamayacağı gibi hakkında verilmiş olan 
gıyabi hükmün ueticeleride verildiği tarihdeu 
itibaren ıııer'i olmak üzere katiyet halini alır. 

M A DDF:! 6 Askeri muhakeme usulü ka- MADDİ' o Hükümetin teklifi aynen 
ııununun 210 ncı maddesinin 2 nci fıkrası ı 
aşağıda yazılı olduğu gibi değiştirilmiştir. ; 

2 — Yoklama kaçağı, saklı, bakaya, firar j 
suçlarından gaib maznunun Türkiye dalıjlim | 
deki malları maznun gelinceye veya tutulan- | 
caya kadar haczolunur. [ 

3 - - Ve bundan başka maznunun yokla- | 
ma kaçağı saklı, bakaya, veya firari olduğu I 
da bildirilir. 

MADDE: 7 — Askeri muhakeme usulü j MADDE i — * «. 
kanununun 280 nci maddesi aşağıda yazıldığı | 
gibi değiştirilmiştir: i 

Askerî mahkemelerden para cezalarına za- j 
bit ve haciz ve istirdat ve tazminata dair ve- i 
i ilen hükümler ve disiplin yolu ile kabili hal ; 
olan ahvalde adlı amirlerce disiplin cezalanlc 
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( S. Sayıst : 227 ) 
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beraber 25 liraya kadar verilen istirdat ve 
tazminata aid kararlar tahsili emval kanununa 
göre ( Adliye vekâleti teklifi ) infaz olunur. 

5-6-1Q35 

Bş. V. 
1. înönü 

Da. V. 
Ş. Kaya 
MI. V. 

Ab. özmen 
S. I. M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

/)/•. T. Rüştü Araş b\ Ağrak 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
11. I. V. 

Hana Tarkan 

lk. V. 
Celâl Bayar 

Zr. V. 
Muhlis Erkma 

M. M. fi. 

MADDE 8 
muteberdir. 

—- İşbu kanun neşri tarihinden 

MADDE Q — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra vekilleri Heyeti memurdur. 

S. Sayısı : 227 ) 
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Ad. E. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümleri yayım 
tarihinden itibaren yürümeğe başlar. 

MADDE 7 Bu kanun hükümlerini Bakan
lar heyeti yerine getirir. 

i>&<{ 

( S. Sayısı : 227 ) 





S. Sayısı: 196 
Askerlik mükellefiyeti kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni 

mazbatası (1/258) 

T. C. 
Başvekâlet 7-VI-1935 

Kararla*" Müdürlüğü 
Sayı: 6/186! 

8. M. M. Yüksek Reisliğine 

1111 sayılı askerlik mükellefiyeti kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 5-6-1 Q35 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe 

1 — 1111 sayılı kanunun adındaki (Mükellefiyeti) kelimesi fazladır. Çünkü bu arabca kelime
nin manasını köylü anlamaz. Anlayanlar da doğru bulmaz. Zira askerlik, Türke bir yük, bir külfet 
değil vseve seve yapılacak bir vatan borcudur. Bundan ötürü işbu kanun adının (Askerlik kanunu) 
olmasr muvafık görülmüştür. 

2 — îkiuci maddenin muhacirlere taallûk eden kısmı iskân kanununun 38. maddesile tadil edil
miş olduğundan işbu maddenin bir fıkrasının 1111 ve diğerinin iskân kanununa göre tatbiki yanlışlığı 
mucib olacağından her iki kanuna aid olan kısımlar işbu maddede birleştirilmiştir. 

3 — Kanunun kabulü zamanında gümrük kıtaları mevcud olmadığından bundan bahsolunma-
mıştı. Şimdi gümrük kıtaları ihdas edilmiş ve 1841 sayılı kanunun 12. maddesi bunların ayrı bir 
sınıf olmasını göstermiş olduğımdan askerlik kanununun 5 nci maddesine (Gümrük) kelimesi ilâve 
edilmiştir. 

4 —•Kanunun 10 ncu maddesine göre artık efrad, arkadaşları ihtiyata geçinceye kadar çağı-
rılnıanıış olursa İcra Vekilleri Heyeti kararile ordukadrosuna ilâveten 6 ay askerlik yaptırıldıktan 
sonra yaşıtlarının sınıfına geçirilebileceği yazılı ise de bunların bu suretle talime tâbi tutuldukları 
vaki değildir. Hangi sınıfta olursa olsun efradı milletin talimü terbiye görmesi matlûb olub ihti
yatta bulunanların da talime tâbi tutulması kanunun 58 nci maddesile temin edilmiş olduğundan 
artık efrad için ayrı bir kayid bulunmamasına lüzum görülmemiş ve arkadaşları ihtiyata geçinceye 
kadar askere alınmamış olanların ihtiyata geçirilmesi esası kabul olunmuştur. 

5 — Gönüllü asker, ancak deniz ve jandarma ile gedikli küçük zabitlik için alınır. Küçük zabit
ler talimatı mucibince ya gedikli mektebinden veyal059 numaralı kanuna göre yalnız çavuşlar için 
kıtadan yetişir. Gönüllü, ancak gedikli olmak isteyenler içindir. Bu yönün kanunda (Gedikli) ke
limesi bulunmadığından bu kelime ilâve olunmuştur. 

6 •— tik yoklamaya şube zabitlerile nüfus memurlarının birlikte çıkması kanunun 15 nci maddesi 
iktizasındandır. Harcırah tahsisatının azlığı hasebile Millî Müdafaa vekâleti nüfus memurlarına har
cırah verememekte Dahiliye vekâleti de bu askerî iştir diye memurlarına harcırah vermediğinden nü
fus memurları kanunun hükmüne göre ille yoklamaya çıkamamaktadırlar. Kanunun hükmünü temin 
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için 16 ncı maddeye ( kendi vekâletlerinee ) kaydi konmuştur. Yeni nüfus kanununda da buna göre 
değişiklik istenmiştir. 

7 — 17 nci maddenin ilk fıkrasındaki ( . . . . ve ilk yoklama cetvelindeki hanelere geçirilir). 
cümlesi lüzumisuz görüldüğünden kaldırılmıştır. Çünkü nüfusun vereceği hu cetveller şubelerce nü
fusa verilecek matbu yoklama defterleridir, tsimler ayrıca bir cetvele geçirilmeyecektir. 

8 — Son yoklaması yapılan mükelleflerin sınıfları tefrik encümenlerince tesbit edilmektedir. 
Mükelleflerin bir kısmı ihtiyat zabiti yetişme şartlarını haiz olduklarından ve bir çok şubelerde bu 

şeraiti haiz mükellef pek az bulunduğundan bunların sınıflarının tayini ihtiyaca uygun görül -
meyerek vekâletçe değiştirilmektedir. Buna meydan vermemek için ihtiyat zabiti yetişeceklerin sı
nıflanın tesbiti hakkı Millî Müdafaa vekâletine verilmektedir ve askerlik meclisi ayırma encü
meninde aza olarak bulunan jandarma zabitile deniz zabitinin yalnız kendi sınıflarına ayrılacak 
efrad hakkında rey sahibi oldukları sarahaten anlaşılmak üzere maddeye böyle bir kayid ilâve 
olunmuştur.. 

9 — 23 maddede Bahriye vekâletinden bahsolunmaktadır. Bu kayid kaldırılmış ve madde 
şimdiki teşkilâta uygun bir şekilde yazılmıştır. 

10 — İhtiyaca göre iki senelik sınıflara ayrılmış olan ve belediyeden ve kolordudan tasdikli ve
sikası bulunan şoförler, kendi mesleklerine aid malûmatı edinmiş olduklarından Hazine menfaati 
noktai nazarından bunların yeniden yetiştirilecek şoförlerle bir tutulmayarak 18 ay hizmete tâbi 
tutulması suretile 34 ncü maddeye ayrı bir fıkra ilâve olunmuş ve mezkûr maddenin son fıkrası 
müphem olduğundan daha açık yazılmıştır. 

11 — 35 nci maddenin 1413 sayılı kanunla tadil edilmiş olan (C) fıkrasının şmdiye kadar yapı
lan tecrübelerle çok karışıklığı ve yanlışlığı mucib olduğu görüldüğünden mezkûr fıkra yeni 
baştan ve eski şekilde değiştirilmiştir. Mezkûr maddenin (D) fıkrasında yazılı (15 yaşından kü
çük olanlar nazarı itibare alınmaz) ibaresinin alttaki fıkra içine yazılması icab ederken yanlışlıkla 
yukarı fıkraya geçirildiği anlaşıldığından aşağı fkraya dercedilmiş ve baba veya dul ananın işine 
yaramayacak derecede malûl oldukları anlaşılan oğullar da bu meyanda istisna edilmişlerdir. 

12 — Yoklama kaçağı ve saklılardan ele geçenler 2053 sayılı kanunun neşrinden evvel hemen 
kıtalara sevkedildiklerinden bunların muayeneleri kıtalarınca yapılır ve sıhhî halleri müsaid olma
yanların şevkleri geri bıraktırıl irdi. 2053 sajalı kanunun tadil ettiği 86 nci maddenin tarif atı veç
hile elen geçenler kıtaata sevkolunmadan evvel muayene ettirilmekte olduğundan bunlar için 40 ncı 
maddede yazılı kayidler kaldırılmıştır. 

13 — 69 neu maddeye göre harb zamanuarmda çağırılacak efrad ile muvazzaflardan 5 sene ağır 
ve daha ziyade hapsi istilzam eden cürümler müstesna olmak üzere diğer bir cürüm veya kabahat 
ile maznun olanların muhakemeleri terhislerine bırakılır ve mahkûm olanların mahkûmiyet müd
detleri bittikten sonra emsalleri kadar hizmete tâbi tutulurlar. Böylece mahkûm olanlardan da 
harbde istifade etmek lüzumlu görüldüğünden bunların da hapislikleri terhislerine bırakılmıştır. 

14 — Beraatle neticelenen davaların mevkufiyet müddetleri, kanunun bu günkü şekline göre, 
muvazzaflık hizmetlerinden sayılmaktadır. Halbuki talimü terbiye için silâh altına alınan her hangi 
bir mükellef sivil iken işlediği bir suçtan dolayı uzun zaman mevkuf kalıyor. Beraat edince ter
his olunuyor ve askerlik kanununun tahmil ettiği mecburiyet*ve vatan müdafaasının her ferdden 
istediği hizmet bu suretle ifa edilmemiş bulunuyor. Buna mahal kalmamak üzere kanunun 80 
nci maddesine bir fıkra ilâve olunmuştur. Mezkûr maddede yazılı inzibat cezaları hakkındaki hü
küm askerî ceza kanununa uymadığından kaldırılmıştır. 

15 —-Yoklama kaçağı, bakaya ve saklılar aşağıdaki maddelerde görüleceği veçhile askerî mahke
melere verilecek ve askerî ceza kanununa göre cezalandırılacaktır. 

81 nci maddede yazılı yaş değişikliğinde 23 ya^mı bitirenler 86 ncı maddedeki azamî ceza ile ce
zalandırılmaktadırlar. Yeni tadilâta göre ceza görmelerini temin için 81 nci maddedeki fıkra da 
buna göre değiştirilmiştir. 

16 — 83 ncü maddeye göre ilk yoklamasını yaptırmamış olanlar son yoklama zamanında gelirler
se kendilerinden (1000) kuruş para cezası alındıktan sonra her iki yoklamaları birlikte yapılmakta-

( S . Sayısı : 193) 
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dır. Bunların ekserisi pava cezasını vermediklerinden yoklamaları yapılmamaktadır. Halbuki ceza 
başka, hizmete almak için yoklama yapmak başkadır. Bu gibilerin yoklamaları boş yere sürünce
mede kalmamak için para cezasına mahkûm etmek suretile yoklamaları yapılır suretinde 83 ncü 
madde değiştirilmiştir. 

17 — Kanunun 86 nci maddesine göre yoklama kaçaklarından ele geçenlerin arkadaşları sevke-
dilmiş ise bunlar para cezasına tâbi tutulmakta ve sıhhî muyeneleri neticesinde askerliğe elverişli 
oldukları takdirde ertesi celb ve sevk zamanına bırakılmaktadırlar. Bımlarm yalnız muayyen 
celb ve sevk zamanlarında askere gönderilmeleri bir çok suiistimallere yol açacak mahiyette gö
rülmüştür. Sonra zabıta kuvvetlerinin tak il) vazifesini görerek ele geçirdiği ve askerlik şubesine 
teslim ettiği bu gibi kaçaklar sevk zamanı olmadığı için tekrar bırakılıyor. Bu suretle bir 
kaçağı takib ve derdest işi mütemadiyen sürüb gidiyor ve yakalananın tekrar salıverilmesi za
bıta kuvvetleri üzerinde fena tesir yapıyor. Bunu a için bu gibilerin ele geçer geçmez muayene 
ettirilerek hemen sev kedi! meleri şeklinde maddede değişiklik yapılmıştır. 

Ayni maddeye göre kısa hizmetli olanların kısa hizmet hakları kaldırılmaktadır. Kısa hizmetli
lerin hem tanı hizmete ve hem de ayrıca cezaya tâbi tutulması adaletle kabili telif olmadığından 
kısa hizmet haklarına dokunan kayid kaldırılmıştır. 

Bu maddeye tâbi olanlardan para cezalarını verenlerden bedeli nakdî alınmaktadır. Halbuki ka
çakçılığı olmadığı halde toplanma gününe kadar bedel vermeyenlerden bedel alınmaz. Bu kayid bir 
çok fena kaçamaklara yol açtığından bunlardan bedeli nakdî alınmak kaydi kaldırılmıştır. Bedeli 
nakdî yalnız kanuna itaat ederek yoklamalarını vaktinde yaptıranlardan alınacaktır. 

Bu maddeye tâbi olanlar 2053 sayılı kanunun neşrinden evvel hizmet cezasına tâbi tutuluyor
lardı. 2053 sayılı kanun ile bu ceza, para cezası olarak kabul edilmişti. Üç senelik bir tecrübe 
ile anlaşılmıştır ki bu ceza da günden güne artmakta olan yoklama kaçağı adedini azaltamamış, 
bilâkis artırmıştır. Bunun için askerî ceza kanununa bunlar için hapis cezaları konmuş ve bu 
madde hükmüne tâbi tutulanların askerî mahkemelere verileceği yazılmıştır. 

18 — 87 nci maddeye göre mekteb müdavimi olduğu halde son yoklama zamanında vesika gön-
dermeyenlerden 15 lira para cezası alındıktan sonra banlar, ertesi seneye bırakılmaktadırlar. Bu 
gibilerden bu parayı veremeyenlerin muamelesi tekemmül ettîrilmediği için para cezasına tâbi tu
tulmak suretile ertesi seneye bırakılmaları kaydi konmuştur. 

19 — 89 ncu maddeye göre sevkedilmek üzere çağırıldığı halde gelmediğinden dolayı bakayaya 
alınanların da hapis eezasile cezalandırılmaları muvafık görülerek buna göre yeni kayitler kon
muştur. 

20 — Talim ve manevra için çağırıldıkları halele gelmeyenlerin diğer bakaya efrad gibi muamele 
görmeleri ieab ettiğinden 90 nci maddeye bunların da askerî mahkemelere verilmeleri kaydi kon
muştur. 

21 — 92 ve 93 ncü maddelerde yazılı ahkâm, askerî ceza kanununa atfedilmek suretile iki ka
nunun hükümleri birleştirilmiştir. 

22 — 96 nci maddeye göre saklılardan ele geçenler nüfus kütüğüne kaydettirilir ve doğumla
rına göre kanunun 84 veya 86 nci maddesi hükmüne tâbi tutuluyorlar ve 86 nci maddeye tâbi olan
lar azamî cezayı görüyorlar. Yeni tadilâtta cezalar askerî ceza kanununa göre verileceği için bu 
maddenin buna aid ibaresi buna göre değiştirilmiştir. . 

23 — Kıta ve müesseselerinden kaçan efrad hakkında ceza kanununda sarahat bulunduğundan 
askerlik kanununun 97 nci maddesi buna atfolunmuştur. 

24 — Askerlikten kurtulmak için hile yapanlar hakkında askerî ceza kanununda sarahat oldu
ğundan askerlik kanununun 98 nci maddesi hükmüne tâbi olanlar askerî mahkemelere verilirler 
şeklinde bu madde değiştirilmiştir. 

25 — 86 nci madde hakkındaki izahata göre 108 nci madde değiştirilmiştir. 
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HÜKÜMETİN TEKLlFl 

1111. sayılı askerlik mükellefiyeti kanununun 
bazı maddelerinin tadili hakkında kanun 

projesi 

MADDE 1 — 1111 sayılı askerlik mükellefi
yeti kanununun adı (Askerlik kanunu) şeklinde 
ve bazı maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde : 2 
Askerlik çağı her erkeğin esas nüfus kütü

ğünde yazılı ve yazılacak olan yaşına göredir 
ve 20 yaşma girdiği sene kânunun birinci gü
nünden başlayarak kırk altı yaşına girdiği sene 
2 nci kânunun birinci gününde bitmek üzere en 
çok 26 sene sürer. Yerli nüfus kütüklerinin bi
rinde yazılı olmayan kimselerin yabancı kütük
leri, yerli kütükleri gibi sayılır. 

Muhacirlerin askerlik çağlarının başlangıcı, 
geldikleri yılda nüfus kütüklerine geçen yaşla
rına ve bu esasa göre hesab olunur. Nüfus do
ğum kâğıdlarında doğumlarının ay ve günü ya
zılı olmayanların doğum günleri yılın temmu
zunun birinci günü sayılır. 

Geldikleri yıl 2 nci kânun birinde 22 yaşını 
bitirmiş olanlar muvazzaf hizmete tâbi tutulma-
yıb yaşıtları efrad arasına ihtiyata geçirilirler. 
Bu gibilerin her ne sebeble olursa olsun, nüfus 
kütüğüne yazılmalarının gecikmiş olması, gel
dikleri zaman yaşlarına göre başlayacak olan 
askerlik çağlarını geciktirmez. Bunlar nüfus 
gütüğüne yazıldıkları tarihten başlayarak iki 
yıl geçmedikçe talim, manevre ve başka iş için 
silâh altına çağırılmazlar. 

Geldikleri yıl 2 nci kânun birinde 22 yaşını 
bitirmemiş olanlar muvazzaf hizmetini yapmağa 
mecbur tutulurlar. Ancak bunlardan geldikleri 
tarihte (16 : 22 dahil) yaşında olubda Hükümet
çe iskân edilenlerin ve Hükümetin gösterdiği 
yerde yurd tutanların muvazzaflık hizmetleri, 
nüfus kütüğüne kaydolundukları tarihten baş
layarak iki yıl geciktirilir ve bu hizmetleri en 
yakin piyade kıtalarında yaptırılmak üzere 6 
aya indirilir. Hükümetçe iskân edilmeyenler 
veya Hükümetin gösterdiği yerde yurd tutmak 
istemeyenler yalnız iki yıllık geciktirme hak
kından istifade ederler. 

Memleketlerinde tahsilleri ihtiyat zabiti ye
tişecek derecede olubta, geldikleri tarihte 22 ya

şını bitirmiş olanlarla memleketlerinde askerlik 
yapmış ve fakat 22 yaşını bitirmemiş bulunan
lardan ihtiyat zabiti olmak isteyenler ve geldik
leri tarihte 22 yaşını bitirmemiş ve memleketle
rinde askerlik etmemiş olanlar iki yıl geciktir
me müddetinden sonra ,1076 sayılı kanun hü
kümlerine tâbi tutulurlar. 

Muhacirler arasında önce tâbi oldukları Hü
kümet ordusunda ihtiyat veya muvazzaf zabit 
olanlardan lâzım olan evsafı taşıyanlar, staja 
tâbi tutularak, ihtiyat zabitliğine geçirilirler. 

Umumî seferberlikte muafiyet yoktur. Ancak 
nüfus kütüğüne kaydolundukları tarihten baş
layarak üç ay geçmemiş olanların silâh altma 
alınmaları üç aym sonuna bırakılır. 

Bir yıl içinde nüfus kütüğüne kayidlerini 
yaptırmayanlar yukarıdaki muafiyetten istifade 
edemezler. 

Eski memleketlerinde askerlik ettiklerini ve
ya bunun yerine bedel verdiklerini tevsik eden
ler tekrar muvazzaf hizmete tâbi tutulmayıb ya
şıtları yerli efrad ile ihtiyata geçirilirler. 

Türkiye içinde bir iskân mmtakasmdan diğer 
bir iskân mmtakasma Hükümetçe naklolunarak 
yerleştirilen vatandaşlardan muvazzaf hizmete 
tâbi olub da bunu henüz yapmamış olanların bu 
hizmetleri, yerleşecekleri yere vardıkları tarih
ten başlayarak iki yıl geciktirilir ve en yakin 
piyade kıtalarında yaptırılmak üzere altı aya 
indirilir. 

Kanunen muhacir tanınmayan mülteciler ve 
ecnebilerden Türk vatandaşlığına girenler vatan
daşlığa alındıkları tarihte hangi yaşta iseler 
o yaştaki yerli efrad gibi askerliklerini yapar
lar. 

Madde 5 : 
Muvazzaflık devri; Piyade smrfmda (ve hiz

met müddetleri 1,5 seneden ziyade olan smıflara 
bağlı bulunmayan bütün müesseselerde) 1,5, di
ğer sınıflarla muzikada 2, Gümrük ve jandar
mada 2,5 ve denizde 3 sene olub kıtaya duhul 
gününden başlar. 1,5 seneden ziyade askerlik 
yapacakların fazla yaptıkları askerliklerinin 
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karşılığı olmak üzere askerlik çağlarının sonun
dan iki kat düşülür. 

- Madde : 10 
Her askerlik şubesinde numarasız efradın 

hepsi ve numaralılar ihtiyaç nisbetinde ve nu
mara sırasile askere alındıktan sonra fazla ka
lanlara (artık efrad) denir. 

Artık efrad lâzım olduğu vakit arkadaşları 
ihtiyata geçinceye kadar askerlik yapmak üzere 
çağırılabilirler. Arkadaşları ihtiyata geçinceye 
kadar çağırılmamış olan artık efrad, arkadaşla-
rile ihtiyata geçirilir. 

Kısa hizmet yaparak veyahud yaşıtlarından 
evvel askere giderek muvazzaf hizmetlerini bi
tirdikleri için ihtiyata geçmek üzere terhis edi
lenlere (Ruhsatlı efrad) denir. Ruhsatlı efrad 
ihtiyata geçinceye kadar seferberlik olmadıkça 
tekrar muvazzaflık hizmeti için çağırılamaz. 

Madde : İ l 
Gönüllü asker ancak deniz ve jandarma sınıf -

larile gedikli küçük zabitlik için alınır. Gönüllü 
için asgarî kabul haddi on sekiz yaşmı ikmaldir. 

madde : 16 
Yoklamaya çıkacak zabitlerle memurlara 

kendi vekâletlerince usulü veçhile harcırah ve
rilir. 

Madde : 17 
Her sene askerlik çağına giren erkeklerin nü

fus kütüğündeki adlarile baba adını, yaşlarını 
ve soy adlarını gösterir tasdikli defterleri bir ay 
evvel askerlik şubelerince nüfus idarelerinden 
alınır. İlk ve son yoklamalar işbu kayitlere gö
re yapılır. 

