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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Tarım kredi kooperatifleri kanununun müzakere
sine devamla (11) maddesi müzakere ve kabul edildi. 

Millî saraylarla Yalova köşkündeki eşya hakkında
ki mazbata dahi okunduktan sonra çarşamba günü 

1 — Afyon Karahisar saylavı Berç Türkerin, arsı
ulusal siyasal durum hakkında Hükümetçe ne gibi te-
dabir ittihaz olunduğuna dair şifahî suali Hariciye ve
kâletine havale edilmiştir. 

toplanılmak üzere inikad bitirildi. 
Başkan Vekili Kâtib Kâtib 
Nuri Conker Kütahya Balıkesir 

Naşid Uluğ Sabiha Gökçül 

2 — Afyon Karahisar saylavı Berç Türkerin, afyon 
satışı hakkında şifahî suali tktısad vekâletine havale 
edilmiştir. 

30 ilk teşrin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve seyrisefain 
mukavelesine ek olarak 26 eylül 1935 te imzalanan mü-
zeyyel anlaşmanın tasdikma dair kanun lâyihası 
(1/284) (Hariciye ve Iktısad encümenine) 

Teklifler 
11 — Ordu saylavı Hamdi Yalmanın, Askerî tıb

biye mektebinden çıkan askerî kimyagerlerle diş he
kimlerine verilecek teçhizat bedeli hakkında kanun tek
lifi (2/18) (Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
12 — Damga resmi kanununun 32 nci maddesine 

bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası ve Ziraat, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/187) 
(Ruznameye) 

13 — Halkevleri namına idhal olunacak radyo ve 
sinema makinelerinin muamele vergisile gümrük ve 
oktrova resimlerinden istisnası hakkındaki kanunun 
1 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (3/58) (Ruznameye) 

14 — İdare Heyetinim Büyük Millet Meeclisi 1935 
yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinde değişiklik yapılma
sına ve Büyük Millet Meclisi 1935 yılı bütçesinde 960 
liralık münakale yapılmasına dair kanun teklifi ve 
Bütçe encümeni mazbatası (2/16, 17) (Ruznameye) 

15 — Limanlar kanununun 7 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun lâyihası ve tktısad, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/122) (Ruzna
meye) 

3 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Layihalar 
1 — Barut ve mevaddı infilâkiye inhisar idaresi

nin 1932 yılı son hesabı hakkında kanun lâyihası 
(1/275) (Divanı muhasebat encümenine) 

2 — Barut ve mevaddı infilâkiye inhisar idaresinin 
1933 yılı son hesabı hakkında kanun lâyihası (1/276) 
(Divanı muhasebat encümenine) 

3 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1933 yılı son he
sabı hakkında kanun lâyihası (1/277) (Divanı muha
sebat encümenine) 

4 — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisar idaresinin 
1931 yılı son hesabı hakkında kanun lâyihası (1/278) 
(Divanı muhasebat encümenine) 

5 — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisar idaresinin 
1932 yılı son hesabı hakkında kanun lâyihası (1/279) 
(Divanı muhasebat encümenine) 

6 — Tuz inhisar idaresinin 1931 yılı son hesabı hak
kında kanun lâyihası (1/280) (Divanı muhasebat en
cümenine) 

7 — Tuz inhisar idaresinin 1932 yılı son hesabı 
hakkında kanun lâyihası (1/281) (Divanı muhasebat 
encümenine) 

8 — Tütün inhisar idaresinin 1931 yılı son hesabı 
hakkında kanun lâyihası (l/282K(Divanı muhasebat 
encümenine) 

9 — Tütün inhisar idaresinin 1932 yılı son hesabı j 
hakkında kanun lâyihası (1/283) (Divanı muhasebat 
encümenine) 

10 — Türkiye ile Yunanistan arasında münakid 

2 — SUALLER 



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

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KÂTIBLER : Naşid Uluğ (Kütahya), Sabiha Gökçül (Balıkesir) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

4 — RIYASET DÎVANININ HEYET! UMUMÎYEYE MARUZATI 

1 — Sayın üyelerden bazılarına izin verilme
si hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezke
resi 

Umumî Heyete 
Aşağıda isimleri yazılı saym üyelerin izinleri 

Başkanlık Kurulunca kararlaştırılmıştır. 
Umumî Heyetin onamasına sunulur. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Antalya saylavı Numan Aksoy, 15 gün, ma
zeretine binaen, 

Bayazıd saylavı Übeydullah, 2 ay, hastalığı
na binaen, 

Bolu saylavı Hasan Cemil, 2 ay, hastalığına 
binaen, 

Bursa saylavı Asaf Doras, 2 ay, hastalığına 
binaen, 

Çanakkale saylavı Hilmi Ergeneli, 20 gün, 
mazeretine binaen, 

Erzurum saylavı Necib Asım Yazıksız, 1 ay, 
hastalığına binaen, 

Gazi Anteb saylavı Ali Kılıç, 1 ay, hastalığına 
binaen, 

içel saylavı Emin tnankur, 1 ay, hastalığına 
binaen, 

istanbul saylavı Hayrullah Ergin, 2 ay, has
talığına binaen, 

istanbul saylavı General Bele, 1 ay, hastalığı
na binaen, 

izmir saylavı Sadettin Epikmen, 1 ay, hasta
lığına binaen, 

Kars saylavı Ömer Küntay, 15 gün, hastalı
ğına binaen, 

Kastamonu saylavı Dr. Şükrü Şenozan, 1 ay, 
hastalığına binaen, 

Kocaeli saylavı Ali Dikmen, 20 gün, mazere
tine binaen, 

Konya saylavı Ali Rıza Türel, 1 ay, mazere
tine binaen, 

Kırklareli saylavı Dr. Fuad Umay, 20 gün, 
mazeretine binaen, 

Sivas saylavı Necmettin Sadık, 1 ay, mazere
tine binaen, 

Tokad saylavı Hurrem Ergün, 4 hafta, maze
retine binaen, 

Zonguldak saylavı Celâl Sahir Erozan, 2 ay, 
hastalığına binaen. 

BAŞKAN — Teker teker reye koyacağım. 
Antalya saylavı Numan Aksoy, 15 gün, ma

zeretine binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Bayazıd saylavı Übeydullah, 2 ay, hastalığı

na binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Bolu saylavı Hasan Cemil, 2 ay, hastalığına 

binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Bursa saylavı Asaf Doras, 2 ay, hastalığına 

binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Çanakkale saylavı Hilmi Ergeneli, 20 gün, 

mazeretine binaen, 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Erzurum saylavı Necib Asım Yazıksız, 1 ay, 

hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Gazi Anteb saylavı Ali Kılıç, 1 ay, hastalığına 

binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
içel saylavı Emin Inankur, 1 ay, hastalığına 

binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
istanbul saylavı Hayrullah Ergin, 2 ay, has

talığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
istanbul saylavı General Bele, 1 ay, hastalı

ğına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
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Kabul edilmiştir. 

îzmir saylavı Sadettin Epikmen, 1 ay, has
talığına binaen. 

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

Kars saylavı Ömer Küntay, 15 gün, hastalığı
na binaen. 

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

Kastamonu saylavı Dr. Şükrü Şenozan, 1 ay, 
hastalığına binaen. 

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

Kocaeli saylavı Ali Dikmen, 20 gün, mazere
tine binaen. 

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

Konya saylavı Ali* Riza Türel, 1 ay, mazereti
ne binaen. 

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

BAŞKAN — Çiftçiler hakkındaki kredi ko
operatifleri kanununun bir maddesi encümene 
gitmişti, encümen mazbatayı getirmiştir. Arzu 
buyurursanız mazbatayı okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım kredi kooperatifleri kanun lâyihası

nın Genel kurulda konuşulması sırasında Zi
raat encümeninin istemesile encümenimize ve
rilen adı geçen kanun lâyihasının 30 ncu mad
desi okunub görüşüldü. 

1470 sayılı kanunla kaldırılan itibarı ziraî 
birlikleri kanunu hükümlerine göre birikmiş 
olub gerek Ziraat bankasında ve gerek diğer 
banka ve kurumlarla şahıslar elinde bulunan 
paralardan hakikî sahihleri belli olubda şahıs
lar hesabına kaydedilmiş olanların geri verilme
si, olmayanların ise tarım satış kooperatifleri 
birliklerile o mahallin tarım kredi kooperatifle
rinin yedek akçelerine satılması esası göz önün
de tutularak madde aşağıda yazıldığı gibi de
ğiştirilmiştir. 