Her sene ikinci kânunun birinci gününden 
başlayarak bu künyeler, örneğine göre ayrı ay

rı cetvellere yazılır ve mahallelerde herkesin göre
bileceği yerlere yapıştırılır. Herkes bu cetvel
lerde göreceği yanlışlığı veya adları yazılmamış 
olanları, kendilerinin olsun, olmasm yoklama 
memurlarına veya askerlik şubelerine bildirir. 

Köy ihtiyar meclisi ve mahalle mümessili bu 
hususta istenilen ve icab eden malûmatı yoklama 
memurlarına bildirmeğe borçludurlar. 

İlk yoklama memurları, bu yoklama müddeti 
için köy ve mahallelere giderek yoklamayı yapar
lar ve askerlik çağma girmiş olanlar, cetveller
de adları bulunsun, bulunmasın bu yoklamada 
sağlamlığı, okuyub yazması, tahsil derecesi, sa-

nati ve bulunduğu yer hakkmda yoklama me
murlarına kendisi giderek malûmat vermeğe ya-
hud yazı ile veya başka birisile bunları bildir
meğe ve nüfus hüviyyet cüzdanlarını göstermeğe 
borçludurlar. Bu suretle ilk yoklaması yapılan 
herkesin yoklama neticesi şube ve nüfustaki yok
lama defterlerine ve hüviyet cüzdanının asker
lik hanesine doldurularak yoklama memurları 
tarafından tasdik olunur ve son yoklamada bu 
cüzdanlarla bulundukları mahallin askerlik mec
lisine her halde gelmeleri ve gelmeyenlerin ce
zalandırılacağı kendilerine veya vekillerine an
latılır. 

Madde : 21 
Askerlik meclisleri aşağıda gösterilen kimse

lerden mürekkeptir: 
1 - Mahallin en büyük mülkiye memuru (ve

ya yerine göndereceği zat), 
2 - Askerlik şubesi reisi veya vekili, 
3 - Nüfus müdürü veya memuru, 
4 - Mahallî idare heyetinden ve belediyesin

den birer zat, 
5 - İki hekim (birisi sivil olabilir), 
Bunlardan en büyük mülkiye memuru (veya 

yerine göndereceği zat vali muavini ise) mecli
se reis ve şube reisi veya vekili muavin olur. 

Şubedeki diğer zabitan ile ilk köy ihtiyar mec
lisi ve mahalle mümessilleri, sorulacak işlere 
dair malûmat vermek ve rey sahibi olmamak üze
re mecliste bulunurlar. 

Askerlik meclisi kararile asker edilenlerden 
ihtiyat zabiti yetişecek derecede tahsili olanlar 
yoklamayı müteakib ve yüksek mekteblerde as
kerî ders görecekler ilk ders senesi başında doğ
rudan doğruya Millî Müdafaa vekâletince ve 
diğerleri aşağıda yazılı encümence muhtelif sı
nıflara ayrılırlar. 

1 - Şube reisi veya vekili (Reis), 
2 - Meclis hekimleri (Aza), 
3 - Jandarma zabiti (Aza) yalnız jandarma

ya ayrılacak efrad hakkında rey sahibidir. 
4 - Deniz zabiti (Aza) denize efrad verecek 

sahil şubelerinde bulunur. Yalnız deniz efradı 
hakkında rey sahibidir. 

İdare heyeti kararile numarasız asker edilen
lerin sınıflarının tayini, mıntakasmda bulunduk
ları kolorduya aittir. 

Madde : 23 
Kolordu kumandanları askerlik meclislerin-
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de bulunması lâzrmgelen askerî hekimleri vak
tinde tayin ederler ve eksik kalacak olanları 
Millî Müdafaa vekâletine bildirirler. Millî Mü
dafaa vekâleti, Sıhhat ve içtimaî muavenet ve-
kâletile muhabere ederek hekim noksanlarını si
vil hekimlerden tamamlar ve sahil şubelerinde 
bulunacak deniz zabitlerini de tayin eyler. 

Madde : 34 
Aşağıda yazılı şartları haiz olanlar, aşağıda

ki fıkralarda gösterilen kısa hizmetlerden birile 
muvazzaf hizmetlerini yaparlar: 

A) Kanunu mahsusu mucibince ihtiyat zabi
ti olacaklar için tahsil ve askerî ehliyetnameleri 
derecelerine göre hizmet müddeti 6, 8,10, 12 ay
dır. 

İhtiyat zabitliğine liyakat göstermeyenlerin 
kısa hizmet hakları kaldırılarak muvazzaf hiz
metleri işbu kanuna göre tamamlattırılır. 

Orta mekteb ve muadillerile tali derecedeki 
meslek mektebleri ve muadilleri mezunlarından 
orta askerî ehliyetnameyi haiz olanların sınıfla
rına mahsus muvazzaflık hizmet müddetleri ni
hayetinden iki ay indirilir. 

B) Ellerinde pilot şehadetnamesi olub işbu şa-
hadetnemeleri Hava mektebi kumandanlığınca tas
dik edilmiş olanlardan askerî tayyarecilikte bil
fiil istihdam olunarak askerî pilotluk şehadetna
mesi alanlar 12 ay, 

C) Üç ve daha ziyade oğlu olupta bunlardan 
ikisi askerliklerini yaparken veya tebdilhavada 
iken ölmüş bulunan baba veya dul ananm üçün
cü ve diğer oğulları 12 ay, 

D) Üç ve daha ziyada oğlu askerde veya 
tebdilhavada ölmüş bulunan baba veya dul ana
nm diğer oğulları 6 ay, 

Askere şevkleri veya her hangi bir kıta veya 
müessesede müstahdem bulundukları şube kü-
tüklerile veya evlerine ve komşularma gelen 
kıtalarmca tastikli mektublarla sabit ve asker
den izinli veya firar olarak ayrıldıklarına ve ya-
hud şevkleri ve mektublan tarihinden itibaren 
beşinci sene sonuna kadar sağlıklarına veya öl
düklerine dair bir haber gelmediği belediyelerin 
ve ihtiyar meclislerinin idare heyetlerinden tas
tikli şehadetnamelerile anlaşılmış olanlar askerde 
ölmüş sayılır. 

C, D fıkralarına göre kısa hizemt yapacaklar 
en yakm piyade kıtalarına verilir. 

H) Binicilikleri, binicilik idman kulûplerin-

( S. Say; 
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den veya kazaları belediye heyetlerinden tasdik 
edilenlerden (5:7) yaşında ve en az (1,45) yük
sekliğinde, süvariye elverişli sağlam kendi bineği 
ve numunesine uygun bir eğer takımile müra
caat edenler 12 ay, 

(İşbu hizmet arzu ettikleri bir süvari kıta
sında yaptırılır.) 

Bunlar kıtaya girdikleri günden itibaren beş 
sene müddetle hayvan ve eğer takımlarını hüs
nü muhafaza eylemeleri ve her ne sebebe meb-
ni olursa olsun ziya ve telef vukuunda ayni şart
lar altmda diğerini tedarik etmiş bulunmaları 
meşruttur. (Ziya, ve telef seferde umumî ahkâma 
tâbidir.) Bu müddet zarfında hayvan ve eğer ta
kımlarını hüsnü muhafaza etmedikleri ve ziya ve 
telef vukuunda yerine diğerini tedarik eyleme-
dikleri kıta ve şubelerince anlaşılanlar muvaz
zaf hizmetleri tamamlattırılır. îşbu efradın müs
tahdem oldukları müddetçe hayvanlarmıu ia
şe, muytabiye ve sair masrafları Hükümete 
aittir. 

V) Sakat efrad 12 ay, (Bu müddetin 6 aya 
indirilmesine Milî Müdafaa vekâleti salâhiyet-
tardrr). 

Z) İhtiyaca göre iki senelik smrflara ayrı
lan ve belediyeden tasdikli vesikası bulunub 
bu vesikaları kolordularca musaddak olan şo
förler 18 ay. 

Bu maddenin muhtelif fıkralarında yazılı 
! sebeblerle kısa hizmete tâbi tutulacak efrat-

tan (İhtiyat sabiti yetişecekler hariç) sakat 
olanlara kısa hizmetlerinden az olanı yaptırılır. 

i Ertesi seneye bırakma 

Madde : 35 
Son yoklama sırasında aşağıda gösterilen 

| sebeblerle askerlik yapmayacakları anlaşılanla
rın muamele ve muayeneleri ertesi seneye bı
rakılır ; 

A) Vücudları askere yarayacak derecede 
büyümemiş olanlar, 

B) Zamanm geçmesile veya tedavi ile ge
çecek illet ve hastalıkları olduğu sıhhî muaye
ne neticesinde anlaşılanlar ve mevkuf veya mah
pus olanlar (Bunlardan işbu kanunda yazılı 
çağrılma zamanma kadar iyileşecekleri veya 
mahpusiyetleri biteceği anlaşılanlar ertesi sene
ye brrakılmayıb bedenî kabiliyetlerine göre as
ker edilirler), 
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C) Askerî mekteblerle nizamname ve tali

matnamelerine göre devam mecburiyeti olan 
resmî ve yüksek mekteblerle liseler ve orta 
mekteblerde ve tali meslek mekteblerinde veya 
bu derecelerde olduğu Maarif vekâleti veya 
müdürlüklerinden tasdik edilen ve hususî ve 
ecnebi mekteblerde ve ayni evsafta bulunduk
ları Maarif vekâletince tasdikli memleket harici 
mekteblerde okumakta oldukları anlaşılanlar 
(Bunlarm ertesi seneye terki en çok 29 yaşını 
bitirinceye kadar uzar), bu yaşa kadar tahsil
lerini bitirmemiş olanlar, iki sene üstüste sı
nıf geçmeyenler, yüksek bir mektebi bitirdik
ten sonra diğer yüksek bir mektebe veya ihti
sas şubelerine ayrılmış müesseselerin ve üni
versitenin bir şubesini bitirdikten sonra diğer 
şubesine girenler, ertesi seneye bırakılmayıb 
asker edilirler, tşbu talebenin derslerine mun
tazaman devam etmeleri şartile tahsil saatleri 
haricinde memuriyet, vazife, sanat, ticaret ve 
ziraatle iştigalleri tecillerine mani değildir, 

D) iki oğlu olubda biri askerde bulunan 
bir baba veya dul ananm askerlik çağına gi
ren diğer oğlu kardeşi muvazzaf hizmetini biti
rinceye kadar. 

Bir baba veya dul ananın ikiden ziyade 
oğlu olubda ikisi askerde iken askerlik çağı
na giren diğer oğulları kardeşlerinden birisi 
muvazzaf hizmetini bitirinceye kadar sevke-
lunmaslar. (On beş yaşından küçük olanlar ve 
geçime yardım edemeyecek derecedeki malûller 
hesaba katılmaz). 

Bu fıkraya tâbi olanların muamelesi, celb 
ve sevk zamanmda şevkin geciktirilmesi ve bir
likte askere alınacaklar için baba veya dul 
ana hangisinin bırakılmasını isterse onun bıra
kılması suretile yapılır. 

tşbu fıkranın hükümleri harb olmadığı za
mana mahsustur. 

Madde : 40 
Hastalık ve muvakkat çürüklüğe dair he

kimler tarafından verilen rapor üzerine ertesi 
seneye bırakma işi son yoklama zamanmda as
kerlik meclislerince, başka zamanlarda idare 
heyetlerince yapılır. 

Şevkin geciktirilmesi işi, numaralı veya nu
marasız askerliklerine karar verilenlerin kıtaya 
girinceye kadar geçecek müddet içinde sıhhî 

hallerinin göstereceği lüzum üzerine askerlik 
şubelerince yapılır. 

Madde : 69 
Harb zamanlarında çağırılacak efrad ile mu

vazzaflardan beş sene ağır hapis ve daha ziyade 
cezayı müstelzim cürümler müstesna olmak üze
re diğer bir cürüm veya kabahat ile maznun ve
ya mahkûm (Mevkuf veya mahpus olsun alma
sın) olanların muhakemeleri veya mahkûm ol
dukları cezanın infazı terhislerine talik olunur. 

Madde: 80 
Kıta ve müesseselerden kaçan veya aldıkları 

izin ve tebdilhava müddetini geçiren efrad kıta 
ve şubelerce ele geçirilinceye kadar aranır ve el
de edilenler nezaret altında kıtalarına sevkedil-
mek üzere mahallî hükümetine teslim olunur. 

Firar ve izinsiz olarak geçen müddetlerle her 
hangi bir mahkemenin hükmettiği hapis cezala
rı muvazzaf ve ihtiyat hizmetlerinden sayılmaz. 
Disiplin cezaları hizmetten sayılır. 

Beraetle neticelenen davalarda mevkufiyet 
müddetleri hizmetten sayılır. Ancak muvazzaf
lardan altı ay talim görmemiş olanlara bu müd
det tamamlattırılır, ihtiyatlara talim müddeti 
kadar hizmet yaptırılır. 

Madde: 81 
Askerlik çağma girdikten sonra yaşlarnıı de

ğiştirenlerin yaşlarmca yapılan değişikliğin as
kerliklerine tesiri yoktur. Ancak son yoklama 
görmemiş olanlardan nüfus kütüğünde yazılı 
yaşlan, şahıslarına uygun görülmiyenîerin yaşla
rının tashihini nüfus kanununa göre aid olduğu 
mahkemeden istemek üzere askerlik meclisleri 
veya askerlik daire ve şube reisleri veya mahal
lin en büyük mülkiye memuru tarafından müd
deiumumiye müracaat olunur ve bilmuhakeme 
takdir olunacak yaşa göre askerlikleri yaptırılır. 

Yaş tahsihi davaları, şahidlerin yeminli şe-
hadetleri veya gösterilecek kayid ve vesikalar 
veya delil ve emmarelerle isbat olunabilir ve 
her halde zahir halin davayı tekzib etmemesi 
lâzımdır. 

Askerlik meclislerinin veya askerlik daire 
ve şubesi reislerinin veya mahallin en büyük 
mülkiye memıırtunm istemesi üzerine yaşları de
ğiştirilenlerden değişen yaşlarına göre son yok
lama görmemiş veya görmekte bulunmuş olan
ların yasrflarile yoklamaları yapılır. Arkadaşları 

( S. Sayısı • 196 ) 



son yoklama görmüş olanlardan 23 yaşmı bitir
memiş bulunanlar yalnız muvazzaf hizmete ve 
23 yaşını bitirmiş olanlar 86. madde hükmüne 
tâbi tutulurlar ve muvazzaf hizmetini yaptıktan 
sonra yaşıtlarının bulunduğu smıfa geçirilirler. 

Askerlik çağma girmezden evvel yaşlarını 
değiştirenlerin değişen yaşlan kabul olunur. 
Bunlardan yaşlarını büyütmüş olanlar değişen 
yaşlarına göre arkadaşları son yoklama görme
miş veya görmekte bulunmuş iseler arkadaşları 
veçhile yoklamaları yapılır. Yaşıtları son yok
lama görmüş bulunanlar hakkmda emsallerinin 
sevkedilib edilmediğine göre 84. veya 86. madde
ler mucibince muamele yapılır. 

Madde : 83 
Askerlik çağma girmiş olup ta 20 yaşma 

girdiği sene temmuzunun birinci gününe kadar 
17. madde veçhile doğrudan doğruya veya her 
hangi bir vasıta Ue ilk yoklamasını yaptırmayan 
ve yoklama defterine ismini yazdrrmayanlardan 
son yoklamanın devam ettiği günler bitinceye 
kadar müracaat eden veya ele geçenler, bin ku
ruş para cezasma tâbi tutulur ve her iki yokla
maları birden yapılarak keyfiyet cüzdanlarma 
yazılır. 

Madde : 86 
Son yoklamada bulundukları yerdeki asker

lik meclisine veyahud elçilik ve konsolosluk
lara gelmeyen ve 26. maddede yazılı mazeret
lerini bildirmeyen ve birlikte askerlik muamele
sine tâbi oldukları doğumluların celb ve şev
kine kadar da ele geçmeyen mükellefler, elde 
edildiklerinde bulundukları yerde veyahud yol 
masrafı kendileri tarafından verilmek üzere en 
yakm yerde bulunan iki askerî hekime 
( Birisi sivil olabilir) muayene ettirilir. 
Muayene neticesinde askerliğe elverişli ol
dukları anlaşılanlar askerlik meclislerince ve 
toplu değilse idare heyetlerince numarasız asker 
edilirler, ve askerlik meclisleri çalışmadığı za
manlarda smıfları ve mürettebleri mmtakasm-
da bulundukları kolordularca tesbit edilerek mu
vazzaf hizmetleri yaptırılmak üzere derhal işbu 
mürettebata sevkolunurlar. (35 yaşmı bitirmiş 
olanlarla daha yukarı yaşta bulunanlar geri hiz
metlerde istihdam olunurlar). 

Sıhhatleri muvakkaten askerliğe elverişli 
olmadığı anlaşılanlar keza askerlik meclisi veya 
idare heyetlerince numarasız asker edilir ve şevk

leri geri bırakılır. Bunların- sonradan yaptırılan 
muayenelerinde sıhhî halleri, askerlikten büsbü
tün çıkarılmalarını icab ettirirse 41 nci mad
de hükmüne tâbi tutulurlar. Askerliğe elverişli 
olduklarını gösterirse sınıfları ve .mürettebleri 
yukarıdaki gibi tesbit olunarak hemen sevk 
edilirler. 

Sıhhî hallerinden dolayı ilk muayenede as
kerlikten büsbütün çıkarılmaları icab edenler 
41 nci madde hükmüne tâbi tutulurlar. 86 nci 
madde hükmüne girenler askerî mahkemelere 
verilir. 

Madde 87 : 
Son yoklama sırasında ertesi seneye terki 

mucib mekteblerde okumakta olubta bulundukla
rı mahal askerlik meclislerine veya şubelerine tah
sil derecesi hakkmda tasdikli şahadetname gön
dermemiş olanlar 15 lira para cezasma tâbi tu
tulur ve ertesi seneye bırakılır. 

Madde 89 : 
Numaralı veya numarasız asker edilmiş mü

kellefler, yapılan davet üzerine birlikte sevk 
edilecekleri arkadaşlarının şevki gününe kadar 
gelmez ve bunun da 47 nci maddede yazılı öbür
lerden ileri gelmediği tasdik edilmiş bulunursa 
veya sevkedilirken askerliğini yapacağı kıtaya 
gitmeksizin kaçarlarsa askerî nmhkemelere veri
lirler ve elde edilenler hemen sevk olunurlar. 

Bunlardan ihtiyat zabiti yetişme şartlarım 
haiz olanlar, cezalarını gördükten sonra muay
yen zamanlarda hazırlık kıtasma veya ihtiyat 
zabit mektebine sevk edilirler. 

Madde : 90 
İhtiyat efraddan olub talim ve manevra için 

çağrıldıkları halde 47 nci maddeye göre özürsüz. 
gelmedikleri anlaşılanlar askerî mahkemelere 
verilirler ve arkadaşları kadar hizmete tâbi tu
tulurlar. Bu gibiler askerlik borcunu ödemedik
çe ve cezasmı görmedikçe bir memuriyette kul
lanılamazlar. Bunların dahilî asayiş için celbleri 
59 ncu madde mucibince seferberlik ahkâmına 
tâbidir. 

Madde : 92 
Askerlik çağma girmiş efraddan girdikleri 

sene ilk teşrin sonuna kadar son yoklamasını 
yaptırarak nüfus hüviyet cüzdanma işaret ettir-
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memiş olanları bilerek resmî veya hususî hizme
te alanlar askerî ceza kanununa göre cezalandı
rılırlar. 

Madde : 93 
îlk ve sem yoklamasını yaptırmış olsun olma

sın 21 yaşma girmiş ve yaşıtları çağırılıb askere 
sevkedilmiş efraddan daha sonra sevk edilecek
lerini gösterir cüzdanlarında bir işaret bulunma
yanları bilerek resmî veya hususî hizmete alan
lar askerî ceza kanununa göre cezalandırılırlar. 

Seferberlikte bu gibileri ve ruhsatlı ve ihti
yat efraddan olub da çağırılmış oldukları halde 
gitmemiş bulunanları ve kıtalardan kaçmış 
olanları veya izinsizleri bilerek resmî ve hususî 
hizmete alanlar ve bu gibilerin gizlenmelerine 
ve kaçmalarına yardımı dokunduğu anlaşılan
lar askerî mahkemelere verilir. 

Madde : 96 
Görünüşe göre 20 yaşlarma girmiş oldukları 

halde isimlerini nüfus kütüğüne yazdırarak cüz
dan almamış saklılardan ele geçenler veya kendi
liğinden gelenler nüfus kanunu mucibince nü
fus kütüğüne yazılmak üzere nüfus idarelerine 
gönderilir. Nüfus idarelerince kütüğe yazılarak 
keyfiyet askerlik şubelerine hemen bildirilir. Bu 
gibilerden yaşlarma göre arkadaşlarının son 
yoklamaları yapılmış olanlar numarasız asker 
edilerek arkadaşlarının sevkedilmiş olub olma
dıklarına nazaran haklarında 84 ncü veya 86 ncı i 
maddelerin hükümleri tatbik olunur ve asker- ' 
likleri yaptırıldıktan sonra yaşıtlarının bulun- i 
lunduğu sınıfa geçirilir. Arkadaşları son yok

lama görmemiş veya görmekte bulunmuş olan
ların yoklamaları ve askerlikleri onlar gibi yap
tırılır. 

Madde : 97 
Kıta ve müesseselerden kaçan efrad hakkında 

askerî ceza kanununa göre muamele yapılır. 

Madde : 98 
Askerlikten kısmen veya kamilen kurtulmak 

için hile yapanlar ve bunlarm suç ortakları as
kerî mahkemelere verilirler. 

Madde : 108. 
86 madde hükmüne giren yoklama kaçağı ve 

saklılarla bakayadan bedel almmaz . 

MADDE 2 —- 1413 sayılı kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerile 2053 ve 2238 sayılı kanunlar 
mülgadır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

5-VI-1935 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
/. tnönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. H. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Araş F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

Ab. özmen A. Çetinkaya C. Bayar 
S. I. M. V. O. î. V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarkan Muhlis Erkmev 
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S. Sayısı: 231 
Çiftçiler hakkında kredi kooperatifleri teşkiline dair kanun 

lâyihası ve İktısad, Adliye, Ziraat ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (I/90) 

T.C. 
Başvekâlet 29-V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1551 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Ziraî kredi kooperatifleri hakkında İktisat vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 

28 - V -1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muciıbesile birlikte takdim 
olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

«Türkiye cumhuriyeti ziraat bankası» kanununun esbabı mucibe lâyihasında arzedildiği veç
hile : çiftçilerimize, ziraî kredi tevziinin esas unsuru olarak: 

«Gayri mahdut ve müteselsil mesuliyeti i» ziraî kredi kooperatifleri şekli teklif ve müdafaa edil
miştir. 

Ziraî kredinin her cihetçe verimli ve ehemmiyetli olabilmesi gayri mahdut ve müteselsil bir 
mesuliyet prensibine bağlanmak ile mümkündür. Diğer memleketlerdeki ziraî kredi inkişafının sey
ri ve tarihçesi bu noktai nazarı katiyetle teyit edecek mahiyettedir. 