Genel kurula gönderilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 
Ziraat En. Es. M. M. 

Manisa Manisa 
Rahmi Köken Yaşar Özey K. Akeken 

Bolu Seyhan Kırşehir 
î. Hakkı Tevfik Tarman A. Esen 

Bolu Maras Ankara 
M. KuzaTr N. Ural H. Çırpan 

Balıkesir Kırlareki 
R. Selçuk Z. Akın 

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

Kırklareli saylavı Dr. Fuad Umay, 20 gün, 
mazeretine binaen. 

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

Sivas saylavı Necmettin Sadık, 1 ay, mazere
tine binaen. 

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

Tokad saylavı Hurrem Ergün, 4 hafta, ma
zeretine binaen. 

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

Zonguldak saylavı Celâl Sahir Erozan, 2 ay, 
hastalığına binaen. 

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

MADDE 30 — 1470 sayılı ziraî kredi koope
ratifleri kanununun 22 nci maddesile kaldırı
lan itibarı ziraî birlikleri hakkındaki 29-111-1340 
tarihli kanuna göre çiftçilerden toplanmış ve 
bu gün Ziraat bankasında veya başka banka 
ve kurum veya şahıslar elinde bulunan para
lardan hakikî şahıslar adına yatırılmış olanları 
geri verir. 

Üzüm, incir ve fındık gibi öşrü piyasa yer
lerinde veya gümrüklerde alınmış olan ürünle
rin taşın masraflarından biriken paralar, şa
hıslar adına yazılı da olsa o ürünler için kuru
lacak tarım satış kooperatifleri birliklerine 
yedek akçe olarak verilir. 

Bunlardan başka itibarı ziraî birlikleri ka
nununa göre her hangi bir şekilde toplanmış 
olubda hakikî şahıslar adına yazılı olmayan pa
ralar o bölgede bu kanunla kurulan tarım kre
di kooperatiflerine yedek akçe olarak verilir. 

Tarım kredi kooperatifi henüz kurulmamış 
yerlerde, bu paralar, orada kooperatif kuru
luncaya kadar Ekonomi bakanlığı emrine Zira
at bankasına yatırılır. 

İSMAİL KEMÂL ALPSAR (Çorum) — Ev
velce yazılmış olmryanlara aid değildir. Bu ka
nun çıktıktan sonrakilere aiddir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka müta-
lea var mı? (yoktur sesleri). 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu kanunun bir maddesi Ziraaî satış koope
ratifleri kanununun müzakeresinden sonra ya
pılacağı için maddeyi geçiyoruz. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

Tarrm kredi kooperatiflerinin Genel kuruldan 
Ziraat encümenine, encümenin istemesile, gönde

rilen 30 ncu maddesinin deriştirilmiş sekli 
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2 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti vazife ve 

kurum kanunu lâyihası ve Gümrük ve inhisar
lar ve Bütçe encümenleri mazbatalar (î/101) | 1 | 

BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var-
mı? 

Lâyihanın beşinci maddesini okutuyorum. 
MADDE 5 — Hukuk müşavirliğinin vazife

si, vekillik makamından veya dairelerinden ve
rilecek mukavelename, kanun, nizamname pro
jeleri ve daha başka işler hakkında kanunî ve 
hukukî görüşünü bildirmek, 

Vekâlete aid davaların sicillini tutmak ve 
geçirdikleri safhaları takib etmektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi aynen reyinize arzediyonnn. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Bu kanunun hükümlerini 
Gümrük ve inhisarlar vekili yerine getirir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. Kutular gezdirilecektir. 

S — Ziraî satış kooperatifi ve birlik!eri hak
kında kanun lâyihası ve Iktısad. Adliye, Ziraat ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1X3) |2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? 

REFÎK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar, par
timizin, iktisadî prensiblerinden bir tanesinin de 
kooperatifçiliğe ehemmiyet vermek olduğu yo
lundaki işaretin tatbikatından bir tanesi olmak 
üzere ziraî satış kooperatifleri ve birlikleri hak
kındaki bu kanunun esbabı mucibesini itiraf ede
yim ki, gelen bir çok kanunların esbabı mucibe-
sinden çok kuvvetli ve çok açık, hakikaten çok 
ilmî bir şekilde yazılmış, kanun da ona göre ya
zılmış olduğundan yürekten gelen bir teşekkür 
borcu ile karşılamak vazifesini duydum. 

Ziraî satış kooperatifleri ve birlikleri hakkın
da bir kanun çıkacak şayiası, memleketin ticarî 
müesseseleri üzerinde muhtelif dedi kodu mev
zuu olmuştur. Öyle bir kanaat hâsıl olmuştu ki, 
memlekette ticaret tek elden idare edilecek, eş
hastan almıb Hükümetin eline geçecek diye zan 
hâsıl olmuştu. Kanunun esbabı mucibesinde bu 
nokta, ziraî mahsul satış inhisarı gibi bir te
mayül ve zihniyetin ifadesi olmaktan çok uzak 
diye tekzib edildikten sonra kanunun ruhu dahi 
bu endişeyi sarahaten kaldırdığını görerek müs-

[1] 210 sayılı matbuaya ek zaptın son undadır, 
[2] 229 sayılı basmayazı zaptın sanandadır. 

i terih olmak yerindedir. Genel hayatın manive-
' lası menfaat oldukça ve menfaati istihsal için 
I vicdanlar ve fikirler hâkim bulundukça ve vic-
; danlar menfaatlerin lehine alelıtlak satılmak gi-
| bi bir hırs da mevcud oldukça bu gibi adamlarm 
\ kanundan kuşkulanmaları tabiidir. Fakat 

vatandaşların mahsulünü temiz olarak 
piyasaya vermek, vatandaşı emeğinin 
karşılığı ile yüz yüze bulundurmak 
maksadını güden bu kanun, belki, başka yol
lardan gitmek suretile, hilekârlık yapmak su-
retile çiftçi vatandaşı istismar etmek isteyen 
tefecilerin, tüccarların menfaatine dokunabilir. 
Onun içindir ki amme menfaatini temin eden 
ve vatandaşa kendi mahsulünü kendi elile id
râk ettiği gibi yine kendi emin olduğu ellerle 
piyasaya sokmak ve piyasadan hakkını almak 
yolunda esaslı bir yol temin eden bu ziraî 
mahsuller satış kooperatifi kanunu, memleke
tin iktisadî inkılâbında hakikaten yer tutma
ğa çok lâyıktır. Çok temenni ederiz ki, tatbi
kat, bunun, burada, Hükümetin esbabı muci
besinde katiyetle ve açık alınla söylediğinin te
celli ettiğini göstersin. 

Arkadaşlar; bu esbabı mucibeyi okuduktan 
sonra yalnız satış kooperatiflerinden değil, 
Devletin, halkın menfaatine hâkim olmak, hal
kın menfaatini idare etmek ve halkı daha faz
la menfaatlendirmek noktasından tuttuğu her 
yol için düstur olacak bir kaç prensibin mev
cud olduğunu görmek dahi bize iftihar verir. 
Orada deniliyor ki, satış kooperatifleri ve bir 
likleri mevzuu her şeyden evvel, bir teşkilât 
meselesidir. Bu teşkilâtın esası da madde üze
rinde ihtisastır. İşte arkadaşlar, iki mühim 
prensibin teşkilâtını kuran bu kanun, bu teş
kilâtın başına getirilecek olan adamların dahi 
verdiğimiz işte mütehassıs ve iktidarlı olma
larını şart koyuyor. Filhakika bir taraftan 
mahsullerimizi mümkün olabildiği kadar is-
tandardize etmek, diğer taraftan bu istan-
dardize sayesinde millî mahsulâtımızı ecnebi 
piyasalarına iyi ve temiz göstermek ve bu teş
kilâtın içerisinde hilekârlık bulunmadığını her
kese bildirmek için bu işte çalışanların mut
laka mütehassıs olmaları lâzımdır. Üzüm, fın
dık ve incir işinden anlamayan kimselerin 
bu teşkilâtın başına gelmesi, bu işlerin mu
vaffakiyetine mânidir, diyen esbabı mucibeyi 
hürmetle karşılar ve tatbikatın dahi esbabı 
mucibede yazılı şekilde tecelli etmesini temen
ni ederim. Sonra bize teminat olarak denili
yor ki, biz bu ziraî satış teşkilâtını her taraf
ta yapmıyacağız. Lâzım olduğu zaman ve lâ
zım olduğu yerde yapacağız; birden bire işe 
başlayarak muvaffakiyetsizliğe uğramaktan 
doğan memnuniyetsizliğe meydan vermeyece
ğiz, deniliyor. Filhakika arkadaşlar, çok iş 
yapmaktan ziyade az ve öz iş yapmak, bil
hassa aklı gözünde olan halka, kendisine te-
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minat verildiği nisbette muvaffakiyet 
göstermek yönünden kooperatifçilik çok 
ehemmiyetli bir şeydir. Binaenaleyh 
kooperatif diye bir taraftan kendilerine kredi
ler açdığrmız ve satışımızı yapacak, size malı
nızın hakkını verecek, sizi tefeciler elinden kur
taracağız. Şu veya bu dalaverelerden kurta