Ayrı ayrı tetkik edildikte, vaziyetleri, varlıkları (müsait bir istihsal kredisinin verilmesine im
kân bahşetmeyen çiftçileri bir araya toplayarak gayri mahdut ve müteselsil bir mesuliyet ve tesanü-
dün kuvvetine ve teminatına dayanarak bunlara ziraî istihsalleri için ihtiyaçları bulunan ikrazatta 
bulunabilmek bu lâyihanm temin etmek istediği gayedir. Bu itibarla, Türkiye cumhuriyeti ziraat 
bankası kanununun taşıdığı ruha ve güttüğü prensiplere uygun yeni bir hususî kanunla imtiyaz ve 
muafiyetlerden, Türkiye cumhuriyeti ziraat bankasının istisnaî kredi kolaylıklarından istifade 
edecek zarurî kredi kooperatiflerinin kanunî ve hukukî bünyelerini tesbit etmek zarureti hâsıl 
olmuştur. 

Şurasını da tavzih etmek lâzımdır ki, ticaret kanunumuzun kooperatifler hakkındaki hüküm
leri lâyihanın teklif ettiği şekil ve esaslar haricinde kalan ve yeniden teşekkül edecek olan her nevi 
mahdut mesuliyetli ortaklık kooperatiflerine mâni olmayıp bilâkis teşvik edici mahiyettedir. 

Şu kadar ki, Türkiye cumhuriyeti ziraat bankasının kredi tevziinde esas unsur olabilmek için 
yerine getirilecek en mühim şart, gayrimahdut ve müteselsil bir mesuliyet ve tesanüttür. 

1470 numaralı ve 1929 tarihli kanunun mütebariz vasıflarından en mühimmi kısa bir zamanda: 
kendi kendilerine, ziraî kredi bakımından yetebilecek ziraî teşekküller vücude getirmektir. Kanun 
lâyihası, ziraî kredi kooperatiflerinin tahsil edilmiş sermayelerinin artmasına yarayacak esasları da 
ihmal etmemiştir. 1470 numaralı kanun ile bu lâyihanm «Ziraî kredi kooperatiflerini» mahiyet ba
kımından telâkki tarzlarmdaki farkı tebarüz ettirdikten sonra lâyihanın tahrîr ve tanziminde amil 
olan prensipleri aşağıda arzediyoruz. 
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1 - Ziraî kredi -kooperatiflerinde esas, gayri mahdut ve müteselsil mesuliyettir, 
2 - Ziraî kredi kooperatiflerine ancak, ziraati kendisine geçim vasıtası olarak kabul edenler gire

bilirle r. (•<Cumhuriyet Ziraat bankası kanununun iki ve üçüncü maddelerindeki evsafı haiz olan
l a r ) . 

3 ----- Kendisinin ve ailesinin sâyi ile istihsal yapan çifçilerin hiç, bir zorluk çekmeden ziraî kre
di kooperatifine girebilmeleri imkânı hazırlanmıştır. İştirak hisselerinin ödenmesi hususundaki 
bu kolaylıklar kanunun neşrinden evvel teşekkül etmiş bulunan gayrimahdut ve müteselsil mesu-
liyetli ziraî kredi kooperatiflerinin ortaklarına da teşmil olunmuştur. 

4 —- Ziraî krediye emniyetle inkişaf verebilmek için, krediden müstefit olan çiftçilerin yaptık
ları-istihsalin bütün safahatını takip etmek ve bilhassa satrş kooperatifi vesatetile yaptırmak za
rureti bulunduğundan; her ziraî kredi kooperatifi ortağının mıntakasında faaliyette 'bulunan 
«ziraî satış kooperatifine» de ayni zamanda aza olması, ziraî kredi inkişafının en mühim amili 
olarak lâyihada nazarı itibare alınmıştır. 

Ziraî kredi kooperatifleri, ziraî satış kooperatifleri ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası 
memleketimiz ziraî kredi sisteminin tatbikat uzuvları olarak kabul edilmiştir. Ancak bu ahenkli 
ve mazbut bağlılık sayesindedir ki : ziraî krediyi genişletmek imkânı tahassül edebilecektir. 

5 — Kâfi bir istihsal kredisinin çiftçilerimize temini fakat bunun mukabilinde: riski azalta
cak kanunî ve hukukî ımüeyyedelerin vazı çok nn'him bir esas olarak ele alınmıştır. Bu müeyye-
deler olmaksızın memleketimizde ziraî kredinin bu günkü dar ve sıkışık kaünden çıkarılmasına 
maddî imkân yoktur. Bankaya olduğu gibi ziraî kredi kooperatiflerine de kanunî rehin hakkının 
verilmesi, ve tahsili emval kanunu hükümlerinden istifade ettirilmesi ziraî kredi sahasında muvaf
fakiyeti temin edecek en mühim şartlardır. 

Bu meyanda; ortakların kooperatifin müsaadesi olmadan satışta bulunmanı alan hükmüne, em
niyeti-suiistimal bakımından, cezaî bir müeyyede de konulmuştur. 

Umumiyetle şu nokta üzerinde dikkati eelbctmek isteriz ki kredinin her hangi bir şubesinde 
emi niyeti temin edecek riski azaltacak kanunî mevzua! kredinin genişlemesine yarar. 

Bu (hususiyet daha ziyade ziraî kredi mevzuunda varil tir. Çünkü, ziraî istihsalin en müterakkî 
memleketlerdeki teknik ilerlemesine, ve kullan iği vasıtalara rağmen «ziraî hayat» çok oynak, 
ve değişken neticeler vermekten kendini kurtar; unamıştır. 

Hava şartlarına çok yakından bağlr bulnmasr ziraî istihsalin istikrarsızlıklarına mâni olama
mıştır. Bu istikrarsızlığın doğurduğu fiat tebeddülleri de nazarı itibara alınırsa hakikaten «kârlı» 
ve «verimli» senelerin ziraatte ekseriyeti teşkil etmediği, bilâkis istisnaî seneler olduğu kabul edilir 

Bu itibarla kanunî rehin hakkı tahsili emval kanunu hükümlerinin tatbiki, mahsulün kaçırıl
masına mâni olacak ve umumiyetle kooperatife karşı işlenecek suçlar için cezaî müeyyedeler vazı 
gibi emniyet unsurlarına; ziraî kretdiye inkişaf vermek isteyen bu kanun lâyihasında en mühim 
mevkii vermek zarureti olduğuna tecrübeden doğan bir inanla kaniiz. 

Kredi tevziine esas olarak, münhasıran, sermaye ve İştirak hissesi miktarını kabul etmeğe İmkân 
yoktur. Böyle ibir telâkki tarzı Türkiye cumhuriyeti ziraat bankasr kanununun ana hükümlerine 
mugayirdir. Teminat bakımından bilhassa, gayri mahdut ve müteselsil mesuliyetti bir teşekkülde 
de ehemmiyeti pek mahduttur. 

Bu itibarla, kredi tevzii için, Türkiye cumhuriyeti ziraat• bankası kanununun koyduğu ayni hü
kümler ve şartlar bu lâyihada yer bulmuştur. Su kadar kî asgarî istihsalin zarurî kıldığı en kü
çük istihsal kredi haddi dahilinde ilk tevziat yapıldıktan sonra, geriye kalan kredi hacmi, yine is
tihsale esas olmak üzere iştirak hissesi!e mütenasip olarak tevzi edilecektir. 

Beş senelik tecrübe göstermişti T* ki, her çiftçiye verilecek kredinin tesbitini kati bir hesap 
neticesine ve riyazî bîr formüle bağlamadansa eseslr prensiplerle çerçevelenmiş alestikî bîr sala 
hiyet prensibi koymak, vaziyete, daha uygun ve daha verimlidir. 

Kredi tevziinde lâyihanın önlemek istediği tehlike şudur: Ziraî kredi kooperatifinin hakikî mev
zuu olan küçük çiftçilerin, krediden mahrum kalmaları ve bunlara verilecek mebaliğin başkalarına 
tevzii. 
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En küçük istihsal kredisi ınütesaviyen tevzi edilmeden başka ikrazatta bulunmak imkânı lâ

yihada ortadan kaldırıldığına güre tehlike bertaraf edilmiştir. 
Kredi hacmi, en küçük kredi haddinin tevziinden sonra ayrıca ikrazatta bulunmağa müsait ol

duğu takdirde bir çiftçiye verilebilecek en yüksek kredi limiti 1 500 lira olarak tesbit edildiğin
den elde mevcut kredi membalarının mahdut şahıslara ve zümrelere inhisar ettirilmesi ihtimali de 
yoktur. 

Ziraî kredi kooperatiflerince ortaklarına her sene verilecek kredi hadlerinin Türkiye cumhuriyeti 
ziraat bankasınca tasvip edilmesi esası, lâyihaya mühim bir madde olarak kanulınuştur. l>u suretle 
mahallî husumetlerin, rekabetlerin tesiri ile kredi levziiııde indî ve keyfî muamele yapılmasına 
n ı â n i oJ tınını a k düşünülmüştür. 

Ziraî kredi kooperatiflerinin: müstahsil ve zürram en samimî yardımcısı olan Türkiye Cum
huriyeti Ziraat 'bankasının ziraî ikrazat faizi olarak tatbik edeceği ıhadden yüksek faizle ikrazat
ta, bulunmamaları eskiden olduğu gibi ayrı 'bir madde ile temin edilmiştir. Bu suretle ödünç 
para verme kanunu mucibince, vermeğe mecbur tutuldukları beyanname itasından da istisna edil
mişlerdir. 

Lâyihaunı ar/eylediği en ehemmiyetli hususiyel lerden biri de ziraî kredi kooperatifleri üzerinde 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasının murakabe ve teftiş hak ve salâhiyetlerini takviye etmesi ve 
hatta idarî suî istimalâta mâni olacak ayrıca hükümler koymasıdır. 

Ziraî kredi kooperatiflerinin teşkili anlarından hu güne kadar geçen faaliyet seneleri zarfında 
edilen tecrübelere istinaden katiyetle denilebilir k i : 

Memleketin en ücra köşelerine kadar yayılacak olan bu teşekkülleri idare eden heyetlerin il
mî iktidarlarile meslekî tecrübeleri henüz istenildiği kadar yüleselememiştir. Esasen bu teşekkülleri, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasının ( ziraî kredi tevzi unsuru ) olarak kabul ettikten sonra 
bankanın salâhiyet ve müdahale haklarının tevsiini de ayni zamanda tanımak katî 'bir zarurettir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasının relü: 
Ziraî kredi kooperatifleri teşkil ve senede bir defa bunları teftiş ettirmekle (hitam «bulamaz. Bu 

takdirde banka mühim tehlikelere maruz kalır. 
Ve binneticc ziraî kredi, yurdumuzda inkisar edemez, (ierek kredi tevziinde ve gerek diğer idarî 

hususlarda, bankanın bu rolünü kolaylaştıracak esaslar vazedilmiştir: 
a) Kredi hadleri bankaca tasvip edildikten sonra ikrazat yapılması. 
b) İdare masraflarının bankaca tesbiti. 
c) Umumî heyetlere intihap olunacak idari' heyetlerinin bankanın tasvibine tâbi alması ve banka

ya bu hususta bir « veto » hakkının verilmesi. 
d) Ziraî kredi kooperatifleri kanunu ve esas mukavelenamelerinin tatbikine dair talimatname

lerin bankaca hazırlanması ve tadilât tekliflerinin bankadan gelmesi. 
e) Ziraî kredi kooperatiflerinin ancak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasından istikraz aktede-

bilmeleri. 
f) Muayyen bir hadden fazla paralarını mu hasıran Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasına ya

tırılması. 
g) Tabİİ veya iktisadî mücbir sebepler tahtında vaki olacak tecil muamelelerinin bankaca tas

dik ve İktisat vekâletince tasvip edildikten sonra yapılabilmesi. 
h) İhtiyat sermayenin istimali hakkında bankanın salâhiyet sahibi olması, 
i) Cayrikabili tahsil addedilen matlupların ancak bankaca tasdik edildikten sonra ihtiyat ser

maye zinımetile itfa edilebilmesi. 
Diğer uıernloketlerİn tecrübeleri de göstermiştir ki, ziraî kooperatiflerin muvaffakiyet veya ade

mi muvaffakiyeti daima başlarında kilerin, idareyi ele almış olanların, kabiliyetlerine tâbi olagel
miştir. Bu esastan ve şimdiye kadar memlekette geçirilen tecrübelerden mülhem olarak, sui istimal 
ve talimat ve nizamata muhalefet vukuunda, idare heyetlerde murakıpler hakkında cezaî hükümler 
konulmuştur. 

Lâyiha eskiden olduğu gibi ziraî kredi kooperatiflerinden çıkan ve çıkarılanların ve nıirasçı-
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lamı müteselsil mesuliyetinin müddetini ve bunlardan oları alacakların muaecelîyet keşfedeceğini 
tesbit etmiştir. 

Hüsnü niyet sahibi olmayan borçlulara karşı konulan şiddetli hükümlere mukabil hüsnü niyet 
sahibi borçluyu korumak ,haksız yere mal nidan, mülkünden, istihsal vasıtalarından mahrum et
memek esası Türkiye cumhuriyeti ziraat bankasında olduğu gibi ıbıı lâyihada da nazarı itibara 
alınmıştır, 

Bu ıneyanda kooperatif namına teferruun derhal yapılamayıp 2 sene müddetle ipotek alınmak 
su ret ile filen tecili istihdaf eden bir madde de konulmuştur, 

Ziraî kredi kooperatiflerine muvaffakiyet ve inkişafları İçin zarurî görülen ve şimdiye kadar 
geçirilen tecrübelerin lüzumunu teyit ettiği muafiyetler, ayrı bir madde ile eski kanuna nazaran 
genişletilmek suretile verilmiştir. Oayrimahdut ve müteselsil mesuliyeti i. ziraî kredi kooperatiflerine 
bahşolunacak bu muafiyetler kanaatimizce yerindedir ve hu teşekküllerin muvaffakiyet ve inki
şaflarında çok mühim l'aideleri dokunacaktır. 

Ziraî kredi koperatiflerinin ana, bankası olan Türkiye cumhuriyeti ziraat bankasının eskiden 
olduğu gibi, bu lâyihada da nıüraselâtı naktiyesinin posta ücretinden muafiyeti esası müdafaa 
edilmiştir. 

Bütün dünyada ziraî kredi inkişafının geçirdiği «afbalar tetkik edilirse «ziraî kredinin inkişafına 
daima şu sebeplerin engel olduğu görülüyor ki, bunlar da ziraî krediden müstefit olanları yakın
dan takip edememek ve tanımamak ve bu yüzden krediyi lâylk olanlara tevzi edememektir. 

Takdim kılman lâyiha bu noktayı, gayrimahdut ve müteselsil mesuliyetli ziraî kredi koopera
tiflerde de Türkiye cumhuriyeti ziraat bankasının bunlar üzerindeki sıkı alâka, murakaibe ve mü
dahalesi ile temin etmeği istihdaf etmektedir. 

Pek yakında Yüksek Meclisin huzuruna sunulacak «Ziraî satış kooperatifleri» kanun lâyihası 
ile birlikte, ziraî kredi kooperatifleri lâyihası ve Türkiye cumhuriyeti ziraat bankası kanunu, fır
kamızın ayni drektlflerini istihdaf eden ziraî kredi mevzuunda ahenkli, insicamlı bir kanunî mav-
zuat manzumesi teşkil edecektir. 

tktısad encümeni mazbatası 

7\ B, M. M. 
tkhsad encümeni 3 -VI -19.15 

Esas No. 1/90 
Karar No, 35 

Yüksek Başkanlığa 

Ekonomi bakanlığınca hazırlanıl) tera Vekil- hkıcümeniuıizee incelemeler neticesinde Hü-
leri Heyetinin 2 8-V - 1934 toplantısında Yüksek Ufunetle mutabık kalınarak aşağıdaki değiştir-
Kamutaya sunulması onaylanan ziraî kredi koo- meler yapıldı: 
peratîfleri kanunu gecen devrede müzakeresi bi- Madde 1 - - Kooperatifleri kurabilmek üze* 
tiril enlediğinden hükümsüz kalmıştı. Bu kez re aranılan şartlardan ve gayrimahdud mesuli-
Hükûmetin isteği üzerine tekrar komisyonumuza yelten bahseden lâyihanın maddesinde çiftçi ve 
verilmekle okundu ve görüşüldü. büyük çiftçi tarifleri Ziraat bankası kanununa 

Hükümetin mucib sebeblerinde görüldüğü atf olun maktadır. Ziraat bankası kanunu henüz 
üzere yapılan tecrübeler neticesi 1470 numaralı Hükümetçe teklif edilmemiş olduğu cihetle 3 neü 
kanunun esaslı surette tadiline ve ziraî kredi ve 4 neü maddelerle bu kanuna geçirilmiştir. 
kooperatiflerde satış kooperatiflerini bir biri- Çiftçilikle uğraşmakla beraber, kooperatif 
ne bağlamağa ihtiyaç hâsıl olduğu anlaşıldığın- ortaklarının ürünleri üzerinde, ticaret veya ko-
dan lâyiha esas itibarile kabul edildi. misyoncul.uk yapanların faizle nakten veya ay-
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nen^red i verenlerin bu gibi kooperatiflere gir
mek işlerine gelemeyeceği ve ancak koopratifle-
ri çürütmek için girmek isteyecekleri düşünce-
sile bu maddeye bir fıkra eklenmiştir. Bu ara
da muhtekirler de vardır. 

Kooperatiflerin hükmî şahsiyeti haiz olacağı 
ve umumî hükümlerden istifade edeceği tabiî 
görülerek bu hususda bir kayid konulmamıştır. 

Madde 2 — Kooperatiflerin kurulacağı yer
lerin tayini hakkındaki hükmün ayrı bir mad
de halinde yazılması ve teşebbüsün yalnız Zi
raat bankasına bırakılmayıb alâkadarların da 
müracaatmın lktısad vekâletince itibare alın
ması düşünülerek lâyihadaki birinci maddenin 
ikinci fıkrası bu suretle ikinci madde olarak 
tertib edilmiştir. 

Madde 3 - 4 —- Kredi kooperatiflerine giren
lerin asıl çiftçilerden olması ve bu suretle ku
rumlarının sağlam bulunması için çiftçilerin 
bu kanuna göre tarifine lüzum görülerek 3, 4 
ncü maddeler yeniden yazılmıştır. 

Madde 5 — Lâyihadaki ikinci madde şeklen 
değiştirilerek bu numara ile yeniden yazılmıştır. 

Madde 6 — Ziraî kredi kooperatiflerinin 
başlangıcında şehir ve kasabalarda da 30 kişi 
ile kurulabilmesi için şehir ve kasabalarda ta
biri kaldırılmak suretile lâyihanın 3 ncü madde
si değiştirilmiştir. 

Madde 7 — Asgarî sermaye ve hisse miktar
ları kooperatiflerin çalışacakları sahaların hu
susiyetlerine ve ekonomik vaziyetlerine göre 
esas mukavele ile tesbit etmeği kanun ile tas
rihten daha uygun bulan encümenimiz lâyiha
nın 4 ncü maddesinin birinci fıkrasını değişti
rerek bu maddeyi hazırlamıştır. Lâyihadaki 
ikinci fıkra hükmünün muvakkat hükümler 
arasında 33 ncü maddeye geçirilmesi münasib 
görülmüştür. 

Madde 8 •—• Lâyihanın 4 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası ayrı bir hüküm taşıdığı cihetle bir madde 
halinde tesbit olunmuş ve sekiz seneyi doldurma
dan veya bu müddeti doldurduğu halde hisse 
taksitlerini tamamen ödemeden çıkanlar hakkın
da cezaî bir hüküm eklenmesi lüzumlu görül
müştür. 

Madde 9 — Lâyihanm 5 nci maddesinin şek
li değiştirilmiş ve bu numara ile sıraya konul
muştur. 

Madde 10 — Hükümetin teklifindeki 6 nci 
maddenin birinci fıkrası şeklen değiştirilmiştir. 

İkinci fıkrası, evvelce İ47Ö numaralı kanun 
mucibince teşekkül etmiş bulunan ziraî kredi ko
operatiflerine taallûk ettiği ve hükmü muvak
kat mahiyette olduğu cihetle tadil en 34 ncü mad
de olarak tertib edilmiştir. 

Madde 11 — Lâyihadaki 8 nci maddenin şek
li değiştirilmiş ve buraya konulmuştur. 

Madde 12 — Hükümetçe teklif olunan 9 ncu 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13 — Lâyihadaki 10 ncu maddeye kar
şılıktır : 

Tahsilat masrafı % 3 e kadar kabul edilmiş 
ve ayrıca zarurî masraflar çıkarılması noktası 
düşünülmüştür. 

Diğer değiştirmeler şekle aiddir. 
Madde 14 — Lâyihadaki 11 nci maddenin 

karşılığıdır. Yalnız şekli değiştirilmiştir. 
Madde 15 — 12 nci madde şu suretle değiş

tirilmiştir : 
Ziraî satış kooperatiflerine ortakların teslim 

edeceği mahsullerin umumî ve şamil olmayıb bu 
kooperatifler iştigallerile kayitlandırılması mu
vafık görülmüştür. Bu maddenin 2 nci fıkrası 
münasebeti dolayısile 10 ncu maddeye ilâve olun
muştur. Diğer değişiklikler şekil noktasmdan-
dır. 

Madde 16 — Tahsil işini daha süratle temin 
için tahsili emval kanunu hükümuerine gidilme
si tercih olunarak ve şeklen bazı değiştirmeler 
yapılarak lâyihadaki 13 ncü maddesi buraya ya
zılmıştır. 

Madde 17 — Kredi kooperatifleri memurla
rının ihmal ve terahilerini de ağır hükümlere 
tâbi tutmak muvafık görülmediği gibi talimat 
ve esas mukavelename hükümlerine riayet et
meyenler hakkında Devlet memurları hakkında 
tatbik olunan cezaların tatbiki yersiz bulunduğu 
cihetle 14 ncü madde değiştirilmiştir. 

Madde 18 — Hükümetin teklifindeki 15 nci 
madde şöylece değiştirilmiştir: 

A) Ziraî kredi kooperatiflerinin yapacakları 
ikrazların istihsal masraflarını temine münha
sır olması kredi tevziatı noktasından lüzumlu 
görülmüş ve masrafların ne gibi şeyler olacağı 
da tasrih edilmiştir. 

B) Ziraat bankası kanunu henüz Meclisimi
ze gelmemiş olduğundan buna atf ile konulan 
hükümler kaldırılmıştır. 

C) tkraz işlerinde tutulacak bir esasın da is» 
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iihsal kabiliyeti olması düşünülerek ona göre 
kayid konulmuştur. 

D) Ortaklara verilecek kredilerin vade ve 
hadlerinin kooperatif idare meclisinin teklifi ve 
Türkiye Ziraat bankasının tasvibi ile tesbiti 
hükmü yerine daha geniş bir ölçü İle kredi mu
amelelerinin şekli ve tesbit sureti esas mukave
lenameye bîrakılınınıştır. 

E) Kredilerin mahsul üzerine tayin edilecek 
umumî hadlerinin îktısad vekâletinin tasvibi 
ile Ziraat bankasınca tesbit olunması muvafık 
görülmüştür. 

F) Kredi tevziatında gösterilen esasların 
bağ olmaması için kısmen değiştirilmesine lü
zum görülmüş ve kısmen bu cihetle esas muka
velenameye bırakılmıştır. 

G) En yüksek kredi haddi olarak konulan 
1 500 lira esas yukarıda tesbit olunmuş bulun
duğundan buradan çıkarılmıştır. 

H) Kredi kooperatiflerini kuvvetlendirmek 
için ortaklık dışında kalanların şahsî teminat 
karşılığında kredi alamamaları esası kabul edil
miştir. 

Madde 19 — 16 nci maddede senelik beyan
name yerine senelik beyannameleri suretile bir 
değişiklik yapılmıştır. 

Madde 20 — 17 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 21 — 18 nei madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 22 — 19 nen maddenin birinci fıkrası 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 23 — 19 ncu maddenin ikinci fıkrası 
ayrı bir hüküm olduğundan bu maddeye ya
zılmış komisyon yerine faiz nisbetinin ceza 
olarak artırılması ve bir miktarla tesbiti daha 
muvafık görülmüştür. 

Madde 24 — 20 nci madde şeklen değiştiril
miştir; 

Madde 25 — 21 nci madde vuzuh ile yazıl
mıştır. 

Madde 26 — 22 nci madde karşılığıdır. Koo
peratiflerin murakabesi noktasından istikraz 
vaziyetlerinin itibare alınmaması muvafık gö
rülmüş ve istikraz kelimesi ilâve edilmiştir. 
Kooperatif ortaklarının isimlerini taşıyacak 
defterlerin tanzim şekli ile merasimini esas 
mukavelelerine bırakabilmek maksadile ticaret 
kanununun 487 nci maddesi hükmünden de is
tisna faydalı bulunmuştur. 

( S. Sayj 

Madde 27 — 23 ncü madde daha ziyade tav
zih edilerek yazılmış ve umumî heyet karar
larının da Ziraat bankası tasdikma konulması 
faydalr görülmüştür. 

24 ncü maddede yazılı idare masraflarının 
ikraz yekûnune göre % 4 ü geçmemesi hakkın
daki kayid idare noktasından mahzurlu olduğu 
ve gereğine göre bu gibi kayidlerin esas muka
vele veya talimatnamelerle temini muvafık bu
lunduğu cihetle bu madde kaldırılmıştır. 

Madde 28 --• Bu madde lâyihadaki 25 nci 
maddenin karşılığıdır. 

İhtiyat akçenin mümkün olduğu kadar ço
ğaltılması kooperatiflerin kuvvet ve istikrarı 
için lüzumlu görüldüğünden, (a) işaretile ortak
lar ve ikraz edilen paralardan da % 1 nisbetin
de bu ihtiyat arasına alınması hükmü konul
muştur. 

Bundan başka ihtiyat akçesinin gelirlerinden 
ihtiyat ilâvesi icab eylediğinden (d) işaretli 
kısım da eklenmiştir. 

Maddelerde geçen ihtiyat akçesinden maksad 
ihtiyat sermayedir. 

Diğer değiştirmeler şekle aittir. Lâyihadaki 
26 nci madde 32 numara ile aşağıya muvakkat 
madd_eler arasına alınmıştır. 

27 nci madde ise, lâyihada tesbit edilme
yen hususlar hakkında esas hükümlere gidilmesi 
zaten usul icabı olduğundan kaldırılmıştır. 

Madde 29 — Kooperatiflerin teftiş ve mura
kabelerde idare ikraz ve istikraz işlerinde takib 
olunacak ana hatlarnı îktısad vekâletince tayini 
lüzumlu görülmüş ve bu madde yeniden tanzim 
olunmuştur. 

Madde 30 — Yeniden hazırlanmıştır. Koope-
rafından yapılması cihetine gidilmiş ve kayid iu-
ve kooperatiflerini masraftan kurtarmak maksa
dile tescil işlerinin köylerde ihtiyar heyetleri ta
rafından yapılması chetine gidlmiş ve kayid in
tizamsızlığına karşı tescilden sonra ilân hususu 
noterlere bırakılmıştır. 

Tescil merasim ve şartlarına dair olan ticaret 
kanununun 501, 502, 48 nci maddeleri hükümle
rinden istifade ayni maksadlarladır. 

Madde 31 — İcabında kooperatiflerle Ziraat 
bankası arasında orta bir teşekkül vazifesini gör
mek, ve mıntakaların hususiyetlerine ve işin 
ehemmiyetine göre kooperatiflerin kendi başlarına 
yapmayacakları işleri yapabilmek üzere îktısad 
vekâletinin tensibile mmtaka birlikleri kurulabil
mesi esası kabul edilerek bu madde yeniden tanzim 
olunmuştur. Mmtaka birlikleri ayni zamanda 
mmtaka bankası vazifesini de görebilecektir, 
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Madde 32 — 26 ncı madde şeklen değiştiril
miştir. Yalnız sahibi malûm olmayan veya ziraî 
kredi kooperatiflerine girmeyen kimselere aid 
bulunan paraların icabına göre Ziraat bankasınca 
murakabe işlerine sarfolunabilmek üzere bu ban
kaya mal edilebilmesi hükmü ilâve olunmuştur. 

Madde 33 —• Lâyihada 7 numara ile yazılan 
maddenin hükümleri muvakkat mahiyette oldu
ğundan buraya alınmıştır. 

1470 numaralı kanun mucibince teşekkül et
miş bulunan kooperatiflerin Ziraat bankasına 
karşı olan borçlan esasen bir seneden fazla 
vadeye tâbi bulunmadığı cihetle bunlar hakkın
da muacceliyet hükmünün konulması mahzurlu 
görülmemiştir. 

Esasen yeni hükümler kooperatifleri takvi
yeye yarayacak şekilde olduğu ve bu tesisler, 
sırf müstahsilleri himaye maksadile yapıldığı ci
hetle, intibak hususunun teşvik ve teyidi fai-
deli bulunmuştur, intibak için konulan 3 aylrk 
müddet ortaklar lehine olarak 6 aya çıkarılmış
tır. 

Madde 34 — Hükümetin gönderdiği lâyiha
nın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası da muvakkat 
ve ayrı bir hüküm ifade ettiğinden buraya alın
mıştır. 

Satış kooperatiflerine girmek istemeyenler 
hakkında muacceliyet hükmünün tatbik olun
maması ve borçlarının ancak vadelerinde tahsil 
edilmesi muvafık olacağı düşünülerek bu mad
deye ayrıca bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 35 — Kooperatiflere girmelerinde 
mahzur görülen kimselerin, 1470 numaralı ka
nun hükümlerine göre teşekkül eden koopera
tiflere girmiş bulunması ihtimaline karşı, bun
ların yeni teşekküllerde dışarıda kalmasını te
min için bu madde yeniden hazırlanmıştır. 

Madde 36 — 1470 numaralı kanun hükümle
ri haricinde, ticaret kanunu mucibince teşekkül 
etmiş bulunan ve ziraat işleri üzerine kredi ile 
iştigal eden kooperatiflerin de bu kanun hü
kümlerinden istifade etmeleri ve ziraî kredi ko
operatifleri ile bîrleşebilmeleri maksadile bu 
madde yeniden tanzim olunmuştur. Bu
rada birleşmeden maksad (fusyon) dur. 

Madde 37 — Mevcud kooperatifler, borçlu ol
mak noktasından halen çok ehemmiyetli bir 
durumda bulunduklarından bunlardan yeni hü
kümlere intibak edenlerin borçlarının tecili za
rurî görülerek bu madde yeniden hazırlanmıştır. 

Hukukî esasların da muhafazası düşüncesi mad
denin tanziminde âmil olmuştur. 

Adliye encümenine verilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Ik. E. Eeisi B. M. M. Kâtib 
Tekirdağ G. Anteb Niğde 

Ş. Kesebir Remzi Dr. R. Ferid Talay 
Ankara Aydın Edirne 

E. D emir el M. Topçuoğlu Mecdi Boysan 
Gazi Anteb Giresun Giresun 

B. Kaleli t. Sabuncu Muzaffer Kılıç 
Gümüşane İzmir Kayseri 
Edib T ör Benal M. Iştar Süleyman 
Konya Samsun Zonguldak 

C. Tekin A. Tunalı R. özdemiroğlu 

Afyon Karahisar 
Ziraî satış ve ziraî kredi kooperatiflerine aid 

kanunlar Iktısad encümeninde ariz amik tet
kik edildi ve yeni esaslar tesbit edildi. Bu ka
nunlar tecrübe mahiyetinde olan kanunlardır. 

Buna dair mütaleam şudur: 
Her ne kadar mevzııbahs kanunlar büyük 

bir itina ile tetkik edilmişler ise de, tatbikatta 
bazı noksanlar ve bazı "müşkülât meydana çı
kabilir. 

Maksad, bir taraftan çiftçinin, zürram ve 
tüccarın işlerini intizam altına almak ve azamî 
teshilât irae etmektir, diğer taraftan ana ban
kası olan Ziraat bankasının cîa menafimi koru
maktır. Bunların fevkinde hakem ve nâzını va
zifesini görecek olan Iktısad vekâletidir. Bi
naenaleyh, mevzubahs kanunların hükümleri 
tatbik edildiği zaman, her ne şekilde olursa ol
sun meydana çıkacak noksanların veya müşkü
lâtın vaktü zamanında önüne geçilmesi için, 
Ziraat bankası şubeleri tarafından, Ankarada-
ki merkezlerine bilâ teahhür raporlar gönderil
melidir, ve bu raporların bir sureti, derhal 
icabına bakılmak üzere, îktısad vekâletine teb
liğ edilmelidir. 

Her iki kanuna ilâve edilecek maddei kanu
niye teklifim berveçhi âtidir: 

«tşbu kanunun maddeleri harfiyen tatbik 
edilirken, Ziraat bankasının hissettiği ve farkı
na vardığı noksanlar veyahud kooperatif bir
likleri tarafrndan vukubulacak dilekler ve şi
kâyetler, Ziraat bankası merkezi tarafından 
derhal Iktısad vekâletine tebliğ olunur». 

Bere K. Türker 

( S. Sayısı : 231 ) 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No, 32 
itsas No, 1/90 

Ziraî kredi kooperatifleri hakkında Ekono 
mi bakanlığınca hazırlanan lâyiha Adliye encü
menine verilmekle îktısad encümeninin lâyiha 
üzerindeki değişikleri esas tutularak Ekonomi 
Bakanı ve Ziraat bankası umum müdürde bakan
lığın bu lâyiha için izahlarda bulunan erkânı 
hazır olduğu halde incelenerek okundu ve gere
ği görüşüldü: 

Ulusta çiftçilerimizin üretim alanında fayda
lar elde edebilmeleri maksadile başka memleket
lerde olduğu gibi böyle bir sosyete kurulması
nın önemini encümen açık bir hakikat ol artık 
görmüş ve buna dair bakanlığın mucib sebeblerinî 
gösteren lâyihadaki raütaİealarını onaylamıştır. 

Encümenin lâyihanın maddeleri üzerinde ço
ğu yazılış tarzına aid değişikliklerden başka yap
tıklarının sebebleri aşağıda izah edilmektedir: 

Lâyihanın üçüncü ve dördüncü maddesindeki 
(çiftçi ve büyük çiftçi) nin tariflerinin bu ka
nunda yer bulmasına lüzum görülmemiş ve ancak 
kooperatif ortaklarının vasıflarını sayarken 
(çiftçi) demeyi maksada yeter bulmuştur. 

Encümen değişikliğine göre dördüncü mad
dede kooperatiflerin ne suretle kurulabileceğinin 
ayrı ayrı fıkralarda gösterilmiş ve ana mukave
lenamenin formül olarak bir defa için saptan
dıktan sonra bunun ortaklar tarafından imza 
olunarak Ziraat bankasınca onaylanmasını ve 
Ekonomi bakanlığını onanını açık olarak yaz
mıştır. 

Dördüncü maddede ortakların kredi koope
ratiflerinden ne suretle çekilebilecekleri yazılı
dır. Burada sekiz seneden evvel ortaklıktan 
çıkmamak hükmünün kabulü bu sosyetelerin 
kökleşmesi bakımından yerinde bir hüküm gö
rülmüştür. 

Yedinci maddede umumî hükümlerden aykırı 
görülen iki hüküm vardır. Bunun biri koope
ratif ortaklarının hisselerinin başka biri için 
haczedilmemesidir ki, bu buçsuz soravlı olarak . 
kurulması bu kanunla onaylanan kooperatif için 
ortakların ilgilerini kuvvetlendirmek ve bekle-

12 - VI - 1935 

Yüksek Başkanlığa 

nen faydalan gerçekleştirmek için çok yerinde 
görülmüştür, ikincisi de ortaklık hisselerinin 
rehin sayılmasıdır kî, yukarıki sebeplerin ayni 
bunlar içinde vardır. 

Ortakların ellerinde bulunan başka malları 
üzerinde her haktan üstün sayılacak bir imti
yaz kabulünü encümenimiz doğru bulmamış
tır. Ortağın soravr icabı olarak şahsî malları
na baş vurmak ihtiyacı olduğu zaman üçüncü 
şahısların haklarına dokunmamak üzere umumî 
hükümler dairesinde bu mallardan da koopera
tifin hakkını alabilmesi mümkündür'. Teklif gi
bi mutlak bir imtiyaz tanındığı halde kredi ko
operatifine ortak olacaklarla kimsenin başka bir 
iş yapmaması ve ona itibar edilmemesi gibi or
tağı sıkıştıracak bir halin meydana gelmesi ih
timali vardır. 

Ortaklara verilecek kazanç payı ile üremi er 
üzerinde, kooperatifin alacağı için bir ruçhan 
hakkı kabul edilmiş ve madde böylece yazılmış
tır. 

Encümenin tertibine göre lâyihanm onuncu 
ınadçİesinm son fıkrası silinmiştir. Çünkü kre
di ve satış kooperatifleri kanunlarına göre be
raber yürüyecek sosyeteler oldukları için satış 
kooperatifi olan yerde buna girmeyen kredi ko
operatifleri ortakları o kooperatiften çıkarıla
caklarına ve ödelli bile olsa borçları hemen 
alınacağına göre kredi kooperatiflerinden çı
kanlar için onuncu maddede genel bir hüküm 
olarak kabul edilen bu kaydin maddede tek
rarına lüzum görülmemiştir. 

ölenlerle ortaklıktan çıkan veya çıkarılan
ların soravlarının ne kadar süreceğini gösteren 
dokuzuncu maddede meydana çıkacak zararın 
ancak iş yılınrn blânçosu ile anlaşılacağından 
bundan itibaren iki yıl süreceği maddede yazıl
mıştır. îki yıl müddet ise zarar anlaşıldıktan 
sonra bunun kapatılması o zaman içinde müm
kün olacağından ortaklar hakkında da bir yön
den bu faydalı görülmüştür. On birinci madde
de kooperatiflerin asalet ve kefalet yönlerinden 

( S. Sayısı : 231) 



alacakları hakkında tahsili emval kanununun 
tatbik edileceği hükmü encümen görüşmesinde 
derin incelenerek münakaşa edilmiştir. 

Bu kamuda kurulması istenen kooperatifle
rin ticaret kanununda genel hükümlere göre 
kurulacak kooperatiflerden ayrı olduğu ve bu 
sebeble özel usul ve hükümler koruması lüzu
mu meydanda olmakla beraber teminat sayıla
cak ve kooperatif asığını iyice koruyacak hüküm 
konulduktan başka ancak Devlet borçları için 
tatbik edilen bir usulün kooperatifler için mut
lak olarak tatbikrna cevaz vermek hukuki pren-
sil) bakımından doğru olmayacağı açık bir ha
kikattir. Bu prensi I.) bakanlıkça da feslim edil
mekte olub yalnız üretmenlerin yanı başların
da, köylerinde kurulacak kooperatiflerin tıı-
tunabilnıesi için. alacakları hakkında formolile-
ye bağlı ve ulusta henüz köylerle kasabalar ara
sında çabuk, kolay ve ucuz gidil.» yelme vası
taları mükemmel bulunmadığından kooperatif
ler için tahsili emval kanununun tatbikimi yet-
ge verilmesi faydalı olacağı encümence ancak 
muvakkat bir hüküm olarak ve beş sene için ve 
haps hükmü müstesna olmak şartile onay bu
lunmuş ve Hükümetçe mutabık kalınarak bunu 
gösteren muvakkat madde kanunun sonuna kon
muştur. 

On ikinci maddede genel hükümlere aykırı 
olarak kooperatif ortaklarına hayvanlarile ta
rımsal üretim, araç ve ayraçlara ve ürenleri 
kooperatife karşı olan borç, için rehinli sayıl
mıştır. Bu maddelerin üçüncü şahıslar tarafın
dan icra dairelerinde haczolunamayacağı mad
dede gösterilmiş, şu kadar ki, ürünlerin satış 
bedelinden ortağa verilecek ı>ara ile mal veya 
elinde bırakılacak ürünlerinin haczine bir mani 
olmadığı ayrıca işaret edilmiştir. 

Bu madde hükmünün tatbikatında zorluk çe
kilmemesi için her kredi kooperatifi kendi or
taklarının adı yazılı üsteyi bulundukları yerin 
icra dairesine bildirmesi de kooperatiflerin öde
vi olarak gösterilmiştir. 

O nüçüncü maddede ortakların ödevlerini 
gösteren ve bu kanunla rehin hükmünde bulu
nan şeyleri satmak veya sair surette eklen çı
karmak gibi hallere karşı cezaî bir müeyyide 
konması encümence lüzumlu görülmüştür. Şu 
kadar ki emniyeti suiistimal suçu olarak Türk 
ceza kanununun 508 ne i maddesine göre cezalan
dırılmak yolunda lâyihada konan hükmün bu iş 

( S. Say 

için tatbik edilmesini doğru bulunrnıyarak özel 
bir hüküm olmak üzere bu kanunda ayrı bir ce
za konması ve çabukluk için de bu cezanın koo
peratifler tarafından gönderilecek bir yazı üze
rine sulh mahkemelerince hükmedilnıesi 13 ncü 
maddeye konmuştur. 

Kredi kooperatiflerince tutulacak kayidlef 
ve defterler umumî hükümlerden istisna edilmiş 
ve bu sosyetelerin çiftçi köylü ile yakın değette 
bulunmalarından maddede yazılı olduğu üzere 
işlerine aid suç sayılan hareketlerinden dolayı 
Devlet memurları gibi ceza görmeleri hükmü
nün encümenimiz de yerinde bulmuştur. Bu ko
operatiflerin yönetim kurullarından itibaren bü
tün işyarlarına bu kanunla verilen yetkenin 
ağır ceza korkusu altında bulundurulması lü
zumlu sayılmıştır. 

Lâyihanın bundan sonra gelen maddeleri 
içinde kooperatifin muhaberelerinden dolayı üc
retinden muaf bulunmaları kaydi, resmî dosya
lar için bile son zamanda çıkan bir kanunla mu
afiyet kaldırılmış olduğundan burada da buna 
dair olan fıkra silinmiştir. 

Noterlerin resmî harç alma ması esasını encü
menimiz onaylamışsa da noterlerin aldıkları (üc
reti adil) denilen ve srrf kendilerinin masraf ve 
geçimleri karşılığı olan haklarına dokunulması 
doğru görülmemiş ve bu cihet lâyihada işaret 
olunmuştur. 

Kanunun hükmü yürümeğe başlayacağı vak
tin belli bir gün olması satış kooperatifleri ka
nununda aynî günde tatbik olunabilmesi için 
lüzumlu görülmüş ve madde böylece yazılmıştır. 

Adliye encümenince oybirliğile yapılan ve 
sebeblerinin özü yukarıda izah edilen bu lâyiha 
havale edilen diğer encümenlere verilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ad. En. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Kocaeli Trabzon 

Münir Çağıl Salâh Yargı B. Karadeniz 
Aza Aza Aza 

Konya Bursa Kayseri 
Ali Bıza Türel Sadettin F, T alay II. F. Perker 

Aza Aza 
Erzurum . Yozgad 

Fuad Sumen Emin Draman 
Aza Aza 

Balıkesir Kocaeli 
O. Niyazi Burcu B. Akra 

sı : 231 ) 
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Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 1-2 - VI - 1 !).'!'> 

Karar No. 14 
Esas No, J/90 

Yüksek Başk a,ıılıj^a 

Tar ım k red i kooperat if ler i için Ekonomi İm- Çifti* in in başka yerlere, tefecilere baş vurma 
kaldığınca hazırlanıl) tera Vekilleri Heyetinin sına yer b ı r akmamak ve kredi kooperat if ler inin 
28 - V - 1934 toplant ıs ında Kamutaya sunulması a lacaklar ın ı sağlamlaş t ı rmak üzere layihada İk 
kara r laş t ı r ı l an ve encümenimizi' gönderilen ka- t ısad encümeninin de kabul ettiği kredi koopera-
uuıı lâyihası Ekonomi bakanı ve uzmanı lıazrr tüllerin in a lacaklar ı için olan ayin i hakkın ı ye-
bulunduğu halde okunul) görüşüldü. r inde bulmuş ve yalnız tarım kredi kooperatü'Ie-

Çiftçileriırıizi tefecilerden ku r t a r an , çü'tçile- rile Zi raa t bankas ı a ras ında olan yazışma, ve pa-
rİn kredi ihtiyacını sağlayan ve ürünlerinin bor<; ra göndermenin parasız yapı lmasını bu koope 
basıncı al t ında sat ı lmak du rumundan k u r t a r a n rafiflere Ön vermek ve masraflarını azaltmak ha-
ve dolayısile malının ilv^v.v paha ile sat ı lmasına kınımdan faydalı görerek encümen maddeleri 
yardım eden, bir l ikte çalışma alışkanlığını uyan- ona, göre kabul etmişt ir . Bütçe encümenine ve 
ibran ve satış kooperatiflerinin kurulmasına rilmek üzeri» Yüksek Reisliğe sunulur . 
doğru temelli yollar açan sonuç olarak köylü ve 
çiftçilerimizin üretim hayalında, önemli bir ge
lişme yara tan bu kanun lâyihasını encümenimiz 
çok yer inde ve faydalı bulmuş ve sevinçle kar
şılamıştır, 

Bu lâyihada Atiliye encümeninin değişikleri 
esas tu lu la rak ufak değişiklikler yapılmış, yalnız 

tahsili emval kanununun ta tb ik ine yetki ' veren 
ve İkt ısad encümenince de kabul edilen hükümle

ri, çiftçilerin borcu aşacak kadar masraflara, kat
lanmanla l an ve bir çok harç lardan kur tu lmalar ı 
ve bu kooperat i f lere borçlar ım vakt inde ödeme
ğe al ışmaları bakımından, encümenimiz yerinde 
görerek .Adliye encümeninin beş sene için koy
duğu muvakka t hükmü onanıannsfır. 

Ziraat E. \U 
ti. Köken 

Aı/a 
Seyhan 

isi 

T<vfil; Taraman, 

A«a 
M tiken 

Aza 

ti. Selçuk 

S 

M. 
V. (") 

Aza, 

ti !/.:•'/.// 

Aza 
Şerif tik, 

Aza 

<'. O rai 

M. 
zey 

H 

Ka. 

A/.a 
M araş 
.V. tiral 

Aza 
ti. ti eh 

Aza 
Bolu 

Tahsili emval 
kan un un ıı n tat-
»iki hükümlerini 

muhalifim. 
Şükrii (lüle-

( S. Sayısı : 2J1 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 130 
Ems No. 1/90 

12 -VI - 1935 

Yüksek Reisliğe 

Tarım kredi kooperatifleri hakkında olub İk-
tısad. Adliye ve Ziraat encümenlerinin mazbata-
larile birlikte encümenimize verilen kanun lâyi-
hasr İktrsad vekâletinin salâhiyettar zati eri ha
zır olduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Encümenimiz lâyihayı Ziraat komisyonunun 
en son olarak hazırladığı sekle göre tetkik ve 
müzakere etti. 