racağız, bize geliniz diye teşkilât yapan ve bir
liklerinin başında Hükümet tarafından tayin 
edilmiş, ihtisasi tasdik edilmiş bir müdür geti
rilen bir müessesede dahi eğer yanı başında bu
lunan tüccarlar kadar muvaffakiyet gösteremez-
sek bu müesseseye girecek olan çiftçilerin piş
man olmaları gayet doğrudur. Onun içindir ki 
teşkilâtçılıkta, işleri tanzim de ve idarede ve 
bilhassa yazdığı bu esbabı mucibe ile bu satış 
kooperatiflerinde takib ettiği siyaseti p-öster-
mekte pek açık ve muvaffakiyetli bir ifadede 
bulunan tktısad vekili arkadaşımıza çiftçiyi 
perakendelikten kurtarıb tam partimizin dile
diği veçhile birlik etrafmda toplamaya matuf 
olan bu mesaide muvaffak olması için şartı 
aslî. çiftçiye emniyet telkini olduğunu ve bu 
da iş basma getirilen adamların isini anlar ve 
nihayet çiftçiye emniyet verecek kadar nü

fuzu nazar sahibi adam bulmak hususun d?1- H n 
metleri geri kalunvacannıa emin olarak sövli-
yebilirim. Binaenaleyh benim sözlerimin mahi
yeti umumiyesi doğrtıdan doğruya, çok ilmî 
yazılan esbabı mucibe üzerinde belki çiftçi hu
kukuna, millet hukukuna taallûk eden millî 
mahsulâtımızı belki piyasada dahi mevkiini te
mine matuf olan bu kanım hakkında noktai 
nazarımı ifade etmekten ibaret olduğu için ev
velâ teşekkürümü bu vesile ile arzeder ve fa
kat ihtisas ürerinde tekrar tekrar yazdıkla
rını tetbikatta görmekten millet nam ma zevk 
duyacaormfda ilâveden, hali kalmıyorum. 

HALÎL MENTEŞE (tamir} — Sermavec^r 
birliklerinin yo aleivmum sermayedarları is
tismara karşı müstahsili korumak inin en mü
essir çare. müstahsili da birliklere bağlamak ve 
sermayedarların karşısında bunları bir kütle 
haline koymaktır. Bu lâyiha bu bakımdan çok 
mühimdir. 

Esas maksadımız, iktisadı köylere götürmek
tir. Bunu vapamavmna di<rer yantıklarımızm za-
vahirden ibaret olacağını bu kürsüden söyliyen 
tktısad vekilinin de azmile faaliyete geçmiş oldu
ğunu tebşir ettiğinden dolayı bu lâyiha şayanı 

memnuniyettir. Lâyihanın, teşekkülün kurumuna, 
Akreditman ve muvaffakiyetlere aid olan hü
kümleri çok ^dizeldir, Yalnız Hükümetle tevek
kül arasındaki münasebatı tanzim eden hü 
kümler, benim kanaatımca, kooperasiyonun bün-
yesile kabili telif değildir. Kooperasiyonîar 
serbest şerait içinde inkişaf eder. Bunların 
korporasiyondan haşılca farkı da bundadır. Kor 
porasyonlarda bir çok menafiin tesadümü 

mevzubahs olduğu için o müsademeleri önle
mek üzere direksiyonun Hükümetin elinde bu
lunması zarureti vardır. Bu husustaki fikirleri
mi taallûk eden maddelerin müzakeresinde daha 
ziyade izah edeceğim. Yalnız bir nokta 
hakkında şimdi nazarı dikkati celbetmek 
isterim. Satış kooperatifleri kooperasiyon
îar içinde muvaffakiyeti en müşkül olan 
kooperatiflerdir. Ziraî satış kooperatifleri 
gerek iç pazarda ve gerek dış pazarda bütün ih
racatçılarla, rekabetle mücadele etmek mecbu
riyetinde olduğu gibi diğer taraftan kendi te
şekkülü içinde bulunan çiftçi ? karı
şı da şiddetli ve devamlı bir mücadele ile de 
mükelleftir. Onun içindir ki, satış kooperatifle
ri hemen %90, 95 mahallî evsafı mahsusayı 
haiz ve iç ve dış pazarda da rakibleri ya hiç ol
mayan veyahud az olan mahsuller üzerinde tat
bik edilmektedir. Nitekim vaktile memlekette 
iç satış kooperatifleri teşkil etmeği düşündüğü
müz zaman Aydınlılara yaptığım tavsiyede bil
hassa incirin bu evsafı mümtazesini nazarı dik
kate almısımdır. Aydın inciri bilirsiniz ki - mın-
takası mahduddur - Hatta bizim, memleketimizde 
de bağ sahibi ve saire gibi genişlemeğe müsaid 
değildir. Diğer taraftan beyazlığı ve kabuğu
nun inceliği ve balının bolluğu itibarile de ha
kikaten dünyada emsali olmayan bir mahsuldür. 
20 seneden beri ayakta ve muvaffakiyetle işle
mekte olan Aydm incir kooperatifinin muvaffa
kiyetinde ve devamında başında bulunanların 
yüksek feragati, malûmatı, teşebbüs kudreti çok 
müessir olmakla beraber bilhassa mahsulünün bu 
mümtaz vaziyeti mühim bir âmil olmuştur. 
Şübhesiz ki, bu gün şu kanunda satış koopera
tifleri için verilen muafiyetler ve akreditman 
kolaylıkları o zamandanberi yapılmış olsaydı, 
bütün incir bağcılarının bu gün % 30 unu ihtiva 
eden kooperatifler bütün bağcıları toplamış bu
lunacaktı. Denmişti ki, esas maksadımız iktisa
dı köylere götürmek ve köylerde kurmak. 

Arkadaşlar; köylerde verimli ve bilgili ikti
sadî korumanın birinci şartı kövlere ziraat tek
niğini götürmektir. Köylere ziraat tekniğini 
yalnız biz de değil, hiç bir memlekette yalnız 
resmî teşkilât getirememiştir. Ziraat tekniğini 
köylere getiren zürraın, çiftçinin kendi teşekkül
leri, umumî tabirle kendi sendikasıdır. Ken
di içinde bulunan, kendi sendikasında bulunan 
şan ? tatbik tarlalarına, kütüpane-
lerine, konferans salonlarına ve onlarm başka 
memleketlerde olduğu gibi çok rağbet gören ve 
çok muvaffakiyetle yürüyen neşriyatlarile gö
türülür. Bay Bakan kredi kooperatifleri kanu
nu müzakere edilirken ziraî kredi kooperatifle
rini satış kooperatiflerine bağlayacağız, mu
vaffakiyet ancak bundadır, buyurdular. Yine 
aydın kooperatifinden bahis buyuruldu. Bunlar 
kendi şirketlerine bağlı oldukları için muvaffak 
olmuşlardır. Arkadaşlar, diğer memleketlerde 
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umumileşen, tatbik gören kooperasyonun her sa
hasında bilhassa satış kooperatiflerinde kendi 
sendikalarına bağlı satış kooperatifleri muvaffak 
olmuştur. Çünkü kooperatif sendikası esasen 
azaları toplu olduğu için kooperatife alışık bir 
kütle halinde çalışırlar. Kooperatiflerde ve sen
dikalar ve kooperatifin her çeşidi, evvelce, yal
nız meslekî ihtiyaçları temin edecek eşyanm 
toplu almıb tevzii ve diğer taraftan çiftçinin 
teknik terbiyesi üzerinde çalışmalarını teksif 
ettikleri halde bu sahayı gittikçe genişletmişler; 
gerek satış kooperatifleri, gerek kredi koopera
tiflerini de kendi teşkilâtı içerisine almış ol
dukları gibi diğer taraftan da sigortaları, taa-
vün sandıklarını da umumiyetle kendi şebeke
leri içine almış ve Fransada başlayan bu teşek
kül bütün Fransa köylerine, sahralara toplan
makla beraber bütün dünyaya yayılmıştır. Onun 
için köylünün şeraiti iktisadiyesini yükseltmek 
ve iyileştirmek ve onun yaşamasını yüksek bir 
huzura ulaştırmak için bence esaslı ve yegâne 
şey ziraî sendikaları kurmak için başlamak ve 
onun üzerinde yürümektir. 

Filhakika bu kolay bir iş değildir. Bütün 
dünyaya Fransadan başlamış ve yayılmış varım 
asırlık bir tarihe maliktir. Bu teşekkül daima 
muvaffakiyetle yürümüş, çiftçinin ihtiyacına da
ha yakinen iştirak ettiği için bütün memleketle
ri kendi şebekesi içine almıştır. Onun için çift
çinin gerek içtimaî, gerek iktisadî, ererek ahlâkî 
ve terbiyevî ihtiyaçlarını kavrayan bu teşekkül
lerin memleketimize umumen yerleşmesi hakkın
daki tedbirleri bir an evvel almalarını îktısad 
vekili arkadaşımızdan bu vesile ile de d^rim. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tarım satış kooperatifleri ve birliği kanunu 
MADDE 1 — Bu kanunda yazılı hükümler

den faydalanmak üzere en az on çiftçi arala
rında değişir kapitalli, değişir ortaklı ve buç-
lu soravlı tarım satış kooperatifleri kurabilir 
ler. 

Çiftçi olmayan veya kooperatifin çalıştığı 
ürünler üzerinde tecim veya komüsyonculuk ya
panlar bu kooperatife giremezler. 

Tarım satış kooperatifleri, tarım satış koo
peratifleri birliklerinin kurulabileceği bölge
lerde Ekonomi bakanlığının onamile kurulur. 
Ayni ürünün satışı için bir yerde birden çok 
satış kooperatifi kurulamaz. 

HALÎL MENTEŞE ( İzmir ) — Dördüncü 
maddede satış kooperatiflerinin çiftçilerin mes
lekî ihtiyaçları, üretim ihtiyaçları için muh
taç olduğu alâtü edevatın ve diğer edevatm 
toptan alıp dağıtması lüzumunu zikrediyor. 
Aşağı yukarı denilebilir ki, bu kooperatifler 

istihlâk işile de tavzif ediliyor. Bendeniz bu
nu doğrudan doğruya çiftçinin şahsî ihtiyaçla
rına aid olan mevadda da teşmil ettirilmesi
ni istiyorum ve zannediyorum ki, kabul edi
lirse bu çok faydalı olacaktır. Çünkü satış ko
operatifleri ayni zamanda kendi teşekkülleri
nin içinde kendi azalarına mahsus olmak üze
re istihlâk kooperatifleri işini de görmektedir
ler. Satış kooperatiflerini kurarken ve ona 
bu kadar muafiyetler verirken yalnız meslekî 
ihtiyaçlara aid olan şeyleri değil ayni zamanda 
yiyecek ve giyecek gibi şahsî ihtiyaçlara aid 
olan eşyayı da istihlâk kooperatifleri vasıta-
sile temin etmeği faydalı buluyor ve bunu tek
lif eyliyorum. Bu teklif kabul edildiği zaman 
bu satış kooperatifinin adı (Tarım satış ve is
tihlâk kooperatifleri) olmak lâzımgelir . 

Encümen ve îktısad vekilinin bu hususta 
mütalealarını öğrenmek isterim. 

KÂMİL DURSUN (İzmir) — Bu maddede 
ayni mahsulün satışı için bir yerde birden faz
la ziraî satış kooperatifi kurulamaz deniliyor. 
Memleketimizde üzüm, incir, fındık, zeytin 
yağı, tiftik, pamuk, tütün gibi rekoltesi büyük 
olan mahsullerin satışını bu memlektte bir koo
peratif temin edebilir mi? Bunlardan bilfarz 
üzümü ele alalım. Bu sene mahsul 80 bin ton 
raddesindedir. Geçen senelerde bundan aşağı 
olmuştur. Bazı senelerde bundan daha fazla 
olduğu görülmüştür. Şu halde mahsulün vasa
tisi 75 - 80 bin tondur. Bu kadar mahsulü bir 
satış kooperatifi vasıtasile idare etmek ve 
yerden kaldırıp istihlâk piyasalarına atarak pa
raya çevirmek çok müşküldür, zannediyorum. 
Netekim bu sene Eğe mmtakasmda üzüm re
koltesinin bolluğundan vesair sebeblerden do
layı fiatlar çok düşmüştür. Nazilli fabrikası
nın temel atma marasimi münasebetile İzmiri 
ziyaret eden saym Ekonomi bakanımız bu vazi
yeti gördükten sonra orada Ziraat ve İs banka
larının iştirakile hasıl ola nteşekkülü piya
saya sevkederek fiatın yükselmesi için lâzım-
gelen tedbirleri almıştır. Bu da şayanı teşek
kürdür. Bundan başka bu meseleden dolayı bağ
cıların istekleri üzerine geçen tatilde Izmirde 
parti idare başkanı Bay Avni Doğanın davetile 
Manisa saylavlarının da iştirakile Manisada bir 
içtima yapıldı. Orada üzümcüler bütün istekleri
ni dermeyan ettiler. Bunlarm istedikleri, ürünle
rinin değer fiatla satılması ve ürünlerinin istih
salinde kullandıkları potas, kükürd, göztaşı, 
kâffid ve buna mümasil şeylerin ucuza mal edil
mesi keyfiyetidir. Tabiidir ki bunu Bay Avni 
Doğan arkadaşımız lâzımgelen mercilere ra
porlarla bildirmişlerdir Kanunun tatbiki sıra
sında bu rapor muhteviyatmm göz önünde tu
tulmasını, ona göre direktif ve talimat veril
mesini Ekonomi bakanlığından rica ederim. 
Maruzatnn budur. 
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HAMDI ONGUN (İçel) — Yerden bahsedi-' 

liyor Fakat bu yer vilâyetmidir, kazarındır, ne
dir, belli değil? 

REMZİ GÜREZ (Gazi Antep) - Satış koo
peratiflerinin vazifesini kendi sahasında, bı
rakmak, memleketimizde yeni açılan ve açıla 
cak olan bu teşekküllerin iyi bir muvaffa
kiyet elde etmesini temin etmek için mümkün 
olduğu kadar kendi sahasında kalmasını, Bay 
Halil arkadaşımızın teklif ettiği gibi ona is
tihlâk yolunun da açılması yolana gidilmemesi 
İktısad encümenince lü^rmlu. görülmüştür. 
Bu kooperatifler işlerini iyice öğrendikten, mu
vaffakiyetli sonuçlar aldıktan sonra belki ikin
ci derecede veyahud başka işlerle iştigal-"! se1 -
kedilebilir. Bir mahsulün bir yerde satışı demeli, 
bir iktisadî satış merkezinde satışı dernektir. 
Kasabalarda olduğu gibi, viîâvet merkezlerin
de de olabilir. Bu itibarla şayet kasaba satış. 
kooperatifi bir tane varsa yanında onun uğraş
tığı mahsul üzerinde ikinci frr kooperatif 
açılması tabii doğru değildir. Kooperatiflerin 
birden fazla olmamasının sebebi sorulmadığı 
için izah etmiyorum, "^"alr-ız bir mahsulün 
çoklunu karcısında, kooneratif^n onu idare 
edememesi vaziveti bizce varid değildir. 
Çünkü bu teşekkülün artması personelin art
masını icab ettirir. Fakat asri merkebin ta
addüdünü icab ettirmez. Şayed bu şekilde isin 
çokluğu dolayısile lâzım y/elen takviye teşkilâtı 
na ihtiyaç görülürse tabiî, tatbikatta onu yapan
lar düşüneceklerdir. 