Yapılan müzakere neticesinde Ziraat encü
menince hazırlanan lâyihanın 11, 13 ve 22 nci 
maddeleri Adliye encümeninin değiştirdiği şe
kilde ve diğer maddeleri ile Adliye encümeninin 
muvakkat (B) maddesi aynen kabul edildi. 

Müstacelen müzakeresi dileğile Umumî He

yetin tasvibine konmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunuldu. . 

Reis 
Burdur 

M. Ş. Özkan 
Kâtib 

İstanbul 

İzmir 
H. Çakır 

Sivas 
Remzi Çiner 

Gümüşane 
Durak Sakarya 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem 

Çorum 
Dr. M. Cani ekin 

Kayseri 
N. Kerverı 

Yozgad 
8. tçöz 

Bu M. M. 
M anisa 

T. Türkoğlıı 

Diyarbekir 
H. Bekii 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

Traibzon 
.Sırrı Day 

{ S. Kayısı : 2ol 
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Ciftci.lt.r htt.kkrn.da kredi kooperatifleri, teşkili lıak-
kt utla İstivan la ı/i hası 

MADDE 1 — Bu kanunda yazılı hüküm
lerden istifade edebilmek üzere, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat bankası kanununun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı (Çiftçi) ve (Büyük 
çiftçi) Lif atını haiz bulunanlar, aralarında 
g'ayrimahdut ve müteselsil mesuliyetli zirai 
kredi kooperatifleri teşkil edebilirler. Bu nevi 
kooperatifler Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kasının göstereceği mahallerde İktisat vekâle
tinin tasvibi ile kurulur. 

İKTJ-SAI) K.\<;(UlKNl.\L\ D.KÜİŞTİ U.İŞİ 

Ziraî kredi kooperatifleri kaauHtı ttltjılrası 

MADDE 1 — • Bu kanunda yazılı hükümler
den istifade etmek üzere 3 ncü ve dördüncü 
maddelere göre, çiftçi veya küçük çiftçi sıfatını 
haiz bulunanlar, aralarında gayrimahdud ve 
müteselsil mesuliyetli zirai kredi kooperatifleri 

ı kurabilirler, 
Kooperatif ortaklarının ürünleri üzerinde ti 

caret veya komusyonculuk yapanlar, faizle nak
len veya aynen kredi verenler bu kooperatiflere 

i giremezler, 

MADDE 2 — Zirai kredi kooperatiflerinin 
kurulacağı yerler, Türkiye Ziraat bankasının 
teklifi veya alâkalıların müracaati üzerine İktı 
tısad vekâletince tayin olunur, 

MADDE 3 Ziraati meslek edinib kendisi 
imi ve ailesinin geçimini temin maksadile ziraa 
tin her hangi bir şubesinde bizzat veya ailesi 
efradile birlikte çalışan kimselere bu kanuna 
göre çiftçi denir. Aile efradının azlığı veya has 
talığı gibi zaruri vaziyetlerde işçi kullanmak, 
çiftçi ailesinin geçimini artırmak maksadile zi 
raat faaliyetile birlikte veya ziraat çalışma mev 
sinileri dışında küçük sanatlar gibi diğer tali 
işlerle de uğraşmak birinci fıkrada yazılı esaslar 
dahilinde olmak şartile çiftçilik sıfatının iktisa
bına mâni değildir. 

MADDE 4 --- 3 ncü maddede yazılı evsaf ve 
şeraiti haiz olmaksızın çiftçilikle iştigal eden 
ve ziraî istihsalâtmm geliri bir çiftçi ailesi ge
çiminin üstünde bulunan çiftçilerle, büyük ara 
zi sahihlerine bu kanuna göre büyük çiftçi denir. 

( S. Sayısı 
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ADLİYK i<;.\'l.'l'\\]KXİNİN 
l)Kf;İŞTLRlSİ 

Turun sal kredi kooperatifleri 
kan un lâyihası 

i,x̂ .i-»A>fc 1 — Bu kanunda ya-
üiıı ı^u^uaıierdeıı ıayaa görmek 
Uüeru cinciler aralarınaa bucu 
oiınayan ve zincirleme soravlı 
tcu-miisai krem kooperatifleri 
küraoiiirler. 

jtvooperatıi' orlaklarının ürün
leri üzeıınüe tecim veya ko-
musy onculuk yapanlar, ürem
le para veya mal olarak kredi 
verenler bu Kooperatiflere gi
remezler. 

MADDE 2 — Tarımsal kredi 
kooperauııerımn kurulacağı 
yerıer 'ı'urKiye Ziraat bankası
nın önergesi veya ilgililerin 
baş vurması üzerine Ekonomi 
bakanlığınca tayin olunur. 

MADDE 3 — Bu kanunda ya
zılı tarımsal kredi kooperatifle
rinin ortaklarının imzalayacak
ları sosyete, ana mukavelena
mesinin formülü Ziraat banka
sı tarafından hazırlanarak Eko
nomi bakanlığının onamasından 
sonra icra vekilleri Heyetinin 
ka ran ile saptanır. 

Bu formülde yazılı hükümle
rin değiştirilmesi de o yoldan 
yapılır. 

MADDE 4 — İkinci maddeye 
göre tayin edilen yerlerde ta
rımsal kredi kooperatiflerinin 
kurulması için: 

a - En az otuz ortak bulun
ması, 

b - Üçüncü maddede yazılı 
formül dairesinde ana mukave
lenamenin ortaklar tarafından 
imzalanmış olması, 

c - Ana mukavelenamenin 
- Türkiye Ziraat bankasınca 
onaylandıktan sonra - Ekonomi 

— 13 — 
/ İR A AT ENCÜMENİNİN 

DEĞİŞTİRİCİ 

Tarım kredi kooperatifleri 
kamunu lâyihası 

MADDE 1 — Bu kanunda ya
zılı hükümlerden faydalanmak 
üzere çiftçiler aralarında buç-
suz ve zincirleme soravlı Tarım 
kredi kooperatifleri kurulabilir. 

Kooperatif ortaklarının ürün
leri üzerinde tecim veya komus-
yonculuk yapanlar, üremle pa
ra veya mal olarak kredi ve
renler bu kooperatiflere gire
mezler. 

MADDE 2 — Tarım kredi ko
operatiflerinin kurulacağı yer
ler, Türkiye Ziraat bankasının 
önergesi veya ilgililerin baş vur
ması üzerine Ekonomi bakanlı
ğınca belli edilir. 

MADDE 3 — Bu kanunda ya
zılı tarım kredi kooperatifleri
nin ortaklarınca imzalanacak 
sosyete ana mukavelenamesinin 
formülü, Ziraat bankasınca ha
zırlanarak Ekonomi bakanlığı
nın onamasından sonra İcra Ve
killeri Heyetince onaylanır. Bu 
formülde yazılı hükümlerin de
ğiştirilmesi o yoldan yapılır. 

MADDE 4 — İkinci maddeye 
göre belli edilen yerlerde tarım 
kredi kooperatiflerinin kurul
ması için: 

a - En az 30 ortak bulun
ması, 

b - Üçüncü maddede yazılı 
formüle göre ana mukavelena
menin ortaklarca imzalanmış ol
ması, 

c-Ana mukavelenamenin Tür
kiye Ziraat bankasınca onay
landıktan sonra Ekonomi ba-

( S. Sayısı : 23i ) 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİCİ 

MADDE 1 — Ziraat encü
meninin maddesi aynen 

MADDE 2 — Ziraat encü
meninin maddesi aynen 

MADDE 3 — Ziraat encü
meninin maddesi aynen 

MADDE 4 — Ziraat encü
meninin maddesi aynen 
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MADDE 2 — Bu kanunda yazılı gayriınali-
dut ve müteselsil mer;uliyetii ziraî kredi koo
peratiflerinin ortakları tarafından iınza edile
rek şirket esas mukavelenamesinin formülü, 
bir defaya mahsus olma1; üzere, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat bankası tarafından mr-rb! '^-
rak, İktisat vekâletinin tasvibi ila İora Vekil
leri Heyetinin tasdikına arzolunur. İşbu mu
kavele numunesinde yazılı şartlarra ve hüküm
lerin değiştirilmesi ayni suretle icra olunur. 

MADDE 5 — Bu kanunda yazılı ziraî kredi 
kooperatiflerinin ortakları tarafından imza edi
lecek şirket esas mukavelenamesinin formülü, 
bir defaya mahsus olmak üzere, Ziraat bankası 
tarafından hazırlanarak İktısad vekâletinin tas
vibi ve İcra Vekilleri Heyetinin kararı ile tesbit 
olunur, İşbu formülde yazılı hükümlerin değiş-
tîrilmsei ayni suretle yapılır. 

MADDE 3 — Ziraî kredi kooperatifleri köy
lerde en az otuz, kasaba ve şehirlerde en uz 
altmış ortak tarafından kurulabilir. Kn , :^ 
ratifi kurmak için ikinci maddede yazıtı esas 
mukavelenamenin ortaklar tarafından imza 
edilmesi ve bu imzalı mukavelenamenin Türkiye 
Cumhuriyeti ziraat bankasınca tasdik ve İktisat 
vekâletince tasvip edilmiş olması -lâzımdır. 

MADDE 6 — Zirai kredi kooperatifleri en a2 
otuz ortak tarafından kurulabilir. Kooperatifi 
kurrn ık için 5 nci maddede yazılı esas mukave
lenamenin ortaklar tarafından imza edilmesi ve 
bu imzalı mukavelenamenin Türkiye Ziraat ban
kasınca tasdik ve İktısad vekâletince tasvib edil
miş olması lâzımdır. 

MADDE 4 — Ortaklık hissesi, her mıntaka 
için ayrı ayrı Ziraat bankasınca tesbit edilmek 
üzere en aşağı 13 lira olup dörtte biri gir etken 
ve mütebakisi de altı senede ve senelik müsavi 

( S. Kayısı 

MADDE 7 —- Zirai kredi kooperatiflerinin 
sermayeleri, ortaklarının taahhüd edecekleri 
ortaklık hisselerinden toplanır. Bu sermayenin 
asgarî haddi, ile kooperatifin teşekkül edebil-
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bakanlığı tarafından onanmış 
olması şarttır. 

MADDE 5 — Tarımsal kredi 
kooperatiflerinin kapitalleri or
takların yükenecekleri ortaklık 
paylarından toplanır. 

Kooperatifin kurulabilmesi 
için ödenmesi lümmlu olan en 
az kapital miktarı ile ortaklık 
payının tutarı ve bunların 
ödenme şekilleri ve ortakların 
istekleri üzerine kendileri için 
kararlaşacak kredi ile denkli ol 
inak üzere yükenecekleri pah
ların miktarı kooperatifin çalı 
saçağı alanın ekonomik duru
muna göre ana • mukavelename 
ile saptanır. 

Ortağın bu kredisi arttıkça 
yükeneceği pay sayısı da o ka
dar artar. Ancak bu ortaklık 
paylarının tutarı bin beş yüz 
lirayı geçemez, 

MADDE 6 — Sekiz yıl or-
taKİık yaptıktan sonra tarım
sal kredi kooperatiflerinden çı
kan ortaklarla bulunduğu koo
peratif böylgesinden başka ye
re taşınmak veya o bölgede ta
rımsal üretim işinden çekilmek 
dolayısile bu vakti doldurma
dan çıkan ortaklara ortaklık 
payları üremlerile birlikte geri 
verilir. 

Sekiz yıl ortaklık yaptığı 
halde yükendiği ortaklık payı
nın tümünü ödemeden veya se
kiz yılı doldurmadan çıkan or
takların ortaklık paylarından 
ödedikleri geri verilmem. Bu 
paralar yedek akçeye maledilir. 

MADDE 7 — Tarımsal kredi 
kooperatiflerinin ortaklık pay
ları ortakların kooperatiften 
baskasma olan borçları için 
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kanlığı tarafından kabulü şart
tır, 

MADDE 5 — Tarım kredi ko
operatiflerinin kapitalleri ortak
larının yükenecekleri ortaklık 
paylarından toplanır. 

Kooperatifin en az kapitali 
ile bunun kurulabilmesi için 
Ödenmesi lüzumlu olan miktarı 
ortaklık payının tutarı, bunla
rın ödenme şekilleri ve ortakla
rın i-tekleri üzerine kendileri 
için kararlaşacak kredi ile denk-
11 olma1 üzere yükenecekleri 
paylar m miktarı kooperatifin 
çalışacağı alanın ekonomik du-
rumu.ua göre ana mukavelena
me île saptanır. 

Ortağın 16 ucr maddeye göre 
alabileceği bu kredi arttıkça 
yükeiujceği pay sayesi de o ka
dar artar. Ancak bu ortaklık 
paylarının tutarı bin beş yüz li
rayı geçemez, 

MADDE 6 — Sekiz yıl ortak 
lık yaptıktan sonra tarım kredi 
kooperatiflerinden çıkan ortak- , 
larl:ı, bulunduğu kooperatif böl
gesinden başka yere taşınmak 
veya o bölgede çiftçilikten vaz
geçmek sebeblerile bu vakti dol
durmadan erkan ortaklara or
taklık payları üremlerile birlik
te geri verilir. 

Sekiz yıl ortaklık yaptığı hal
de yükendiği ortaklık payının 
tanımı ödemeden veya sekiz yı
lı doldurmadan çıkan ortakların 
ortaklık paylarından ödedikle
ri geri verilmez. Bu paralar 
yedek akçaya mal edilir. 

MADDE 7 - - Tarım kredi ko
operatiflerinin ortaklık payları 
ortakların kooperatiften başka
sına olan borçları için haczo-

B. E. 

MADDE 5 — Ziraat encü
meninin maddesi aynen 

MADDE 6 — Ziraat encü-
meniuia maddesi aynen 

MADDE 7 — Ziraat encü
meninin maddesi aynen 

Suyıst : 231 ) 
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taksitlerle ödenir. Bu kanun meriyetinden evvel 
teşekkül etmiş ziraî kredi kooperatiflerinin tak
sitleri de bu hükümler dairesinde istifa olunur. 

Sekiz sene ortaklık yaptıktan sonra ziraî kre
di kooperatifinden her ne suretle olursa olsun 
ayrılan ortağa veya nakli mekân ıstırarile bu 
müddeti doldurmadan ayrılan ortaklara, ortak
lık hissesinin yalnız tediye edilen kısmı iade olu
nur. 

MADDE 5 — Ziraî kredi kooperatif ortak
lık hisselerini ve bu hisselere verilecek faizleri 
başkasına terhin edemezler ve satamazlar. Bu 
hükme muhalif olarak yapacakları rehin ve satış 
akitleri hükümsüzdür. Ziraî kredi kooperatifleri 
ortaklarının ortaklık hisselerile verilecek faiz
ler, ortakların ziraî kredi kooperatifinden başka 
alacaklıları tarafından haczedilemez. 

MADDE 6 — «Ziraî satış kooperatifleri» te
şekkül eden yerlerde ziraî kredi kooperatifle
rine ortak olabilmek için kooperatifin mmtaka-
sında faaliyette bulunan ziraî satış kooperatif
lerine iştirak etmiş bulunmak meşruttur. 

Bu kanunun neşri tarihinden evvel teşekkül 
eden ziraî kredi kooperatiflerine dahil bulunan
lar da mıntakalarında ziraî satış kooperatifleri 
teşkil edilince en çok üç ay içinde bu teşekkül
lere girmeğe mecburdurlar. Bu müddet içinde 
ziraî satış kooperatiflerine girmeyenler mensup 
bulundukları ziraî kredi kooperatiflerinden çı
karılırlar. 

MADDE 7 — Ziraî kredi kooperatifleri hak
kındaki 5 - VI - 929 tarih ve 1470 numaralı ka
nun mülgadır. Mezkûr kanun hükümlerine tev-

( S. Ha: 
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mesi için tediyesi zarurî olan miktarı, bir ortak
lık hissesinin tutarı ve ödenme şekilleri ve or
takların istekleri üzerine kendileri için tesbit 
olunacak kredi ile mütenasib olmak üzere taah-
hüd edecekleri hisse miktarı, kooperatifin çalı
şacağı sahanın ekonomik vaziyetine göre esas 
mukavelename ile tesbit olunur. Ortağın bu kre
disi artıkça taahhüd edeceği hisse adedi de o 
nisbette artar. Ancak bu ortaklık hisselerinin 
tutarı 1 500 lirayı geçemez. 

MADDE 8 — Sekiz sene ortaklık yaptıktan 
sonra ziraî kredi kooperatiflerinden çıkan or
taklarla mekân değiştirmek veya ziraî istihsal 
sahasından çekilmek dolayısile bu müddeti dol
durmadan çıkan ortaklara, ortaklık hisseleri fa-
izlerile birlikte geri verilir. 

Sekiz sene ortaklık yaptığı halde taahhüd 
ettiği ortaklık hissesini tamamile ödemeden veya 

sekiz seneyi doldurmadan çıkan ortakların or
taklık hisselerinden ödedikleri miktar geri ve
rilmez ve ihtiyat akçeye mal edilir. 

MADDE 9 — Ziraî kredi kooperatifleri ortak
larının ortaklık hisselerile bu hisselere verilecek 
faizler , ortakların kooperatif den başkasına olan 
borçları için haciz edilemez. Bunlar kooperatife 
rehin edilmiş sayılır, ve hiç bir suretle ortaklar 
tarafından satılmaz. 

MADDE 10 — Ziraî satış kooperatifleri ka
nununa göre satış kooperatifi teşekkül eden yer
lerdeki ziraî kredi kooperatiflerinin ortakları, 
bu ziraî satış kooperatifine de ortak olmağa mec
burdurlar. 

Ziraî satış kooperatifine girmeyen ortaklarla 
bu satış kooperatifinden çıkan veya çıkarılan 
ortaklar mensup oldukları ziraî kredi koopera
tifinden de çıkarılırlar (ve ziraî kredi koopera
tifine olan borçları muacceliyet kesbederi). 

ısı : 28 i ) 
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haczolunamaz. Bunlar koope
ratife rehin edilmiş sayılır ve 
hiç bir surette ortaklar tarafın
dan satılamaz. 

Ortaklara yerilecek kazanç 
ve üremler üzerinden koopera
tifin kendi alacakları için rüç-
han hakkı vardır. 

MADDE 8 — Tarımsal satış 
kooperatifleri kanununa göre 
satış kooperatifleri kurulmuş 
olan yerlerde tarımsal kredi 
kooperatiflerinin ortakları satış 
kooperatifine de ortak olmak 
yükümündedirler. 

Satış kooperatifine girmeyen 
ortaklarla bu satış kooperati
finden çıkan veya çıkarılan or
taklar kredi kooperatifinden de 
çıkarılırlar. 

MADDE 9 — Ölen, ortaklık
tan çıkan veya çıkarılan ortak
ların ayrıldıkları yıl için yapı
lacak blançoya göre gerçekleşe
cek zararlardan soravlan bu yıl 
sonundan başlamak üzere iki yıl 
sürer. 

MADDE 10 — Bir ortağm ta
rımsal kredi kooperatifinden 
çıkması veya çıkarılması halin
de kooperatife olan borçlarmm 
ödelliği kalkar, 

Zr. E. 

lunamaz. Bunlar kooperatife 
rehnedilmiş sayılır ve hiç bir 
surette ortaklar tarafından sa
tılamaz. 

Ortaklara verilecek kazanç ve 
ürümler üzerinden kooperatifin 
kendi alacakları için rüçhan 
hakkı vardır. 

MADDE 8 — Tarım satış koo
peratifleri kanununa göre satış 
kooperatifleri kurulan yerlerde 
tarım kredi kooperatiflerinin 
ortakları satış kooperatiflerine 
de ortak olmak yükümündedir
ler. 

Satış kooperatifine girmeyen 
ortaklarla bu satış kooperatifin
den çıkan veya çıkarılan ortak
lar kredi kooperatifinden de çı
karılırlar. 

MADDE 9 — Ölen, ortaklık
tan çıkan veya çıkarılan ortak
ların ayrıldıkları yıl için yapıla
cak blançoya göre gerçekleşe
cek zararlardan soravlan bu yıl 
sonundan başlamak üzere iki 
yıl sürer, 

MADDE 10 — Bir ortağm ta
rım kredi kooperatifinden çık
ması veya çıkarılması halinde 
kooperatife olan borçlarmm 
ödelliği kalkar. 

B. E. 

MADDE 8 — Ziraat encü 
meninin maddesi aynen 

MADDE 9 — Ziraat encü 
meninin maddesi aynen 

MADDE 10 — Ziraat encü 
meninin maddesi aynen 

( S. Sayısı : 231 ) 
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fikan teşekkül etmiş bulunan gayri mahdut ve
ya mahdut mesuliyetli ziraî kredi kooperatif
leri, teşekküle mütedair merasimi tekrar ifaya 

lüzum kalmadan, bu kanun hükümlerine uygun 
bir şekilde teşekkül etmiş addolunurlar. Şu ka
dar ki : teşekkül merasimine mütedair hususla
rın gayrisinde bu kanun neşri tarihinden itiba
ren üç ay zarfında bu kanun hükümlerine in
tibaka ve bu kanunda yazılı hükümlere uygun 

(g'ayri mahdut ve müteselsil mesuliyetli koope
ratif) şekline inkilâba mecburdurlar. Bu mec
buriyeti ifa etmeyenlerin Türkiye Ziraat banka
sına karşı olan borçları muacceliyet kesbederek 
tasfiyeye tâbi tutulur ve haklarında ticaret ka
nununun kooperatifler hakkındaki umumî hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE 8 — Ortaklıktan çıkan veya çıka
rılan ortakların bu tarihe kadar şirket muamelâ
tından tevellüt edecek mesuliyeti, şirketten alâ
kasını kestiği tarihi takip eden senenin hitamın
dan itibaren iki sene devam eder. Ölen ortak
ların mirasçıları hakkında ayni hükümler tatbik 
olunur, 

! MADDE 11 - Ölen. ortaklıktan çıkan veya 
| çıkarılan ortakların kooperatif muamelelerinden 

doğacak mesuliyetleri, kooperatiften ayrıldıkla
rı yılın sonundan itibaren iki yıl devanı eder 

( S. S;ıyısı ; ">,''> l ) 
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MADDE 11 — Tarımsal kredi 
kooperatiflerinin alacakları için 
köy ihtiyar kurullarınca veya 
noterlerce imzası tasdik edilmiş 
olan senedler icra ve iflâs ka
nununun 38 nci maddesinde ya
zılı belgeler hükmündedir ve 
ödellerinde protestoya tâbi de
ğildir, 

MADDE 11 — Ortakların ta
rım kredi kooperatiflerine asa
let veya kefillik yönünden borç-

! lan, tahsili emval kanununun 
hapisten başka olan hükümle
rine göre bütün mallerinden 
ayırtlı olarak alınır. Tarım ko
operatiflerinin bu ayırtı vergi 
borçları dışında başkaca ayırt
lı hakların üstünde tutulur. 

Tarım kredi kooperatifi ida
re meclislerinin tahsili emval 
kanununa dayanarak göstere
cekleri yazılı istekler hakkmda 
üç gün içinde tahsili emval ka

nunundaki kurullarca karar ve
rilir. 

Tarım kredi kooperatiflerinin 
verdikleri krediden doğacak ala
cakları, ilâm almağa bağmlı de
ğildir. 

Bu alacaklar, Türkiye Zira
at bankasına geçtiği takdirde, 
banka, hem ortaklar, hem de ta
rım kredi kooperatiflerindeki 
alacağını gene tahsili emval ka
nununa göre alır. 