Yer deyince, izah etmiş bulunuyorum. Nere 
de satış varsa oralar yer sayılacaktır. Kaza, vi
lâyet merkezleri yer saydır. 

' ŞÜKRÜ YASIN (Çanakkale) — Bu izahat 
kâfi değildir. Yer, yalnız satış yeri değil, bu
rada bahsolunan sey. çiftçilerin yapmış olduk
ları satış kooperatifleridir. Bu kooperatiflerin 
teşekkül ettiği bölgeler de Ekonomi bakanlığı
nın tensibi ile tayin olunacaktır. Benim, bu yazı 
lıştan anladığım budur ve zannediyorum ki zım
nen anlaşılan da budur. Satış kooperatifinin teş
kiline müsaade edilen bölge köy değilse, ya siz 
veya Bay Bakan açıkça ifade buyurunuz. 

REMZİ GÜREŞ (Gazi Anteb) —• Müsaade 
edilen bölgede bir kooperatif kurulacaktır. Bu 
tabiî, tedricen olacağı için İktısad vekâletinin 
önemile ve müsaid yerlerde açılacaktır. Ka
nunda, bir yerde açıldıktan sonra onun yanında 
bir daha açılamaz, deniyor. 

ŞÜKRÜ YAŞIN (Çanakkale) - - O halde yer 
kelimesi yerine « Bölge >> koyalım. 

REMZİ GÜREŞ — Bizce « Yer » kelimesi ka 
fidir. 

NAZMİ TOPÇUOĞLU (Aydm) — Bu kanun 
tarım kredi kooperatifleri kanımile bir kül ha
lindedir, yekdiğerini itmam eden kanundur. Ta
rım kredi kooperatifleri kanununda der ki, koo-
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peratiılerin teşkil edildiği yerde İktısad vekâleti 
tensib ettiği takdirde bir satış kooperatifi kuru
lur. Demek ki, satış kooperatifi hududu, kre
di kooperatifinin hududu içindedir. Bunun için 
ne bölge demeğe, ne şu demeğe hacet yoktur. 
Hududu malûmdur. Ayni hududun içinde ayni 
mahiyette iki kooperatif kurduğumuz takdirde 
bir defa bir mahsulü toplayıb piyasa mahalline 
sevketmek için lâzım gelen idare masrafları cif-
leştirmiş ve bunların arasında içtinabı gayrika-
bil bir rekabete meydan vermiş oluruz. Bu iti
barla satış kooperatifleri kurulduğu yerde mut
laka tek olmak lâzımdır. Ayni mahsulün üzerin
de ikinci bir kooperatif kurulamaz. Amma o 
yerde başka bir mahsul üzerinde bir satış koo
peratifi daha kurulabilir. Meselâ incir satış ko
operatifinin bulunduğu yerde bir tütün veya pa
muk satış kooperatifi kurulabilir. Fakat ikinci 
bir incir satış kooperatifi kurulamaz. Hududu, 
ziraî kredi kooperatifinin kredi dağıttığı köyler 
dahilindedir. Onun hududu ancak o köyün 
ve uııntakanm iktisadî ehemmiyetile tayin olu
nabilir. Belki bir köyde bir ziraî kredi koope
ratifi kurulabilir, belki üç köyde bir kooperatif 
kurulabilir. Bunun için bunu şu veya bu şekil

de tayin ve tesbit etmeğe imkân yoktur. Satış 
kooperatifi kredi kooperatifinin kurulduğu hu
ri ud dahilinde çalışacaktır. Bu, tek olacaktır. 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Kooperatifle
rin kur ulusunun başlıca maksadı, aradaki va
sıtaları bertaraf edib müstahsille müstehliki 
doğrudan doğruya karşılaştırmak, nıaksad 
ç] iticini ti maliyet fiati üzerindeki vasıtaların 
yüklediği ağır şartlardan çiftçiyi kurtarmak
tır. Binaenaleyh gaye çiftçinin maliyet fiatle-
ri üzerindeki amilleri mümkün olduğu kadar 
hafifletmek olduğuna göre, çiftçinin mesleki
ne göre lâzımgelen alât, edevat ve mevaddı 
toptan alıl) suhuletle satmak vazifesile nıükel-

I lef olduğuna göre çiftçiye lazım olan şeyleri 
toptan aJıb kendisine vermesindeki fayda zan 
nederini ki zahir ve bahirdir. İktısad encümeni 
ııamıııa cevab veren arkadaşımız diyorlar ki, 
bunlar memlekette ilk teşekküllerdir ve kem 

I di sahalarında bulunmalıdırlar. Kabiliyet ço-
| ğaldıkça, tekemmül ettikçe bunlara diğer sa-
i lâhîyeiler de verilir. Kanuna bu salâhiyetin 
j şimdiden konması, satış kooperatifleri faaliye-
| te başladığı anda bunları da bu anda yapması 

mecburiyetini tahmil etmez. Satış kooperatif 
i leri teşekkül edibde doğrudan doğruya satış 
i işlerine, bilâhare de diğer salâhiyet verilecek 
i işlere bakabilir. Çünkü bu işlere ilk defa geç

mek kolay bir iş değildir. Çiftçi gibi büyük bir 
] kütlenin gübresini, potasını ve sairesini toplu 

olarak alıb doğrudan doğruya tevzi edemez. 
Depolar ister, muhafaza etmek ister, ayrıca 
alış ve satış ofisi ister. Bu, kolay bir iş değil
dir. Kanuna koyacağımız bu iş üzerinde de 

ı kooperatifler salahiyetli oldukça, vaziyetleri 
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müsaid oldukça tatbik ederler. Çiftçi için de 
iyi olur. Binaenaleyh istihlâk işinin satış koo
peratiflerinin salâhiyeti dahilinde olmasmda 
hiç bir mahzur görmüyorum. Fırsat buldukça 
yapmaları için bu işi de kendi dirayetlerine 
bırakmalı. Kendilerine lüzum olan eşyaları 
nasıl ki alıyorlarsa bunu da yapabilirler. Onun 
için ben İktısad encümeninin koyduğu bu es
babı mucibeyi kâfi görmüyorum. Takrir veri
yorum, Meclisinin takdirine bırakıyorum. 

NAZMÎ TOPCOĞLU (Aydm) — Çiftçinin 
iki türlü ihtiyacı vardır. Birisi meslekinin icab 
ettirdiği alât, edevat, mualece ve saire. Di
ğeri gıdaî ihtiyaçları, melbusat ve saire. Bay 
Halil arkadaşımızın ifade ettikleri ziraî sendi
kalar daha ziyade çiftçinin meslekî ihtiyacını 
temin eder. Bundan iki fayda tasavvur olunabi
lir. Birisi köyün münferiden alacalını toptan 
alarak ucuza temin etmek, ikincisi ihtiyaçlarını 
peşinen alamayanlara kredi suhuleti vermek. 
Binaenaleyh bizde kredi satış kooperatifleri ku
rulduktan sonra ayrıca bir de istihlâk koope
ratifi yapmağa, lüzum yoktur. Günkü ziraî 
kerdi kooperatiflerinin bünyesi içindedir bu 
krediyi temin eden ziraî kredi kooperatifi ayni 
zamanda köylünün müşterek ihtiyacını toktan 
temin edib onlara kredi suretinde verebilir. 
Kanun buna esasen mâni değildir. 

İstihlâk kooperatifleri bahsine gelince; is
tihlâk kooperatiflerinde en mühim mesele 
şifrdaffer dir. Çünkü istihlâk kooperatifleri 
alelade bir bakkal dükkânından daha ağır mas
rafla işleyen müesseselerdir. Bir defa ortağın 
aldırı malı defteri mahsusunda hesablamak lâ
zımdır, ki sene nihayetinde neticeyi anlayabil-
sin. Ortaklara bonolar verilecektir. Binaenaleyh 
bunun basmda bir muhasebeci, bir müdür ve me
murlar gerektir. Bu kadar ağır masraf i icab etti
ren teşkilâtın sifr dafferi daha çok olmalıdır. 
Meselâ bir,köyde 500 liralık alış veriş oluyorsa 
ve masraf ta 200 lira ise bu % 20 bir nispet tu
tar ki çok fazladır, tstihlâk maddeleri eksik olan 
yerlerde istihlâk kooperatifleri faydalı değil, 
zararlı teşekküller olacaktır. 

Bunları avn bir teşkilât yapmayıp ta satış 
kooperatifleri içine alacak olursak ona birbi
rinden ayrı iki vazife tahmil etmiş oluru?; H 
bu iki işi bir teşkilâtın vapmasına imkân yok
tur. Mahsulü tesellüm ettiği zamanlarda satış 
kooperatifleri isle o kadar mahmuldür kî vü*-
lerce kooperatörün mallarmı tesellüm ettiöi 
sırada istihlâk kooperatiflerinin islerini görme
ğe imkân yoktur. Mahsulün tesellüm zamanı 
geçtiği vakit belki bu işleri görebilirler. Fa
kat bu kooperatifleri muayyen aylarda çalıs-
tırıb muayyen aylarda tatil etmek imkânı ol
madığı için satış kooperatifi istihlâk kooperatifi 
haline gelemez. Yalnız buyurdukları sandık cok 

faydalıdır. Bu da ziraî kredi kooperatiflerinin 

işleri içinde vardır ve esasen yapılması lazım 
bir şeydir. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Bay Nazmi 
arkadaşımız meseleyi güzel izah buyurdular. 
Yalnız kredi kooperatifleri içinde zatî ihtiyacı 
teminde mümkündür, buyurdular. Bu mütalea-
ya Heyeti muhteremenin iştirak etmemesini rica 
edeceğim. Krediyi yalnız meslekî ihtiyaca has-
retmeyib de zatî ihtiyaca da teşmil ederek bir 
de yanı basmda bakkal dükkânı açarsak bun
dan bir çok zararlar hâsıl olur. Gördüğüm yer
lerden bunun bir numunesini arzedeyim. Me
selâ bir yerde bir şirket çalışıyor, bunun bir 
çok ustaları, ameleleri var. Bu şirketin yanı 
başında bir de bakkal dükkânı açılmış, şirket 
tarafından işletiliyor. Akşam üzeri hesab görü
lürken bakarsınız ki bütün amelenin kazancı 
bakkale devrilmiş ve amelenin eli boş kalarak 
bütün kârı bakkal dükkânına intikal etmiştir. 
Bizim ciftci zaten hesabmı pek bilmez. Onun 
için zatî ihtivac için krediyi birakacak olursak 
hesab görüldüğü vakit, bu da amele gibi yalnız 
eline bir pusula alır. Onun için kredi koopera
tiflerinin şimdilik zatî ihtiyacı temin etmemesi 
lâzımdır. Bunu atiyen düşünürüz. 

Satış kooperatiflerinde katiyen zatî işi ka
bul etmemeliyiz. 

"HALİL MENTEŞE (izmir ̂  — İstihlâk ko-
kooneratifini görecek olan, satış kooperatifini 
döndüren adamlar olmayacak. Ayrıca bir 
istihlâk kooperatifi satış kooperatifine 
bağlı olarak kurulacaktır, istihlâk kooperatifi 
arkadaşımızın dediği sdbi bakkal dükkânı delil
dir. Satın itibarile öyledir. Amma istihlâk ko
operatifi satış kooperatifinde tonlanmıs olan aza-
larm biriktirdiği paralarla, teşkil edilecek olan 
dükkânlardır. Binaenalevh istihlâk kooperatif
leri, satış kooperatifleri islerine- mâni teşkil ede
cek değildir. Ayrıca müstakil ve doğrudan do#-
ruva kendi azalarmm verecekleri hisse pavla-
rı ile teşekkül edecek bir teşekküldür ve bu An
talya saylavı arkadaşımızın tasavvur ettisi ffibi 
kurulacak olan bir teşekkül değildir. Belki sa
tış kooperatiflerinin kontrolüne tâbi olabilir. 
Fakat ondan ayrıdır. Onun ioin gerek Bay Naz
miye ve gerek diğer arkadaşlara cevab verdiği
mi zannediyorum. Çok faydalıdır. Diğer mem
leketlerde bu satış kooperatiflerinin yanmda 
istihlâk kooperatifleri de vardır, ve çiftçi için 
çok faydalıdır. Demin de arzettiğim gibi mak
sadım kanun yapılırken bir salâhiyet vermek
tir yoksa satış ile beraber istihlâk kooperatifle
rine başlansın demek değildir. Yalnız istikbale 
aid bir dilektir. Kanun yapılırken salâhiyet ko
valım. Satış kooperatiflerini büvük bir maksad 
için yapıyoruz. O gayenin içinde bu gayede mev-
cuddur. 

İKTISAP V. CELÂL BAYAR r izmir ) — 
iktısad encümeni mazbata muharririnin v,e di
ğer söz alan hatib arkadaşlarımızın fikirlerine 
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iştirak ediyorum. Satış kooperatiflerine çok 
ağır vazifeler veriyoruz. Dahilde iyi alrb iyi sa
tacaklar ve bilhassa hariçte mahsullerimiz» pi
yasa bulacaklardır. Bu, çok ağır bir vazifedir. 

Bu vazifenin yanı başında bir de meslekî ihti
yaçları temin etmek işi de vardır. Şimdi bu
na bir de zatî ihtiyaçları tevdi edersek, zan
nediyorum ki bunun altından güç kalkarlar ve 
belki de kalkamazlar. Halil arkadaşımızın tek
liflerini ilerde düşünürüz. Zannediyorum ki he
nüz sırası gelmemiştir. 

ŞÜKRÜ YAŞIN (Çanakkale) — Ziraat en
cümeninden bir sualim var. 

KÂMİL DURSUN (İzmir) — İhracat malla
rımızın köylünün menfaatine muvafık şekilde 
satılmasını temin için Hükümetin getirdiği 
bu kanun lâyihası müzakereye çok şayandır 
ve arkadaşlarımızın alâkaları cidden şayanı te
şekkürdür. 

Bendeniz demin de arzettim, bir yerde mah
sul çok büvük olduğu takdirde, faraza, İz
mir veya Manisada üzüm çok olduğu takdir
de oradan kurulacak bir kooperatif maksadı 
temin edebilir mi? Bu cidden tetkika şayan
dır. Ben, diyorum ki mademki bu kanunla 
satış kredi kooperatiflerine bir çok muafiyet
ler bahşedilmiştir, sonra bu gibi mahsulâtı
mızı bu p"ün ihraç etmekte olan müesseseler 
çoktur, yani esbabı mucibe mazbatasında da 
gösterildiği veçhile teknik olan ticaret evleri 

pek çoktur. Bu mahsulün idaresi için 20 - 25 
ihracat evleri vardır. Bunlarm yerini tutmak 
için İktısad vekâleti salahiyetli olmalıdır. Çok 
büyük mahsullerin satışı için icab eden yer
lerde bunlar taaddüd etmelidir. Mahsulün çok
luğuna ve miktarına göre 1, 2, 3S bunu tetkik 
ve tayin edecek, İktısad vekâletidir. Tabiî 
malûmatı daha geniştir, yüksektir. Satış piyasa
larını daha iyi tetkik ve takib etmektedir. Mah
sullerin ve satış yerlerinin vaziyetlerini daha iyi 
bilir. 

Muhterem bakanımızın söyledikleri veçhile 
satışları temin için piyasalarla meşgul olacaklar
dır. Bir olmaz, iki olursa zannederim ki, daha 
faydalı olur. Mahsulün vaziyetine, çokluğuna 
göre üç, dört ne olursa mahsulün satışı daha iyi 
temin edilmiş olur. Bendeniz bunun için bir 
takrir takdim ediyorum. 
' SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — İkinci madde mak
sadı temin etmiştir. 

İKTISAD Vİ CELÂL BAYAR (İzmir) — 
Müzakerenin çok uzadığına kaniim. Fakat ara
da ufak bir hakikatin kaybolmaması için söz al
mak mecburiyetinde kaldım. Zizi fazla yorma
mak suretile konuşacağım. Affinizi rica ede
rim. 