Tahsili emval kanununa göre 
toplanan paradan % 3 e kadar 
bir para borçludan alınarak 
almçta çalışanlara verilebilir. 

( S. Sııvısı : 231 ) 

MADDE 11 — Adliye encü 
meninin maddesi aynen 
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MADDE 9 — Bir ortağın ziraî kredi koope
ratifinden çıkması veya çıkarılması halinde koo
peratife olan borçlan muacceliyet kesbeder. 

MADDE 12 — Bir ortağın, ziraî kredi koo
peratifinden çıkması veya çıkarılması halinde 
kooperatife olan borçlan muacceliyet kesbeder, 

MADDE 10 — Ortakların ziraî kredi koope
ratiflerine esaleten veya kefaleten olan borçlan 
tahsili emval kanununa tevfikan her nevi mal

larından imtiyazlı olarak tahsil edilir. Ziraî 
kredi kooperatiflerinin bu kanunî imtiyazı di
ğer bilûmum imtiyaz haklarına tekaddüm eder. 

Ziraî kredi kooperatifinin tahsili emval ka
nununa tevfikan yapacağı takibat talepleri mec
lisi idaresinin tahrirî talebi üzerine tahsili emval 
kanununun tayin eylediği heyetler tarafından 
müracaat tarihinden itibaren üç gün içinde ka
rar altına alınır. Ziraî kredi kooperatiflerinin 
yapmış oldukları ikrazlardan mütevellit alacak. 
l an ilâm istihsaline hacet kalmaksızın icra da
ireleri veya ziraî kredi kooperatifinin paraya 
vasiyet etmeğe mezun memur ve tahsildarı ma-
rifetile tahsili emval kanunu ahkâmına tevfikan 

MADDE 13 — Ortakların ziraî kredi koope
ratiflerine asalet veya kefalet yönünden borçla
rı tahsili emval kanununa göre bütün mallerin-
den imtiyazlı olarak tahsil edilir. Ziraî kredi ko
operatiflerinin bu imtiyazı diğer imtiyaz hak
larına tekaddüm eder, 

Ziraî kredi kooperatiflerinin tahsili emval 
kanununa göre yapacağı takibat istekleri, idare 
meclisinin kararma dayanan yazılı müracaat 

üzerine tahsili emval kanununun tayin eylediği 
heyetler tarafından, müracaat tarihinden itiba
ren üç gün içinde, karar altına alınır. Ziraî kre
di kooperatiflerinin yapmış oldukları ikrazlar
dan mütevellid alacakları, ilâm istihsaline tâbi 
değildir. 

Bu alacaklar, Türkiye Ziraat bankasma dev
redildiği takdirde, Banka gerek ortaklar, gerek 

( S. Sayısı : 23L ) 
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MADDE 12 — Kredi koope
ratifleri ortaklarının ürünleri 
ve hayvanlarile tarımsal üre
tim yaraçlan üzerinde bu koo
peratiflerin saltm rehin hakları 
vardır. Bunlar üçüncü şahıs
lar tarafından haczedilemez. 

Tarımsal satış kooperatifleri 
olan yerlerde bu kooperatiflerin 
elinde bulunan ortakların ürün
leri üçüncü şahısların alacağı 
için icra dairelerince doğrudan 
doğruya haczedilemez. Ancak 
satış kredi kooperatifinin alaca
ğından artacak para ile ortağa 
olduğu gibi verilecek veya elin
de bırakılacak ürünler haczo-
lunabilir. 

Tarımsal kredi kooperatifleri 
bütün ortaklarının adlarmm lis
tesini bulundukları yerin icra 
dairesine bildirirler. 

MADDE 13 — Tarımsal satış 
kooperatifi bölgesinde bulunan 
kredi kooperatiflerinin ortakla
rı satış kooperatifin kurulma
sının esası olan satacağı bütün 
ürünlerini bu satış kooperatifi
ne teslim yükümündedirler. Bu 
ürünler dışında kalan ürünle
rini ortak oldukları kredi koo
peratiflerinin yazılı iznini alma
dan satamazlar. 

Tarımsal kredi kooperatifleri
nin bölgesinde satış kooperati
fi yoksa ortaklar kredi koope
ratifinin yazılı iznini almadık
ça ürünlerini satamazlar. 

Yukarıki fıkralar hükmüne 
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Almç için yapılacak zarurî mas
raflar da bu % 3 içindedir. Baş
kaca hiç bir para almamaz. 

Ortakların imzasile tarrm kre
di kooperatiflerine verilecek 
emre yazılı senetler protostoya 
bağlı değildir. 

MADjDE 12 — Tarım kredi 
kooperatifleri ortaklarının bü
tün ürünlerile, hayvanları, ta
rımsal üretim yaraçlan üze
rinde bu kooperatiflerin saltık 
rehin hakları vardır. Bunlar 
üçüncü şahıslar tarafından hac
zedilemez. 

Tarım satış kooperatifleri 
olan yerlerde bu kooperatifle
rin elinde bulunan ortakların 
ürünleri üçüncü şahısların ala
cağı için icra dairelerince doğ
rudan doğruya haczedilemez. 
Ancak tarım kredi kooperatifi
nin alacağından artacak para ile 
ortağa olduğu gibi verilecek 
veya elinde bırakılacak ürünler 
haczolunabilir. 

Tarım kredi kooperatifleri bü
tün ortaklarının adlarmı liste
sini bulundukları yerin icra da
iresine bildirirler. 

MADDE 13 — Tarım satış ko
operatifi bölgesinde bulunan 
kredi kooperatiflerinin ortak
ları satış kooperatifin satışmı 
yacağı bütün ürünlerini bu sa
tış kooperatifine teslim yükü
mündedirler. Bu ürünler dı
şında kalan ürünlerini ortakları 
kredi kooperatiflerinin yazılı iz
nini almadan satamazlar. 

Tarım kredi kooperatiflerinin 
bölgesinde satış kooperatifi 
yoksa ortaklar tarım kredi koo
peratifinin yazılı iznini alma
dıkça ürünlerini satamazlar. 

Yukarıki bölekler hükmüne 
aykırı harekette bulunanlar kre-

B.B. 

MADDE 12 — Ziraat encü 
meninin maddesi aynen 

MADDE 13 — Adliye encü 
meninin maddesi aynen 

( S. Sayısı : 231 ) 
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Hü, 

ğu ziraî kredi kooperatifinin tahrirî müsaadesi
ni almadan satamaz. Mahsulünü mmtakasında-
ki ziraî satış kooperatifine satmayan veya ziraî 
satış kooperatifi bulunmayan yerde mensup ol
duğu ziraî kredi kooperatifinin müsaadesini al
madan satan ortaklar hakkında ihraç ve muac-
celiyet hakkındaki hükümler tatbik edileceği 

gibi, ortak borçlu ise ibu takdirde kendisinden 
borcu tahsil edilir ve hakkmda ayrıca Türk ce
za kanununun 508 inci maddesi tatbik olunur. 

MADDE 13 — (19) uncu maddede tasrih edi
len fevkalâde haller müstesna olmak üzere, ko
operatife karşı olan borçlarını vadesinde ödeme
yen ve haczedilebilir menkul mallan bulunma
yan borçlunun gayrimenkul mallan kooperati
fin talebi üzerine icra daireleri vasıtasüe, bir 
gûna harca tâbi olmadan satılır. Kooperatif bu 
malları sattırmayıp kendi lehine ipotek tesisini 
de isteyebilir. 

Borçlunun satılan veya ipotek edilen gayri
menkul malları borca kâfi gelmezse kefillerinin 
bilcümle gayrimenkulleri hakkında da ayni mu
amele tatbik olunabilir. Bu suretle satılan gay
rimenkulleri kooperatifler kendi namlarına te
ferrüğ edebilirler. Şu kadar ki kooperatif namı
na tefemi edilen gayrimenkul iki sene zarfın
da başkasına satılamaz. Bu müddet içinde koo
peratifin alacaklan faiz ve masraflarile birlikte 
ödenirse teferru edilen gayrimenkul sahibine 
iade edilir. 

24 — 
îk. E. 

peratifinin yazılı iznini almadıkça mahsullerini 
satamazlar. 

Bu hükümlere riayet etmeyen ortaklar koo
peratiften çıkarılırlar ve borçları muacceliyet 
kesbeder. Bunlar hakkında ayrîca Türk ceza 
kanununun 508 nci maddesi tatbik olunur, 

MADDE 16 — 22 nci maddede tasrih edilen 
haller müstesna olmak üzere, kooperatife karşı 
olan borçları vadesinde ödemeyen ve kendileri
nin kabili haciz menkul mallan bulunmayan 
ortakların gayrimenkul malları kooperatif tara 
fmdan tahsili emval kanunu ahkâmı dairesinde 
sattırılır. Kooperatif bu malları sattırmayıp 
kendi lehine ipotek tesisini de isteyebilir. Borç
lunun satılan veya ipotek edilen gayrimenkul 
malları borca kâfi gelmezse kefillerinin bil-. 
cümle gayrimenkuleri hakkında da ayni mua
mele tatbik olunabilir. Bu suretle satılan gayri
menkulleri kooperatifler kendi namlarına tefer
rüğ edebilirler. Şu kadar ki kooperatif namına 
teferrüğ edilen gayrimenkul iki yıl zarfında 
başkasına satılamaz. Bu müddet içinde koope
ratifin alacakları, faiz ve masraflarile birlikte 
ödenirse teferrüğ edilen gayrimenkul sahibine 
iade edilir. 

( S. Sayısı : 23i) 
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Ekonomi bakanlığı veya Zi
raat bankasınca yapılacak ince
leme sonucunda suçlu oldukla
rı anlaşılan yönetim kurulu ü-
yeleri ve murakibleri ve işyar
ları bakanlık veya bankaca iş
ten çıkarılabilirler. 

Bunların yerine yenileri seçi-
lib işe başlayıncaya kadar koo
peratif genel kurumu adma 
Ekonomi bakanlığı veya Ziraat | 
bankası ortaklardan üç kişilik j 
süreksiz bir yönetim kurulu se- | 
çerek işleri buna gördürürler. 

| 

MADDE 16 — Tarımsal kre
di kooperatiflerinin yapacakla
rı ödüne para verme işleri an
cak ortakların işçi aktı, tohum
luk, fidan, fidelik, gübre ve ta
rımsal gereç ve yaraçlar ve çift 
hayvanları satın almak gibi 
üretim masrafları karşılamak 
içindir. 

Ödüne vermenin tarzı ortak
ların üretim kapasitesi göz ö-
nünde bulundurularak ana mu
kavelename ile tayin olunur. 

Kredi kooperatiflerinin or
taklarına yapacağı ödüne para 
vermenin ucu Ekonomi bakan
lığının onamile Ziraat banka
sınca saptanır. 

Bir kredi kooperatifinin iş 
bölgesinde o kooperatife ortak 
olmayan üretmenlere Ziraat 
bankasınca kooperatifin ergesi 
içinde olan işler için yalnız 
maddî karşılık olarak ödüne pa
ra verilebilir. 

— 25 — 
Zr. E. 

Ekonomi bakanlığı veya Zi
raat bankasmca yapılacak ince
leme sonucunda suçlu oldukla
rı anlaşılan yönetim kurulu 
üyeleri ve murakibleri ve iş
yarları bakanlık veya bankaca 
işten çıkarılabilirler. 

Bunlarm yerine yenileri se-
çilib işe başlayıncaya kadar ko
operatif genel kurumu' adma 
Ekonomi bakanliği veya Zira
at bankası, ortaklardan üç ki
şilik süreksiz bir yönetim ku
rulu seçerek işleri buna gördü
rürler. 

MADDE 16 — Tarım kredi 
kooperatiflerinin yapacakları 
ödüne para verme işleri ancak 
ortakların işçi akti, tohumluk, 
fidan, fidelik, gübre ve tarım
sal gerek ve yaraçlar ve çift 
hayvanları satın almak gibi üre
tim masrafları ile tarım ihti
yaçları karşılamak içindir. 

Ödüne vermeenin tarzı ortak
ların üretim kapasitesi göz 
önünde bulundurularak ana 
mukavelename ile belli edil
mekle beraber verilecek bu 
ödüne paraların üretim işlerin
de kullanılmasına yönetim ku
rulları Özel bir Önem verecek
ler ve bunu kontrol edecekler
dir. 

Tarım kredi kooperatiflerinin 
ortaklarına yapacağı ödüne pa
ra vermenin ucu Ekonomi ba-
kanlığmm onamiyle Ziraat ban
kasınca saptanır. 

Bir tarım kredi kooperatifi
nin iş bölgesinde o kooperatife 
ortak olmayan üretmenlere Zi
raat bankasmca kooperatifin 
ergesi içinde olan işler için yal
nız maddiğ karşılık alarak 
ödüne para verebilirler. 

B. E. 

MADDE 16 — Ziraat encü
meninin maddesi aynen 

( S. Sayısı : 231 ) 
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MADDE 14 — Ziraî kredi kooperatifleri ida
re ve murakabe heyetlerile eksperlerinden ve di
ğer memurlarından zimmet, ihtilas, vazifesini 
suiistimal ve sirkat gibi efali irtikâp eden, 
ihmal ve terahisi görülen, rapor, zabıtname, 
blânço ve hesabatı sairede, defterler ve ka-
yitlerde ve istikraz talepnamelerinde gayrisa-
hih malûmat itası ile hakikati ketmedenler ve 
işbu kanun ve esas mukavelename ile talimat
nameler ahkâmına riayet etmeyenler Devlet 
memurları hakkında tatbik olunan cezalarla 
tecziye olunurlar. İktisat vekâleti veya Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat bankası müfettişleri 
tarafından yapılacak teftiş neticesinde suçlan 
tebeyyün eden bu gibi eşhasa bankaca işten 
el çektirilir ve bunlar hakkında banka resen 
takibata geçebilir. Bunlar hakkında memurin 
muhakematı kanunu tatbik olunmayarak adlî 
makamlarca takibat yapılır. 

Meclisi idarece işten el çektirildiği takdir
de, yeni idare meclisinin intihap ve vazifeye 
mübaşeretine kadar ifayi hizmet etmek ve ida
re meclisinin hukuk ve mesuliyetlerini haiz ol
mak üzere Ziraî kredi kooperatifi heyeti umu-
miyesi namına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasınca üç kişilik muvakkat bir idare he
yeti seçilerek şirket işleri bu heyete tevdi olu
nur, Ancak bu heyet yeniden ikraz muamelesi 
yapamaz. 

MADDE 15 — Ziraî kredi kooperatifleri an
cak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası ka
nununun ziraî krediler faslındaki hükümleri 
dairesinde ortaklarına ikraz yapabilirler. Şu-
kadar ki : Ziraî kredi kooperatiflerince ortak
larına bu suretle yapılacak ziraî ikrazatın va
deleri ve hadleri kooperatif idare meclislerinin 
teklifi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kasınca tesbit olunur. Kredi tevziatında şu 
noktalara riayet edilir: 

a) Ziraî ikrazatın en küçük haddi, Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 
ikinci maddesinde tarif edilen bir çiftçi aile
sinin geçimi için zarurî istihsalin masraflarını 
karşılayacak surette mezkûr kanunun yirmi 
dördüncü maddesinde yazılı umumî plasman 
programım tesbit eden heyet tarafından her 
mıntaka için her sene tayin olunur. 

MADDE 17 — Ziraî kredi kooperatifleri ida
re ve murakabe heyetlerile eksperlerinden ve 
diğer memurlarından zimmet, ihtilas, vazifesini 
suiistimal ve sirkat gibi efali irtikâb edenler, 
rapor, zabıtname ve blânço ve sair hesablarda, 
defterler ve kayidlerde ve istikraz talebname-
lerinde gayri sahih malûmat itası veya kabulü 
suretile hakikati ketmedenler Devlet memurları 
hakkında tatbik olunan cezalarla tecziye olu
nurlar. Bu gibiler hakkında Türkiye Ziraat ban
kası veya kooperatif resen takibata girişebilir. 
Muhakemeleri memurin muhakematı kanununa 
tâbi olmaksızın doğrudan doğruya adlî mahke
melerce yapılır. 

îktısad vekâleti veya Türkiye Ziraat banka
sı tarafından yapılacak tetkik neticesinde suç
ları tebeyyün eden idare meclisi azalarına ve 
murakıblere ve memurlara, îktısad vekâletince 
veya bankaca işten el çektirilebilir. 

İdare meclisine işten el çektirildiği takdirde 
yenisinin intihab ve vazifeye mübaşeretine ka
dar vazife görmek üzere ve ayni hak ve mesuli
yetlerle, ziraî kredi kooperatifi umumî heyeti 
namına İktıasd vekâletince veya Türkiye Ziraat 
bankasınca ortaklardan üç kişilik muvakkat bir 
idare heyeti seçilerek kooperatif işleri bu heyete 
tevdi olunur. 

MADDE 18 — Ziraî kredi kooperatiflerinin 
yapacakları ikraz muameleleri, ortakların amele 
ücretleri, tohumluk, fidan ve fidelik gübre ve 
sair, ziraî levazım, ziraî aletler ve çift hayvan
ları mubayaası gibi istihsal masraflarının temi
nine münhasırdır. 

Bu teşekküllerin ikrazatmda esas, ortakla
rın istihsal kabiliyetidir. Ortaklara verilecek 
kredilerin şekli ve tesbit sureti esas mukavele
name ile tayin olunur. 

Ziraî kredi kooperatiflerince ortaklarına ya
pılabilecek ikrazatın umumî hadleri, îktısad ve
kâletinin tasvibile Ziraat bankasınca tesbit olu
nur. 

Bir ziraî kredi kooperatifinin iş mmtakasın-
da o kooperatife ortak olmayan müstahsillere 
Ziraat bankası kooperatifinin maksadları dahi
linde ikrazatta bulunamaz. 

( S. Sayısı : 231) 
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MADDE 17 — Tarımsal kre
di kooperatiflerince ortaklarına 
verilecek ödüne paranın üremi 
ve komisyonu Ziraat bankası
nın kooperatiflerden başkasına 
yaptığı tarımsal ödüne işlerin
deki ürem ve komusyondan faz
la olamaz. 

Tarımsal kredi kooperatifleri 
2279 numaralı kanunda yazılı 
senelik beyannameleri vermek 
yükümünde değildirler. 

MADDE 18 — Bu kanuna gö
re kurulacak tarımsal kredi ko
operatifleri ancak Ziraat ban
kasından ödüne para alırlar. 

Zr. E. 

MADDE 17 — Tarım kredi 
kooperatiflerince ortaklarına 
verilecek Ödüne paranın üremi 
ve komusyonu Ziraat bankası
nın kooperatiflerden başkasına 
yaptığı tarım ödüne işlerindeki 
ürem ve komisyonu geçemez. 

Taran kredi kooperatifleri 
2279 numaralı kanunda yazılı 
senelik beyannameleri vermek 
yükümünde değildirler. 

MADDE 18 — Bu kanuna gö
re kurulaeak Tarım kredi koo
peratifleri ancak Ziraat banka
sından ödüne para alırlar. 

B. E. 

MADDE 17 — Ziraat encü
meninin maddesi aynen 

MADDE 18 — Ziraat encü
meninin maddesi aynen 

( S. Sayısı : 231) 
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b) Bu en küçük kredi haddinin aralarında 
hiç fark gözetilmeksizin ve istihsal şartı baki 
kalmak üzere talip olan bütün ortaklar ara
sında müsavaten tevzii esastır. 

Şu kadar ki en küçük kredi ortağın tediye 
edilmiş hissesinden az ise ortak kendisine ve
rilecek paranın bu tediye edilmiş hisse mikta 
rina iblâğını isteyebilir. 

c) b fıkrası mucibince tevziat yapıldıktan 
sonra daha yüksek hadler dahilindeki talepler 
idare meclisinin teklifi ve Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat bankasının tasvibi ile her ortağın istihsa
li ve kooperatifindeki hissesi miktarı ile müte
nasip olarak karşılanır. 

d) Bir ortağa yapılabilecek en yüksek kredi 
haddi 1 500 lirayı geçemez, 

MADDE 16 — Ziraî kredi kooperatiflerince 
ortaklarına ikraz olunacak meblâğların faiz ve 
komusyonlan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kasının ziraî kredi kooperatiflerinden gayrisine 
yaptığı ziraî ikraz muamelelerinde tatbik etti
ği ziraî ikraz faiz ve komusyon haddini geçemez. 

Ziraî kredi kooperatifleri 2279 numaralı 
ödünç para verme kanunundaki senelik beyan
nameyi vermekle mükellef değildirler. 

MADDE 17 — İşbu kanun ahkâmına tevfi
kan teşekkül edecek ziraî kredi kooperatifleri 
yalnız Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasından 
istikraz aktedebilirler. 

Ziraat bankası, kooperatiflere dahil olan 
müstahsillere ancak maddî teminat mukabilinde 
ikrazatta bulunabilir. 

MADDE 19 — Ziraî kredi kooperatiflerince 
ortaklarına ikraz olunacak meblâğların faiz ve 
komusyonlan Türkiye ziraat bankasının ziraî 
kredi kooperatiflerinden gayrisine yaptığı ziraî 
ikraz muamelelerinde kredi kooperatiflerinden 
gayrisine yaptığı ziraî ikraz muamelelerinde tat
bik ettiği faiz ve komusyon haddini geçemez. 

Ziraî kredi kooperatifleri 2279 numaralı 
ödünç para verme kanunundaki senelik beyan
nameleri vermekle mükellef değildirler. 

MADDE 20 — İşbu kanun ahkâmına tevfi
kan teşekkül edecek ziraî kredi kooperatifleri 
yalnız Türkiye Ziraat bankasından istikraz ak
tedebilirler. 

MADDE 18 — Ziraî kredi kooperatiflerinin 
üç yüz liradan fazla paraları Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat bankasına yatırılır. 

MADDE 21 — Ziraî kredi kooperatiflerinin 
300 liradan fazla paraları Türkiye Ziraat ban
kasına yatırılır, 

MADDE 19 — Kuraklık, dolu, seylâp, yan
gın, hayvani ve nebatî bulaşrk hastalıklar gibi 

MADDE 22 — Kuraklık, dolu, seylâb, hay
van ve nebatî bulaşık hastalıklar gibi tabiî afet-
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MADDE 19 — Tarımsal kre
di kooperatiflerinin 300 liradan 
fazla paraların Ziraat bankası 
merkez, şube veya sandıklarına 
yatırılır. 

MADDE 20 — Kuraklık, do
lu, sel, hayvan ve bitgide çıka
cak bulaşık hastalıklar gibi şey
ler veya fiat düşkünlüğü gibi 
ekonomik sebeblerle tarımsal 
kredi kooperatiflerinin günün
de alınamayan alacakları Zira
at bankasının onamile koopera
tif yönetim kurulunca her orta
ğın durumu ayrı ayrı incelene
rek tümü veya birazı sunatnn-
lanır. 

MADDE 21 — Gününde ö-
denmeyibde sunatılmayan borç
lardan geçmiş günler için alı
nacak ürem ödüne vermede alı
nan ürem haddi iki arttırılarak 
alınır. 

MADDE 22 — Bu kanuna gö
re kurulan kredi kooperatifleri: 

-m 
Zv. E. 

MADDE 19 — Tarım kredi 
kooperatiflerinin 300 liradan 
çok paraların Ziraat bankası
nın merkez şube veya sandıkla
rına yatırırlar. 

MADDE 20 — Kuraklık, do
lu, sel, hayvan ve bitiklerde baş 
gösterecek bulaşık hastalıklar 
gibi âfetlerle fiat düşkünlüğü gi
bi ekonomik sebebler ve yangın 
dolayısile Tarım kredi koopera
tiflerini gününde alınamayan 
alacakları Ziraat bankasmm 
onamile kooperatif yönetim ku
rulunca her ortağm durumu ay
rı ayrı incelenerek tümü veya 
birazı soratmüann*. 

MADDE 21 — Gününde öden-
meyibte sonratılmayan borçlar
dan geçmiş günler için almacak 
ürem, ödüne vermede alman 
ürem haddi iki arttırılarak alı
nır. 

MADDE 22 — Bu kanuna gö
re kurulan Tarım kredi koope-

B.& 

MADDE 19 — Ziraat encü
meninin maddesi aynen 

MADDE 20 — Ziraat encü
meninin maddesi aynen 

MADDE 21 — Ziraat encü
meninin maddesi aynen 

MADDE 22 — Adliye encü
meninin maddesi aynen 
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âfetler, yahut fiat düşkünlüğü gibi iktisadî 
âmiller sebebile ziraî kredi kooperatiflerinin 
vadesinde tahsil olunamayan alacakları Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankasmm tasvibile, zirai 
keredi kooperatiflerinin idare meclislerince her 
ortağın vaziyeti ayrı ayrı tetkik ve tesbit edile
rek kısmen veya tamamen tecil olunabilir. Te
cile tâbi tutulmayan ve vadesinde ödenmeyen 
borçlardan geçmiş günler için ikrazatta tatbik 
edilen nisbette faiz ve komusyon alınır, 

Bu maddede yazılı hâdise ve âmillerin mahi
yeti hakkında kooperatiflerin verecekleri karar
lar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasının tas
diki ve iktisat vekâletinin tasvibile katiyet kes-
heder. 

tk, E. 

ler, yahud fiat düşkünlüğü gibi iktisadî âmil
ler sebebile ziraî kredi kooperatiflerinin vade
sinde tahsil olunamayan alacakları Türkiye 
Ziraat bankasmm tasvibile ziraî kredi koopera 
tiflerinin idare meclisince her ortağın vaziyeti 
ayrı ayrı tetkik ve tesbit edilerek kısmen veya 
tamamen tecil olunabilir. 

MADDE 23 — Vadesinde Ödenmeyen veya 
tecile tâbi tutulmayan borçlardan geçmiş günler 
için alınacak faiz, ikrazatta tatbik edilen nisbe-
te yüzde iki zammedilmek suretile tesbit olunur, 

MADDE 20 — İşbu kanuna tevfikan teşek
kül eden kredi kooperatifleri aşağıda yazılı 
müsaade ve muafiyetlerden istifade ederler: 

1 - Ziraî kredi kooperatifleri kazanç ve mu
amele vergilerinden muaftir. 

2 - Kooperatiflere ait sermaye ve ihtiyat ak-
çelerile her nevi gayrimenkuUer bilûmum vergi, 
resim, ve harçtan muaftır, 

MADDE 24 — îşbu kanuna tevfikan teşek
kül eden kredi kooperatifleri aşağıda yazılı mü
saade ve muafiyetlerden istifade ederler: 

a) Ziraî kredi kooperatifleri kazanç ve mua
mele vergilerinden muaftır, 

b) Kooperatiflere aid sermaye ve ihtiyat ak-
çelerile her nevi gayrimenkuUer bilûmum vergi, 
resim ve harçlardan muaftır, 
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a - Kazanç ve muamele ver
gilerinden, 

b - Kapital ve yedek akçele-
rile taşıksız malları bütün ver
gi, resim ve harçtan, 

c - Ödüne verme ve alma ve 
ödeme ve aline ve başka bütün 
işler için yapılacak sened ve 
belgelerle resmî dairelere vere
cekleri direkçeler damga res
minden muaftır. 

Kooperatiflerce noterlere tas
dik ettirilecek belgelerden yal
nız ücreti âdil almrb hare alın
maz. 

MADDE 23 — Bu kanuna gö
re kurulacak kredi kooperatif-
lerile 1470 sayılı kanuna uya
rak kurulmuş olan kredi koope
ratifleri alacaklı ve borçlu du
rumları ne olursa olsun Ziraat 
bankasının kontrolü altma ku
rulmuştur . 

Tarımsal kredi kooperatifle
rinin kutacakları kayidler, def
terler ve ana mukavelenamenin 
tatbik usulünü ve bundan başka 
bütün işlerin yürütülme tarzmı 
gösteren talimatnameler Ziraat 
bankasınca hazırlanır ve Eko
nomi bakanlığınca onaylanır. 

Yukarıki fıkrada yazılı def
terler ticaret kanununun 66 ve 
487 nci maddelerinde gösterilen 
defterlerin yerine geçer. 

MADDE 24 — Bu kanun ve 
ana mukavelename ve talimat
nameler hükümlerine aykırı ha
rekette bulunan kredi koopera
tiflerinin işlerine Ziraat banka
sı el koymağa ve lüzumunda 
Ekonomi bakanlığının onamı ile 
feshederek tasfiye etmeğe yet-

Zr, E. 

ratif leri: 
a) Kazanç ve muamele vergi

lerinden, 
b) Kapital ve yedek akçeleri-

le taşrtsız malları bütün vergi 
ve harçtan, 

c) Ödüne verme ve alma ve 
ödeme ve aline ve başka bütün 
işler için yapılacak sened ve bel
gelerle resmî dairelere verecek
leri dilekçeler damga resmin
den, 

d) Ziraat bankasile Tarım 
kredi kooperatifleri arasındaki 
yazışma ve para gönderme işle
ri posta parasından muaftır. 

Kooperatiflerce noterlere tas
dik edilecek belgelerden hare 
ve resim almmaz. 

MADDE 23 — Bu kanuna 
göre kurulacak Tarım kredi ko-
operatiflerile 1470 sayılı kanuna 
uyarak kurulmuş olan kredi 
kooperatifleri alacaklı ve borç
lu durumları ne olursa olsun 
Ziraat bankasının kontrolü al
tında kurulmuştur. 

Tarım kredi kooperatiflerinin 
tutacakları kayitler, defterler 
ve ana mukavelenamenin tatbik 
usulünü ve bundan başka bütün 
işlerin yörütülme tarzmı göste
ren talimatnameler Ziraat ban
kasınca hazırlanır ve Ekonomi 
bakanlığınca onaylanır. Yuka
rıki bölekte yazılı defterler ti
caret kanununun 66 ve 87 nci 
maddelerinde gösterilen defter
lerin yerine geçer. 

MADDE 24 — Bu kanunla 
ana mukavelename ve talimat
nameler hükümlerine aykırı ha
rekette bulunan Tarım kredi 
kooperatiflerinin işlerine Zi
raat bankası el koymağa ve lü
zumunda Ekonomi bakanlığının 
onamı ile feshederek tasfiye 
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MADDE 24 — Ziraat encü
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3 Kooperatiflerin ikraz, istikraz, tediyat 
ve sair bilcümle muamelelerine müteallik ev
rak ve senedat ve sair vesaik ve muhaberatı 
ve devairi resmiyeye verecekleri arzuhalleri 
pul resminden muaf olduğu gibi posta ücre 
tine ve bir g'ûna harç ve resme tâbi değildir. 

4 - Kooperatiflerin kuyut, defatir ve hu 
lâsai hesabiyeleri ile sair evrak, senedat ve 
taahhütnameleri köylerde ihtiyar heyetlerin 
ce, şehir ve kasabalarda noterlerce bilâhare 
ve resim tasdik olunur. 

5 Kooperatiflerin müraselâtı nakdiyesi pos
ta ücretinden muaftır. 

MADDE 21 — Ziraî kredi kooperatiflerinin 
ana bankası muamelâtını ifa eden Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankası posta ücretinden 
muaftır. 

c) Kooperatiflerin ikraz, istikraz, tediyat ve 
tahsilat ve sair bilcümle muamelelerine müteal
lik evrak ve senedat ve sair vesaki ve muhabera 
ti ve devairi resmiyeye verecekleri arzuhalleri 
pul resminden muaf olduğu gibi posta ücretine 
ve bir gûna harç ve resme tâbi değildir. 

ç) Kooperatiflerin kuyud, defatir ve hesab 
hülâsaları ile sair evrak, senedat ve taahhüd 
nameleri köylerde ihtiyar heyetlerinde, şehir ve 
kasabalarda noterlerce harçsız ve resimsiz tas 
dik olunur. 

MADDE 25 — Ziraî kredi kooperatiflerinin 
ana bankası muamelâtını ifa eden Ziraat banka 
sınrn muhaberat ve müraselâtı posta ücretinden 
muaftır, 

MADDE 22 — Bu kanım hükümlerine tev
fikan teşekkül eden ziraî kredi kooperatiile-
rile, mülga 1470 numaralı ziraî kredi koope
ratifleri kanununa tevfikan müteşekkil ziraî 
kredi kooperatifleri, ikraz vaziyetleri ne olur
sa olsun Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası
nın teftiş ve murakabesi altına konulmuştur. 
Zirai kredi kooperatiflerinin tutmağa mecbur 
oldukları defterleri şekil ve nevileri ve bun 
larm sureti kayit ve istimalleri ve bilûmum 
muamelâta müteferri ve kanun ve esas muka
velenamesinin sureti tatbikini gösteren talimat
nameler Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası 

MADDE 26 — Bu kanunun hükümlerine tev 
fikan teşekkül edecek zirai kredi kooperatifleri 
le, mülga 1470 numaralı zirai kredi kooperatif
leri kanununa tevfikan müteşekkil ziraî kredi 
kooperatifleri ikraz ve istikraz vaziyetleri ne 
olursa olsun Türkiye Ziraat bankasının teftiş 
ve murakabesi altma konulmuştur. Ziraî kredi 
kooperatiflerinin tutacakları kayîdler ve defter 
ler ve bilûmum muamelâtına müteferri ve ka
rnın ve esas mukavelenamesinin sureti tatbikini 
gösteren talimatnameler, Türkiye Ziraat ba »ika
sı tarafından tesbit ve îktısad vekâletince tas
dik olunur, 
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kelidir. 
Ziraat bankasının yazılı iste

ği üzerine kooperatifin bulun
duğu yerin en büyük mülkiye 
memuru bakanın el koyma işle
rinin yapılmasını temin eder. 

etmeğe yetgelidir, 
Ziraat bankasının yazılı is

teği üzerine kooperatifin bu
lunduğu yerin en büyük mül
kiye memuru bankanın el koy
ma islerinin yapılmasını sağlar. 

MADDE 25 — Tarımsal kre
di kooperatiflerinin genel he-
yetlerile yönetim kurullarının 
ve murakiblerinin Ödev ve yet
ke, kazancın dağıtılması tarzı 
ve kontrol ve birleşme ve tas
fiye gibi işleri hakkındaki hü
kümler ana mukavelenameler
de gösterilir. 

Genel heyetin kararları Zira
at bankasınca onaylanmadıkça 
tatbik olunamaz. 

Seçimleri Ziraat bankasınca 
onaylanmayan yönetim kurulu 
üyelerile mürakiblerin yerlerine 
gelen heyet başkalarını seçer. 

Kooperatif direkt örlerile im
zaya yetkeli işyarların tayini 
veya işten çıkarılması Ziraat 
bankasının onamı olmadan hü
kümsüzdür. 

MADDE 2G — Her tarımsal 
kredi kooperatifi alınması im
kânsız olan alacaklarının amor
tisine mahsus olmak üzere bir 
yedek akçesi ayırır. Yedek ak
çeden bir açığın kapatılabilmesi 
genel heyetin kararına bağlıdır. 

îlk yılın kazancından önce 
açığın kapatılmasına Özgülene-
cek kadar para ayrılarak ye
dek akçesi hesabına geçirilir. 

Yedek akçe: 
a - Ortağa ödüne verilen pa-

MADDE 25 — Tarım kredi 
kooperatiflerinin genel heyetle-
rile yönetim kurullarının ve mu
rakiblerinin ödev ve yetke, ka
zancın dağıtılması tarzı ve kon
trol birleşme ve tasfiye gibi iş
leri hakkındaki hükümler ana 
mukavelenamelerde gösterilir. 

Genel heyetin kararları Zi
raat bankasınca onaylanmadık
ça tatbik olunamaz. 

Seçimleri Ziraat bankasınca 
onaylanmayan yönetim kurulu 
üyelerile mürakiblerin yerlerine 
genel heyet başkalarını seçer. 

Kooperatif direktörlerile 
imazya yetkeli işyarların tayini 
veya işten çıkarılması Ziraat 
bankasınca kabul edilmedikçe 
hükümsüzdür. 

MADDE 26 •— Her tarım 
kredi kooperatifi alınması im

kânsız olan alacaklarının kapa
tılması için bir yedek akçası 
ayarmağa yükümlüdür. Yedek 

: akçadan bir açığın kapatılabil
mesi genel heyetin kararma bağ
lıdır. 

Zarar yolundan sonra gelen 
ilk yılın kazancından önce, açı
ğın kapatılmasına özgünelecek 
kadar para ayrılarak kalanı ye-

jdek akçası hesabına geçirilir. 

MADDE 25 — Ziraat encü 
meninin maddesi aynen 

MADDE 26 — Ziraat encü 
meninin maddesi aynen 

:u ^ 
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tarafından tesbit ve İktisat vekâletince tasvip 
olunur. 

Yukarıki fıkra mucibince tanzim edilen def
terler bütün hukukile birlikte ticaret kanu
nunun altmış altıncı maddesindeki defterlerin 
yerine kaim olur. işbu kanun ve esas mukave
lename ve talimatnameler ahkâmına mugayir 
harekette bulunan Ziraî kredi kooperatiflerinin 
muamelâtına vazıyet ve icabında İktisat vekâ
letinin tasvibi ile fesh ve muamelâtını tasfiye 
etmeğe Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası 
salahiyetlidir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kasının muamelâtına vazıyet etmek istediği zi
raî kredi kooperatifinin mensup bulunduğu 
mahallin en büyük mülkiye memuru bankanın 
tahrirî talebi üzerine vazıyet muamelesinin ic
rasını temin etmeğe mecburdur. 

tk. E, 

Yukarıki fıkra mucibince tanzim edilen def
terler, ticaret kanununun 66 ve 487 nci madde
lerindeki defterlerin yerine kaim olur. işbu ka
nun ve esas mukavelename ve talimatnameler 
ahkâmma mugayir harekette bulunan ziraî kre
di kooperatiflerinin muamelâtına vaziyet ve ica 
bmda tktısad vekâletinin tasvibile fesih ve mu
amelâtını tasfiye etmeğe Türkiye Ziraat banka
sı salahiyetlidir. Türkiye Ziraat bankasmrn mu
amelâtına vazıyet etmek istediği ziraî kredi ko 
operatiflerinin mensub bulunduğu mahallin en 
büyük mülkiye memuru, bankanm tahrirî tale 
bi üzerine vaziyet muamelesinin icrasmın temin 
etmeğe mecburdur. 

MADDE 23 — Ziraî kredi kooperatiflerinin 
heyeti umumiyeleri, idare meclisleri ve ida
re tarzları ikinci maddede yazılı esas muka
velelerinde tasrih olunur. Ziraî kredi koopera
tiflerinin umumî heyetleri tarafından esas 
mukavelelerindeki şartlar dairesinde intihap 
edilecek idare meclisleri Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat bankası tarafından memuriyetleri tasdik 
edilmedikçe işe başlayamazlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası, koope-

MADDE 27 — Ziraî kredi kooperatiflerinin 
Umumî heyetlerile idare meclislerinin ve mura-
kiblerinin vazife ve salâhiyetleri, kârm tevzii su
reti ve murakabe, tevhid ve tasfiyesi gibi hu
suslar hakkındaki hükümler beşinci maddede 
yazılı esas mukavelenamelerinde tasrih olunur. 

Umumî heyet kararlan, Türkiye zriaat ban
kası tarafından tasdik olunmadıkça tatbik mev
kiine konulamaz. Seçimleri Türkiye Ziraat ban
kasınca tasdik edilmeyen idare meclisi azala-
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ralardan kesilecek % i lerden, 
b - Kooperatiften çıııan veya 

çıkarılan ortakların ortaklık 
paylarile bunlarm üremlerin-
den, 

c - Kredi kooperatifleri adına 
yapılacak bağışlamalardan, 

Ç - Hükümetçe verilecek pa
ralardan, 

d - Her sene duru kazancın 
% 50 sinden aşağı olmamak ü-
zere ayrılacak paradan, 

e - Yedek akçelerin gelirlerin
den, 

i - Yukarıda yazılanlardan 
başka gelirlerden toplanır. 

Yedek akçe Ziraat bankasın
ca ürelenir. 

Yedek akçesi bin liradan çok 
olan kredi kooperatifleri Zira
at bankasının onamile bu para
nın en çok % 50 si ile yazıhane 
veya depo ve işletme için yer
ler yaptırabilirler veya satın a-
lmabilir. 

Fesih veya tasfiye olunan 
kredi kooperatiflerinin yedek 
akçeleri ortaklara dağıtılamaz. 
Böyle hallerde başkalarına bor
cu olmayan ve karşılıksız ala
cakları bulunmayan kredi koo
peratiflerinin yedek akçeleri 
Ekonomi bakanlığının onamile 
ayni bölgede bulunan kredi ko
operatiflerine veya onlarm 

kontrolüne harcolunmak üzere 
Ziraat bankasına maledilir. 

MADDE 27 •— Ekonomi ba
kanlığı kooperatiflerin kontro
lü ile idareleri, ödüne para 
verme ve Ödüne alma işlerinde 
gidilecek ana hatları saptaya
rak Ziraat bankasına bildirir. 

Zr. E. 

Yedek akça: a) Ortağa ödünç 
verilen paralardan kesilecek 
% 1 lerden , 

b) Kooperatiften çıkan veya 
çıkarılan ortakların ortaklık 
paylarile bunlarm ürenlerinden, 

c) Kredi kooperatifleri adı
na yapılacak bağışlamalardan, 

d) Here sene duru kazanem 
% 50 sinden aşağı olmamak 
üzere ayrılan paralardan, 

e - Yedek akçaların gelirle
rinden, 

f) Yukarıda yazılanlardan 
başka gelirlerden toplanır. 

Yedek akça Ziraat banka
sınca ürenlenir. 

Yedek akçesi 1000 liradan 
fazla olan tarim kredi koopera
tifleri Ziraat bankasının onami
le bu paranın en çok % 50 sile 
yazıhane veya depo ve işletme 
için yerler yaptırılabilir veya 
satın alınabilir. 

Fesih veya tasfiye olunan 
tarim kredi kooperatiflerinin 
yedek akçeleri ortaklara dağı
tılamaz. Böyle hallerde başka

larına borcu olmayan ve karşı
lıksız alacakları bulunmayan 
tarim kredi kooperatifleri birli
ğine, yoksa o bölgedeki kredi 
kooperatiflerine yedek akça ola
rak verilir. 

MADDE 27 — Ekonomi ba
kanlığı kooperatiflerin kontro
lü ile idareleri, ödünç para ver
me ve ödünç alma işlerinde gü
dülecek ana hatları belli ede
rek Ziraat bankasına bildirir. 

Ziraat bankasının tarim kredi 
kooperatiflerine açacakları kre
dilerle ürem hatları Ekonomi 
bakanlığile Ziraat bankasınca 

B. E. 

MADDE 27 — Ziraat encü 
meninin maddesi aynen 
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ratif umumî heyetlerince idare meclislerine in
tihap edilenlerin memuriyetlerini tasdik etmezse 
on beş gün içinde yeniden intihap yapılmasını 
ziraî kredi kooperatifine tahriren tebliğ eder. 
Bu takdirde umumî heyet tekrar toplanarak ye
niden idare meclisini intihaba mecburdur. Bu 
hüküm ziraî kredi kooperatiflerinin murakıple-
ri hakkında cari değildir. 

MADDE 24 — Ziraî kredi kooperatiflerinin 
bir senelik idare masrafları o sene sonundaki ik-
razat yekûnunun yüzde dördünü geçmemek üze
re Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasınca ta
yin ve tesbit olunur. 

MADDE 25 — Her ziraî kredi kooperatifi 
tahsili kabil olmayan karşılıksız alacaklarının 
imha ve ifasına mahsus olmak üzere bir ihtiyat 
sermayesi teşkiline mecburdur, ihtiyat sermaye
den bir açığın kapatılabilmesi umumî heyetin 
kararma ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat banka
sının tasvibine bağlıdır. 

Ertesi senenin kârından evvelâ açığın kapa
tılmasına tahsis olunan miktar ayrılarak ihtiyat 
sermayeye ilâve olunur, ihtiyat sermayesi: 

A - madde mucibince ortaklıktan 
çıkan veya çıkarılan kimselere ait olup alako-
nulan hisse ve temettü bedellerinden, 

B - Ziraî kredi kooperatifleri namına vaki 
olacak teberrulardan ve Hükümetçe verilecek 
tahsisattan, 

C - Her sene taayyün edecek safi kazancın 
yüzde ellisinden aşağı olmamak şartile ayrılacak 
kısmından, 

D - Müteferrik varidattan, 
teşekkül eder. 

ihtiyat sermaye Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasınca tenmiye olunur, ihtiyat sermayesi 
bin liradan fazla olan ziraî kredi kooperatifleri, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasının muva-
f akatile bu paranın yüzde ellisine kadar olan bir 
kısmını muameleleri için ihtiyaçları olan gay-
rimenkullerin inşa ve mubayaasına tahsis edebi
lirler. Fesih veya tasfiye olunan kredi koopera
tiflerinin ihtiyat sermayeleri hiç bir suretle or
taklara tevzi edilemez. Bu gibi ahvalde harice 
borcu olmayan, karşılıksız alacakları bulunma
yan ziraî kredi koopertiflerinin ihtiyat serma
yeleri iktisat vekâletinin tasvibi ile ayni kaza 

| Ik. E. 

j rile murakıblerinin yerlerine umumî heyet baş
kalarını seçmeğe mecburdur. Kooperatif müdür-
lerile imza salâhiyetini haiz memurlarının vazife-

| ye tayini veya vazifeden çıkarılması Türkiye 
Ziraat bankasmm tasvibine iktiran etmedikçe 

1 hükümsüzdür. 

MADDE 28 — Her ziraî kredi kooperatifi 
j tahsili kabil olmayan karşılıksız alacaklarının im-
! ha ve itfasına mahsus olmak üzere bir ihtiyat 
! akçesi teşkiline mecburdur, ihtiyat akçeden 
i bir açığın kapatılabilmesi umumî heyetin kararı-
ı na bağlıdır. 
! İlk kâr senesinin kârından evvela açığın 

kapatılmasına tahsis olunan miktar ayrılarak ih
tiyat akçesine geçirilir. İhtiyat akçe: 

ı a - Ortağa ikraz edilen paralardan % İ nis-
| betinde tevkif olunacak miktardan, 

b - Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortak-
J ların hisselerile faizlerinden, 

c - Ziraî kredi kooperatifleri namına vaki 
\ olacak teberrulardan ve Hükümetçe verilecek tah-
; sisattan, 
| ç - Her sene taayyün edecek safi kazancm 

% 50 sinden aşağı olmamak şartile ayrılacak kıs
mından, 

d - İhtiyat akçesinin gelirlerinden, 
e - Müteferrik gelirlerden teşekkül eder. 
ihtiyat akçe Türkiye Ziraat bankasınca ten-

! miye olunur, ihtiyat akçesi bin liradan fazla 
j olan ziraî kredi kooperatifleri, Türkiye Ziraat 

bankasının muvafakatile bu paranın % 50 sine 
kadar olan bir kısmmı yazıhane veya depo ve iş
letme tesisatı inşa veya mubayaasına tahsis ede-

ı bilirler. Fesih veya tasfiye olunan kredi koo-
i peratiflerînin ihtiyat akçeleri hiç bir suretle 
! ortaklara tevzi edilemez. Bu gibi ahvalde harice 
j borçlu olmayan, karşılıksız alacakları bulunma-
I yan ziraî kredi kooperatiflerinin ihtiyat akçeleri, 
j Iktısad vekâletinin tasvibile ayni mıntakada mü 
i teşekkil kredi kooperatiflerine veya onların tef-
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birlikte belli edilir. 