Bir yerde bir satış kooperatifi teşkil edilir, 
onun haricinde satış kooperatifi teşkil edilmez, 
kaydi yanlış anlaşılmıştır, zannederim. Bunun 
makanizmesi şudur: Misal olarak memleketimi

zin bir muhitini ele alalım. Meselâ İzmir. Bu
rada Satış kooperatifi birliği bulunacaktır. Da
hilden alacak, harice satacak, dahilde piyasa bu 
lursa mahsulün sürümünü temin için uğraşa
caktır. Bunun mülhakatta şubeleri olacaktır. 
Ancak bu mülhakat tabiri, bizim idarî, mülkî 
teşkilâtımıza göre değildir. Piyasa merkezleri, 
mahsulün yetişme ve satılma yerleri göz önünde 
tutularak kooperatif şubelerinin kurulacağı yer
lerdir. İşte böylece meydana gelecek merkezler
de ikinci bir satış kooperatifi teessüsünü istemi
yoruz. Mesele bundan ibarettir. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — İkinci madde doğ
rudur. 

NAZMİ TOPCUOĞLU (Aydm) — Bay Kâ
mil arkadaşımız, üzüm gibi bu gün 80 000 tonluk 
ihracat maddemiz - ki, bu miktarı yarın için 
normal bir rekolte telâkki ediyorlar - Bu ka
dar mühim bir mahsulü, incir ki, 20 - 25 bin ton
dur, bir teşekkülün idare etmesi müşkül olacağı 
için ihracat merkezlerinde icabında bir kaç tane 
birlik yapılmasını tavsiye ediyorlar. Hakika
ten mahsulümüzün ihracına mâni olacak kuvvet
li bir tehlike varsa bunu şimdiden önlemeğe ça
lışmak çok doğru olabilir. Bunun aksi misali 
vardır. Bu gün bu kanun çıktıktan sonra incir 
ve üzüm mahsulünün % 50 sini kooperatiflesti-
recek olursak bundan çok memnun olmamız lâ-
zımgelir. 1911 de îzmirdeki tüccarlar bir tröst 
yaptı. İsmi Fiğparkers idi. Bu tröst % 100 İz
mir mahsulünü bir tek elden 1914 senesine kadar 
idare etmiştir. Demek k i bir teşekkülle, bir el
den idare edilebilir. Hatta o fiğparkers tröstü 
yalnız incir tröstünü yapmamıştır. 1912 senesin
de üzümü de ilâve ederek bu işlerin idaresini bir 
tek elden yapmıştır. İzmirde cereyan eden bu 
hâdise gözümüzün önünde dururken bir idare 
bunu yürütemez diye endişe etmek bilmem baş
kalarına daha tabiî gelse dahi İzmir içerisinde 
bu hâdisatı görmüş arkadaşlarımızın arzettiğim 
misali göz önüne getirerek bunun yapılabilmesi 
imkânı olan bir iş olduğunu bilmeleri lâzrmgel-
diğini zannediyorum. 

ŞÜKRÜ YAŞIN (Çanakkale) — Bir sual. 
Hükümet, göndermiş olduğu lâyihanın birinci 

maddesinde çiftçiyi bu kanuna göre tarif etmiş. 
Bendenizin kanaatimce bu tarif ve tavsif nok
sandır. Diyor k i : Çiftçi bizzat kendisi veya aile-
sile tarlada çalışan.... 

İKTISAD VEKİLİ CELÂL BAYAR — Bu 
madde, ileride gelecek bir kanuna dercedileceği 
için Hükümetin de muvafakatile encümen bunu 
tayyetmistir. Şimdi müzakere ettiğimiz madde
de bu tarif mevzubahs değildir. Bunun için mü
zakereyi uzatmamak lâzımdır. 

ŞÜKEÜ YAŞIN (Çanakkale) — Bendeniz 
çiftçiden maksad nedir onu soruyorum. Meselâ 

I bir mütekaid yanma maaşlı bir adam tutarak 
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çiftçilik yaparsa bu adam çiftçi değil midir. Ba
kan buna cevab versin. 

REMZİ GÜREŞ (Gazi Anteb) — Çiftçinin ta
rifinin tamamlanması için Hükümetin muvaf aka-
tile Ziraat encümeni o tariflere şamil olan hü
kümleri kaldırmıştır. İktısad encümeni de Hü
kümette ileride daha iyi bir tarif yapmayı mu
vafık görmektedir. Arkadaşımız çiftçiden mak-
sad nedir diye sordu. Sual, kaldırılmış olan hü
kümlerle izah edilmiş oluyor. 

YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Çiftçinin manası 
gayet sarihtir. 

İKTISAD VEKİLİ CELÂL BAY AR — Arka
daşımızın suali cevabsız kalmasın. Bu üç ka
nun ; kredi kooperatifleri, satış kooperatifleri ve 
ayni zamanda Ziraat bankası kanunu, bir kül ha
linde nazarı mütaleaya almarak tertib edilmişti. 
Ziraat bankası kanun lâyihası Heyeti Vekilede 
tetkik olunmaktadır. Esas çiftçinin tarifi Zi
raat bankası kanununda yer bulmuştur. O ka
nunun buraya gelmesine talikan buradan kaldı
rılmıştır ve Hükümet te muvafakat etmiştir. 
Ziraat bankası kanunu geldiği zaman uzun boy
lu konuşuruz. 

ŞÜKRÜ YAŞIN (Çanakkale) — Pek âlâ. 
Kavga etmeye ne lüzum var. 

TARIK US (Giresun) — Bahsolunan kanu
nun ne zaman çıkacağı belli değildir. Çiftçi ke
limesinden encümenler ne anlıyorlarsa, bu ka
nunun tatbikmda hangi fikir hâsıl olacaksa onun 
malûm olmasmm zabta geçmesinde fayda vardır. 
Bu kanunun bir maddesini çıkacak olan başka 
bir kanuna talik etmek doğru olmaz. Bu kanu
nun tatbikmda bu kelime nasıl bir mâna ve ma
hiyetle tatbik olunacaktır? Bu mesele üzerinde 
tenevvür edilmemizin faydadan hali olmayacağı 
kanaatindeyim. 

TURGUD TÜRKOĞLU (Manisa) — Ben 
öyle sanıyorum ki, bu kanunlara çiftçi kelime
si; ne kanunun takib ettiği gaye itibarile, ne 
Hükümetin tekliflerile alâkası olmadığı bir sıra
da girmiştir. Esas mesele, ziraî kredi koopera
tifleri, ziraî satış kooperatifleridir. Bu kanunlar 
memleketimizde ürün namma ne varsa hepsine 
şamil bir kanundur. Çiftçiler de, bağcılar da, tü
tüncüler de, incirciler de hulâsa yer mahsulü 
namına ne varsa bütün ürünlere şamil olmak üze
re yapılan kanundur. Hükümetin teklif ettiği 
ziraî kredi ve ziraî satış kooperatifleri tabirleri 
var ki, ziraî kelimesile ziraatin alelûmum ürün
lerine şamil olmak üzere yapılmış kanunlardır. 
Binaenaleyh, ne burada, ne Ziraat bankası kanu
nunda çiftçiyi tarif etmek ihtiyacı karşısında de
ğiliz. Alelıtlak yer ürünleri üzerine kurulacak 
teşekküllerdir. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Çiftçi tabiri durub 
dururken ihdas edilmiş bir tâbir değildir. Çift
çiyi hepimiz biliriz, îktısad vekili, Ziraat ban
kası kanununda tarif edilmiş ve bununla iktifa 

edilmiştir, diyorlar. Ben çiftçi tabirinde hayvan 
yetiştirenler de dahil mi diye sordum, evet de
mişlerdi. Binaenaleyh çiftçi, eken, biçen, diken 
ve hayvan yetiştirenlerdir. 