MADDE- 28 — Tarımsal kre
di kooperatiflerinin ana muka
velenameleri köylerde ihtiyar 
kurullarınca, şehir ve kasaba
larda noterler kıtında imza olu
nur. Ana mukavelenameler 
noterlerce tescil ve ilân olunur. 

Tarımsal kredi kooperatifleri 
ticaret kanununun 482, 501 ve 
502 nci maddeleri hükümlerine 
bağlı değildir. 

MADDE 28 — Tarım kredi 
kooperatiflerinin esas muka
velenameleri köylerde ihtiyar 
kurullarınca, şehir ve kasaba
larda noterler katmda imza olu
nur. Ana mukavelenameler no
terlerce tescil ve ilân olunur. 

Tarım kredi kooperatifleri ti
caret kanununun 482 nci, 501 
ve 502 nci maddeleri hükümle
rine bağlı değildir. 

B. E. 

MADDE 26 — Ziraat encü 
meninin maddesi aynen 
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dahilinde müte^ıkkil komşu ziraî kredi koope
ratifine veya Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kasına intikal eder. 

Ik. E. 

tiş ve murakabesinde sarf olunmak üzere Türkiye 
Ziraat bankasına intikal eder. 

MADDE 29 — İktısad vekâleti, kooperatif
lerin teftiş ve murakabesile idare, istikraz ve ik
raz işlerinde takib olunacak ana hatları tesbit 
ederek Türkiye Ziraat bankasma bildirir. 

MADDE 30 — Ziraî kredi kooperatiflerinin 
esas mukavelenameleri, köylerde ihtiyar heyet
lerince, şehir ve kasabalarda noterler huzurun
da tanzim ve imza edilir. Bu esas mukavelena
meler, noterler tarafından tescil ve ilân olunur, 
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MADDE 29 — Tarımsal kre
di kooperatiflerinin çalıştığı 
ekonomik bölgelerde Ekonomi 
bakanlığı lüzum görürse bu ko
operatifler arasında bölge ban
kası işini de görebilecek bölge 
bankaları kurabilir. 

Bölge birliğinin kapitali or
taklık paylarının tutarı ve ne 
kadar olacağı ve ödeme tarzla-
rile bu birliğin işe başlayabilme
si için alınacak en az kapitali 
üçüncü maddede yazılı olduğu 
gibi bir ana mukavelename ile 
gösterilir. 

Bölge birliklerinin yönetim 
ve kontrol kurulları ve direk
törlerinin seçilmesi işi ile genel 
heyetlerinin kurulması ve ödev 
ve yetkelerinin ortak koopera
tiflerle olan durum ve ilgileri 
tarımsal satış kooperatifleri ka
nununda yazılı hükümlere ba-
ğınlıdır. 

Bölge birlikleri kredi koope-
ratiflerile Ziraat bankası ara
sında aracı bir organdır. 

Ortak kredi kooperatifleri
nin Ziraat bankasına karşı olan 
yükünleri bölge birliğine geçer 
ve Ziraat bankası yalnız bölge 
birliğile iş yapar. 

Bölge birlikleri bu kanunda 
yazılı her türlü vergi, resim, 
harç ve sair Devlete karşı olan 
yukünler bağışlarından fayda
lanır. 

MADDE 30 — 1470 sayılı ka
nunun 22 nci maddesile (itibarı 
ziraî birlikleri) hakkındaki 
29 - III -1340 tarihli kanununa 
uyarak çiftçiden toplanmış ve 

MADDE 29 —- Tarım kredi 
kooperatiflerinin çalıştığı Eko
nomik bölgelerde Ekonomi ba
kanlığı lüzum görürse bu koo
peratifler arasmda bölge banka
sı işini de görebilecek Tarım 
kredi kooperatifleri bölge bir
likleri kurulabilir. 

Bölge birliğinin kapitali or
taklık paylarının tutarı ve ne 
kadar olacağı ve ödeme şekille-
rile bu birliğin işe başlayabil
mesi için ödenecek en az kapita
li üçüncü maddede yazılı oldu
ğu gibi bir ana mukavelename 
ile gösterilir. 

Bölge birliklerinin yönetim 
ve kontrol kurulları ve direk
törlerinin seçilmesi işi ile genel 
heyetlerinin kurulması ve ödev 
ve yetkelerini ortak kooperatif
lerle olan durum ve ilgileri Ta
rım satış kooperatifleri kanu
nunda satış kooperatifleri bir
likleri hakkındaki hükümlere 
bağlıdır. 

Bölge birlikleri kredi koope-
ratiflerile Ziraat bankası ara
sında aracı bir organdır. 

Ortak kredi kooperatiflerinin 
Ziraat bankasına karşı olan hü
kümleri bölge birliğine geçer 
ve Ziraat bankası yalnız bölge 
birliğile iş yapar. 

Bölge birlikleri bu kanunda 
yazılı her türlü vergi, resim, 
hare ve bunlar gibi Devlete kar
şı olan hükümlerini bağışların
dan faydalanır. 

MADDE 30 — 1470 sayılı ka
nunun ziraî kredi kooperatifle
ri 22 nci maddesile kaldırılan 
(İtibarî ziraî birlikleri) hakkın
daki 29 - III -1340 tarihli ka

fi. E. 

MADDE 29 — Ziraat encü 
meninin maddesi aynen 

MADDE 30 — Ziraat encü 
meninin maddesi aynen 

( « «flVTST • 9,31 ^ 
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Ziraî kredi kooperatifleri, ticaret kanununun 
482, 501 ve 502 nci maddeleri hükümlerine tâbi 
değildirler. 

MADDE 26 — 1470 numaralı ziraî kredi ko
operatifleri kanununun 22 nci maddesi ile ilga 
edilmîs olan itibarı ziraî birlikleri hakkındaki 

MADDE 31 — Ziraî kredi kooperatiflerinin 
çalıştığı ekonomik mmtakasmda îktısad vekâleti 
lüzum gördüğü takdirde bu kooperatifler ara 
smda mmtaka bankası vazifesini de ifa edebile
cek mmtaka birlikleri teşkil edilebilir, Mmtaka 
birliğinin sermayesi, ortaklık hisselerinin turan 
ve miktarı ile ödeme şekilleri ve mmtaka birli 
ğinîn işe başlayabilmesi için tahsil edilmesi la 
zımgelen asgarî sermaye haddi 5 nci maddede 
yazılı olduğu gibi hazırlanacak bir esas muka
velename ile tayin olunur. Mmtaka birliklerinin 
idare meclisi, murakabe heyeti ve müdürlerinin 
intihab ve tayinleri ile umumî heyetlerinin teşek 
külü, vazife ve salâhiyetleri, ortak kooperatif 
lerle olan vaziyet ve münasebetleri ziraî satış 
kooperatifleri kanununda bu mevzulara taallûk 
eden maddelerdeki hükümlere tâbidir. Mmtaka 
birlikleri, kredi kooperatifleri ile Ziraat bankası 
arasmda mutavassıt bir organdır. Ortak kredi 
kooperatiflerinin Ziraat bankasına karşı olan 
mükellefiyetleri mmtaka birliğine intikal eder 
ve Ziraat bankası yalnız mmtaka birliği ile mu
amele yapar. Mmtaka birlikleri, bu kanunda 
yazılı muafiyetlerden İstifade eder. 

MADDE 32 — 1470 numaralı ziraî kredi ko 
operatifleri kanununun 22 nci nıaddesile ilga 
edilmiş olan itibarı ziraî birlikleri hakkındaki 
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Ziraat bankasında saklanmakta 
bulunmuş olan ilgili üretmen
lerin bulundukları tarımsal kre
di kooperatiflerindeki ortaklık 
paylarına mahsub olunur. 

Sahibi bulunmayan veya ta
rımsal kredi kooperatiflerine 
girmeyenlerin paraları Ekono
mi bakanlığının onamı ile ayni 
bölgede kurulmuş olan koopera
tiflerin eden akçesine veya koo
peratiflerin kontrol işlerine 
harcanmak üzere Ziraat banka
sına mal edilir. 

Tansmal kredi kooperatifi 
daha kurulmamış olan yerlerde

ki sahibli paralar o bölgede 
kooperatif kuruluncaya kadar 
Ziraat bankasınca sahibleri adı
na saklanır ve ürelenir. 

MADDE 31 — (Ziraî kredi 
kooperatifleri ) için 5-VI-1929 
tarih ve 1470 sayılı kanun kal
dırılmıştır. 

Zr. E. 

nuna göre çiftçiden toplanmış 
ve bu gün Ziraat bankasında 
saklanmakta olan paralar ilgili 
üretmenlerin bulundukları Ta
rım kredi kooperatiflerindeki 
ortaklık paylarına karşılık tu
tulur. 

Sahibi bilinmeyen veya Tarım 
kredi kooperatiflerine girme
yenlerin paraları Tarım kredi 
kooperatiflerinin yedek akçala
rını konmak üzere Ekonomi ba
kanlığı buyruğunca Ziraat ban
kasına yatırılır. Tarım kredi 
kooperatifi daha kurulmamış 
olan yerlerdeki sahipli paralar, 
o bölgede kooperatif kurulunca
ya kadar Ziraat bankasınca sa
hipleri adına saklanır ve ürele
nir. 

MADDE 31 — (Ziraî kredi 
kooperatifleri) için 5-VI-1929 
tarih ve 1470 sayılı kanun kal
dırılmıştır, 

B. E. 

MADDE 31 — Ziraat encü 
meninin maddesi aynen 

( S. Sayısı : 231 ) 



Hü. 

29 mart 1340 tarihli kanun hükümlerine tev
fikan zürradan toplanmış ve halen Türkiye Zi
raat bankasında mahfuz bulunan paralar alâka
dar köy çiftçilerinin dahil bulundukları ziraî 
kredi kooperatiflerine ihtiyat akçesi olarak in
tikal eder. Maamafih bu suretle intikal eden pa
ralardan, hissesi bankaca malûm olan şahıslar 
ziraî kredi kooperatiflerine dahil olmuş bulu
nurlarsa, intikal eden paradaki hisseleri ortak
lık hissesi bedelile mahsup edilir. Sahibi malûm 
olmayari paralar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasının teklifi ve iktisat vekâletinin tasvibi 
ile o mıntakada müteşekkil ve köye en yakın 
bulunan bir ziraî kredi kooperatifinin ihtiyat 
sermayesine maledilir. Henüz ziraî kredi koo
peratifi teşekkül etmeyen yerlerdeki sahipli pa
ralar o mmtakada ziraî kredi kooperatifi teşek
kül edinceye kadar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasınca sahipleri namına muhafaza ve ten-
miye olunur. 

42 — 
Tk. E. 

29 mart 340 tarihli kanun hükümlerine tevfikan 
zürradan toplanmış ve halen Türkiye Ziraat 
bankasında mahfuz bulunan paralar, alâkadar 
müstahsillerin dahil bulundukları ziraî kredi 
kooperatiflerindeki ortaklık hisselerine mahsub 
olunur. 

Sahibi malûm olmayan veya ziraî kredi ko
operatiflerine girmeyen kimselere aid paralar, 
İktısad vekâletinin tasvibile ayni mıntakada 
müteşekkil kooperatiflerin ihtiyat akçesine ve
ya o kooperatiflerin teftiş ve murakabesinde sar 
folunmak üzere Türkiye Ziraat bankasına nal 
edilir. Henüz ziraî kredi kooperatifi teşekkül et
meyen yerlerdeki sahibli paralar, o mıntakada 
ziraî kredi kooperatifi teşekkül edinceye kadar 
Türkiye Ziraat bankasınca sahibleri namına 
muhafaza ve tenmiye olunur. 

MADDE 33 — Ziraî kredi kooperatifleri 
hakkındaki 5 - VI -1929 tarihli ve 1470 numaralı 

i kanun mülgadır. Mezkûr kanun hükümlerine 
tevfikan teşekkül etmiş bulunan gayrimahdud 
veya mahdud mesuliyetli ziraî kredi kooperatif
leri, teşekküle mütedair merasimi tekrar ifaya 
lüzum kalmadan; bu kanun hükümlerine uy
gun olarak teşekkül etmiş addolunurlar. Şu 
kadar ki : Teşekkül merasimine mütedair hu
susların gayrisinde bu kanunun neşri tarihin-

I den itibaren altı ay zarfında bu kanun hüküm
lerine intibaka mecburdurlar. İntibak eden ko
operatif ortaklarmm hisse miktar ve taksitle
ri de bu kanun hükümlerine göre tesbİt ve tah
sil olunur. İntibak etmeyen kooperatiflerin 
Türkiye Ziraat bankasma karşı olan borçları 
muacceliyet kesbederek tasfiyeye tâbi tutulur
lar. 

MADDE 34 — Bu kanunun neşri tarihinden 
evvel teşekkül eden ziraî kredi kooperatiflerin
den bu kanunun hükümlerine intibak edenlerin 
ortakları da mrntakalarmda ziraî satış koope
ratifleri teşkil edilince en çok üç ay içinde bu 
teşekküllere girmeye mecburdurlar. 

Bu müddet içinde ziraî satış kooperatifine 
i girmeyen ortaklar, mensub oldukları ziraî kre-
j di kooperatiflerinden çıkarılırlar, 
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MADDE 27 — Bu kanunda tadil ve tasrih 
edilmeyen hususlarda ticaret kanununun koo
peratif şirketler hakkmdaki hükümleri tatbik 
olunur. 

lk.E. 

Bu gibilerin sermaye veya mevduat olarak 
alacakları borclarile karşılaştırılır. Alacakları 
çıktığı takdirde kendilerine ödenir. Borçları kal
dığı takdirde vadelerinde tahsil olunur. 

MADDE 35 — Bu kanuna intibak eden zi
raî kredi kooperatiflerinde birinci maddenin 
ikinci fıkrasına göre, kooperatife ortak olama
yacak kimseler varsa bunlar, ortaklıktan çıka
rılır, ve haklarında 34 ncü maddenin 3 ncü 
fıkrası hükmü tatbik olunur. 

MADDE 36 — Bu kanuna göre teşekkül eden 
ziraî kredi kooperatiflerinin sahalarında bulu
nan ve ticaret kanunu mucibince ayni maksad-
larla evvelce kurulmuş olan kredi müessisleri, 
bu kanuna intibak etmek istedikleri takdirde, 
ziraî kredi kooperatiflerile birleşebilirler. 

MADDE 37 —1470 numaralı kanun mucibin
ce teşkil edilmiş olub işbu kanun hükümlerine 
intibak eden ziraî kredi kooperatiflerinin 934 
senesi bilânçolarmdaki alacakları ile Ziraat ban
kasına olan borçları esas ittihaz edilerek bu ala
cak ve borçlardan intibak tarihinde bakiye ka
lan mebaliğ, kooperatif idare meclisinin tekli
fi ve umumî heyetin ve Ziraat bankasmm tasvibi 
ile ciranta ve aval gibi alâkadarların mesuliyeti 
devam etmek şartile en çok beş seneye kadar bir 
müddetle ve müsavi taksitlerle tecil edilir. 

Bu kanunda yazılı mazeretler haricinde her 
hangi bir taksiti vadesinde ödemeyen borçlula
rın borç bakiyeleri tamamile muacceliyet kes-
beder. 
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MUVAKKAT MADDE — A -
I -1470 sayılı kanun hüküm

lerine göre kurulmuş bulunan 
buçsuz veya buçlu soravlı (Zi
raî kredi kooperatifleri), kurul
ma usullerine uyulmağa lüzum 
kalmadan bu kanuna göre ku
rulmuş sayılır. Şu kadar ki bu 
kanun hükmünün yürümeğe 
başlamasından en çok altı ay 

MUVAKKAT MADDE — A 
1 - 1470 sayılı kanun hüküm

lerine göre kurulmuş bulunan 
buçsuç veya buçlu soravlı (Zi
raî kredi kooperatifleri ayrıca 
kurulmak usullerine uyulmağa 
lüzum kalmadan bu kanuna gö
re kurulmuş sayılır. Şu kadar 
ki, bu kanunun hükmünün yü
rümeğe başlamasından en çok 
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içinde bütün işlerini bu kanun 
hükümlerine uyduracaklardır. 
Bu halde kooperatif ortakları
nın ortaklık paylan ve taksitle
ri bu kanuna göre saptanır ve 
almır. 

Bu fıkrada yazılı hükümlere 
göre durumlarını uydurmayan 
kooperatiflerin Ziraat bankası
na olan borçlan muaccel olur ve 
bunlar hemen tasfiye olunur. 

II - 1470 sayılı kanuna gö
re kurulmuş olan kooperatifler
den işlerini bu kanunun hüküm
lerine uyduranların ortakları 
bulundukları bölgelerde tarım
sal satış kooperatifleri kurulun
ca en çok üç ay içinde bu koo
peratiflere girmek yükümünde-
dirler. 

Bu zaman içinde satış koo
peratifine girmeyen ortaklar bu 
lundukları kredi kooperatifle
rinden de çıkarılırlar. Bu gi
bilerin kapitalleri veya yatırmış 
oldukları paralar borçlarile kar
şılaştırılır, alacakları çıkarsa 
kendilerine ödenir. Borçlu ka
lırlarsa borçların ödelleri gelin

ce alınır. 
III - Bu kanun hükümlerine 

uymuş olan kredi kooperatifle
rinde birinci maddede yazılı 
şartların dışmda kalan ortaklar 
varsa bunlar ortaklıktan çıka
rılır ve alacak ve başka haklan 
varsa bundan evvelki iki sayılı 
fıkrada yazılı hüküm taptanır. 

IV - Bu kanuna göre kurulan 
tarımsal kredi kooperatiflerinin 
bölgesinde bulunan ve ticaret 
kanununa uyarak kurulmuş bu
lunan kredi sosyeteleri bu ka
nuna uymak isterlerse tarımsal 
kredi kooperatiflerile birleşe-
bilirler. 

V - 1470 sayılı kanuna göre 

Zr. E. 

altı ay içinde bütün işlerini bu 
kanun hükümlerine uyduracak
lardır. Bu halde kooperatif or
taklarının ortaklık payları ve 
taksitleri bu kanuna göre sapta
nır ve almır. 

Bu bölekte yazılı hükümlere 
göre durumlarını uydurmayan 
kooperatiflerin Ziraat bankası
na olan borçlan muaccel olub ve 
bunlar hemen tasfiye edilir. 

2 - 1470 saydı kanuna göre 
kurulmuş olan kooperatiflerden 
işlerini bu kanunun hükümleri
ne göre uyduranların ortaklan 
yetiştirdikleri ürünleri satmak 
üzere bulundukları bölgelerde 
kurulacak satış kooperatifleri
ne en çok üç ay içinde girmek 
yükümündedirler. 

Bu zaman içinde satış koope
ratifine girmeyen ortaklar bu
lundukları tarım kredi koope
ratiflerinden de çıkarılırlar. Bu 
gibilerin kapitalleri veya ya
tırmış oldukları paralar borç
larile karşılaştırılır, alacakları 
çıkarsa kendilerine ödenir. 
Borçlu kalırlarsa borçlar günü 
gelince almır. 

3 - Bu kanun hükümlerine 
uygun ziraî kredi kooperatifle
rinde birinci maddede yazdı 
şartların dışında kalan ortak
lar varsa, bunlar ortaklıktan 
çıkarılır ve alacak ve başka 
hakları varsa yukanki iki sayı
lı bölekte yazılı hüküm tapta
nır. 

4 - Tarım kredi kooperatifle
rinin bölgesinde olub tecim 
kanununa göre kurulmuş bulu
nan kredi sosyeteleri bu kanuna 
uymak isterlerse tarım kredi ko
operatiflerde birleşebilirler. 

5 - 1470 saydı kanunla ku-
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MADDE 28 — Bu kanun neşrinden üç ay MADDE 38 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
sonra meridir. teberdir. 

MADDE 39 — Bu kanun hükümlerini icra-
MADDE 29 — Bu kanun hükümlerini icraya ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

lora Vekilleri Heyeti memurdur. 
28-V-1934 

Bş, V. Ad. V. M. M. V. Da, V. 
tsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Ş. Kaya Fuat Hikmet Ali 
tk. V. S. î. M. V. G. t. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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kurulmuş olubda bu kanunun 
hükümlerine uyan tarımsal kre
di kooperatiflerinin 1934 yılı 
blânçolarmdaki alacaklarile Zi
raat bankasma olan borçları 
karşılaştırılarak bankaya borcu 
kalırsa kooperatif yönetim ku
rulunun önergesi ve genel ku
rulun ve Ziraat bankasmm 
onamile ciranta ve aval gibi il
gililerin soravları devam etmek 
şartile en çok beş yıla kadar ve 
eşit ödenmek üzere bölülerle 
sonratılır. 

Bu kanunda yazılı Özürler dı
şında her hangi bir bölüğü öde-
linde vermeyen borçluların geri 
kalan borçlarının tümü birden 
alınabilir. 

MUVAKKAT MADDE - B — 
Tarımsal kredi kooperatifle
rinin ortaklarında olan her tür
lü alacaklarmm almması işle-, 
rinde bu kanunun hükmü yü
rüdüğü günden başlayarak en 
çok beş yıl sürmek ve hapis 
hükmü müstesna olmak şartile 
tahsili emval kanunu tatbik o-
lunur. Alacaklar için tarımsal 
kredi kooperatiflerile bu ka
nundaki usullere göre istemek 
hakkı olan Ziraat bankasmm 
baş vurmaları tahsil komisyon
larınca üç gün içinde bir karara 
bağlanır . 

MADDE 32 — Bu kanunun 
hükümleri 1935 yılı eylülünün 
birinci gününden başlar. 

— 49 — 
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rulmuş olubta bu kanunun hü
kümlerine uyan tarım kredi ko
operatiflerinin 1934 yılı blânço-
larma göre ortaklardan alacak
larile bu kooperatiflerin Ziraat 
bankasma olan borçları ciranta 
ve aval gibi ilgililerin soravla
rı sürmek şartile beş yıl müd
detle ve eşit bölülerle ödenmek 
üzere soratılır. 

Bu kanunda yazılı özürler dı
şında bu bölüleri ödelinde ver
meyen borçluların geri kalan 
borçlarının tümü birden almır. 

MADDE 32 — Bu kanun ya
yım tarihinden muteberdir. 

MADDE 33 — Bu kanunun MADDE 33 — Bu kanun hü-
hükümlerini îcra Vekilleri He- i kümlerini İcra Vekilleri Heyeti 
yeti yürütür. ! yerine getirir. 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Adliye encümeninin muvakkat 
B maddesi aynen 

MADDE 32 — Ziraat encü
meninin maddesi aynen 

MADDE 33 — Ziraat encü
meninin maddesi aynen 
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