NAZMİ TOPÇUOĞLU (Aydın) — Demin de 
arzettiğim gibi, ziraî satış kooperatifleri kanunu
nu müzakere ederken ziraî kredi kooperatifleri
nin hiç bir an gözden kaçırılmaması lâzımdır. 
Bunlar biribirini itmam eden kanunlardır. Ziraî 
kredi kooperatifleri dahil olabilecek ortakların 
evsafmı bildirmiştir. Daha doğrusu, dahil ola
mayacak olanları tesbit etmiştir. Faiz yapanlar, 
aynen veya nakten para verenler, şunlar, bunlar 
kredi kooperatifine dahil olamazlar. Binaenaleyh 
bunun haricinde kalanlar istihlâk kredisi alabile
cekler demektir. Burada dahil edilmiş, edilme
miş ziraî kredi kooperatiflerine girmek için lâ
zım g-elen evsafı haiz olanlar icab eden istihsal 
kredisini alabilirler. Çünkü bunlar krediye müs
tahak olanlardır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka mütalea 
yoktur. Bir tadilname vardır. Okunacaktır: 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin son fıkrasının şu veçhile 

tadilini teklif ederim. 
Ayni ürün satışı için bir veya bir kaç satış 

kooperatifi... 
İzmir 

Kâmil Dursun 
BAŞKAN — Takriri reye arzedeceğim. Naza

rı dikkate alanlar ... Almayanlar ... Nazarı dik
kate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — En az üç tarım kooperatifi, 
satışmı yaptıkları ürünlerin çıkat merkezlerinde 
Ekonomi bakanlığının onamile bir tarım satış 
kooperatifleri birliği kurarlar. Her çıkat mer
kezinde bir ürün için ancak bir birlik kurulabilir. 

Bir birlik bir kaç ürünün satış ve çıkat işle-
rile de uğraşabilir. 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Burada çıkat 
merkezi denildiğine göre, bu zannedersem ihracat 
merkezi demek olacak, halbuki dahilî pazar için 
dahi kooperatifler kurulur. Bunlar çıkat merkezi
ne bağlı değildir. Dahilî pazar merkezine bağlı 
olurlar ve aralarında birlik yaparlar. Binaen
aleyh bu çıkat kelimesinde bu mana mündemiç 
midir? Zannederim ki, yazılış tarzma bakılırsa 
mündemiç değildir. Meselâ bir mmtaka dahi
lindeki köylüler sütlerini, yağlarını, peynirlerini 
birleştirerek civar şehre satmak isterler. Böyle 
bir mmtakada olduğu gibi diğer ovada bulunan 
bir kaç mmtakada aralarında bir birlik yapıb 
büyük bir şehirde mallarmı satarlar. Onun için 
çıkat tabiri bunları ihtiva ediyor mu, etmiyor 
mu? Buna dair izahat istiyorum. Etmiyorsa bu
nun tavzih edilmesi lâzımdır. 
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BAŞKAN — Madde hakkmda başka mütalea 

var mı? 
HAMDİ ONGUN (içel) — ikinci maddede, 

tarım kooperatifi denilmiştir. Halbuki kanu
nun adı tarım satış kooperatifidir. Diğer en
cümenlerde de böyle geçmiştir. Acaba bir ter-
tib hatası olarak burada satış kelimesi çıkmış 
olmasm? 

REMZİ GÜREŞ (Gazi Anteb) — Çıkat tabi
rinden maksadımız satış ve piyasa manasmı 
ihtiva etmek düşüncesidir. Tensib buyuruldu-
ğu takdirde (Çıkat ve piyasa) diye tavzih ede
riz. Diğer cihetten (En az üç tarım satış koo
peratifi) olacaktır. 

REFİK INOE (Manisa) — Bu en son fıkra
da evvelki fıkra ile bir tezad olmuyor mu? 
İkinci fıkrada deniyor ki, bir birlik kurulduk
tan sonra bu birlik bir Kaç ürün satışı ile uğ
raşabilir. Birinci fıkrada ise, her çıkat mer
kezinde bir ürün için ancak bir birlik kurula
bilir. Bu, tezad olmaz mı? 

REMZİ GURES (Gazi Anteb) — Yukarıki 
hüküm birden fazla birlik kurulmaması için
dir. Aşağıdaki hüküm, kurulan bir birliğin 
bir mahsul satışı üzerinde iş yapabilmek için
dir. Iktısad encümeniniz her hangi birlikleri 
taaddüd etmemesi ve masarifin azalması için 
bunu muvafık bulmuştur. Bu birlik bir iki 
mahsûl üzerinde satış işini yapabilir. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Mad
deyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

inhisarlar bakanlığı kurumu hakkındaki 
kanuna rey vermeyen var mı? Rey toplama 
muamelesi bitmiştir. 

MADDE 3 — Tarım satış kooperatiflerile 
birliklerinin kuruluş ergeleri: 

a - Ortakların ürünlerine devamlı sürüm ve 
alıcılar bulmak, 

b - Lüzumunda bu ürünleri ham madde 
olarak işlemek ve böylece elde edilen maddele
rin satışmı yapmak, 

c - iç ve dıştaki aracılara giden kazancı 
üretmenlere mal ederek durumlarını yabancı 
ülkelerdeki üretmenlere karşı kuvvetlendirmek, 

ç - Piyasada düzen verici bir yer alarak 
fiatlerin zararlı dalgalanmalarının önüne geç
mek, ürünlerin yoğaltım piyasasında en iyi fi-
atlerle satışmı başarmak, 

d - Yurd ürünlerinin standartlaştırılmasmda 
üretmenlere çrkatçılara düşen ödevleri gerçek
leştirmek, 

e - Ortakların üretim ihtiyaçlarına yarayan 
her çeşid araç ve yaraçları toptan ucuz olarak 
ediriib dağıtmak gibi çıkat ürünlerini ucuza 
mal etmek, kalitesini iyileştirmek, satış kapa
sitesini artırmak ve bunların arsıulusal piya
salarda en iyi fiatle satışını sağlamaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

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

MADDE 4 — Bu kanunda yazılı tarım satış 
kooperatiflerile birliklerinin ortaklarınca imza
lanacak ana mukavelename formülleri bir defa
ya mahsus olmak üzere Ziraat bankasınca hazır
lanır ve Ekonomi bakanlığınca onanır ve icra 
Vekilleri Kurulunca kabul edilir. 

Ana mukavelename formüllerinde yapılacak 
değişikliklerde böylece yapılır. 

Ana mukavelenameler de bu kanundaki hü
kümler arasmda başlıca aşağıda yazılı şeyler sap
tanır : 

a - Ortakların ve ortak kooperatiflerin vasıf
ları, şartları, ödevleri, yetkeleri ve soravları, 

b - Ortakların ve ortak kooperatiflerin yüke-
necekleri ortaklık paylarile teslim edecekleri 
ürün arasındaki nisbetler, 

c - 16 ve 17 nci maddelere göre toplanacak 
yedek akçeden harcanmasını gerekli kılacak hal
ler, 

ç - Yönetim ve kontrol kurullarının kuruluş 
tarzları ve ödevlerile soravları, 

d - Genel kurulların ödev, yetke, soravları ve 
toplantılarına ilgili hükümler, 

e - Kooperatifin ve birliklerin işleri ve karşı
lıklı ilgileri, 

f - Ortaklara ve ortak kooperatiflere teslim 
ettikleri ürünler karşılığı yapılacak avansların 
dağıtılma nisbet ve şekilleri, hesab kesimi ve fiat 
farkının dağıtılması, 

g - Kooperatifin ve birliklerin fesih ve tas
fiyesi, 

REFÎK İNCE (Manisa) — Encümen arka
daşlarımız muvafakat ederlerse, maddenin be
şinci satırında « . . . . formülleri bir defaya 
mahsus olmak üzere Ziraat bankasınca hazır
lanır. . . » cümlesinin «bir defaya mahsus ol
mak üzere» kelimelerini kaldıralım. Çünkü za
ten ana mukavele formülleri Ziraat bankasın
ca hazırlanır. Ziraat bankası bu formülleri ha
zırlarken, tabiidir ki kanun hükümlerine ria
yet edecektir. Fakat öyle bir şey olur ki esasmı 
toptan değiştirmek lâzım geldiği zaman, bir 
defadan fazla olamaz diye bir endişeye mahal 
kalmasın. 

BAŞKAN — Encümen ne diyor? 
IKTISAD En. M. M. REMZİ GÜREZ (Gazi 

Antep) — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — « Bir defaya mahsus olmak üze

re» kelimeleri kalkmıştır. Maddeyi bu veçhile 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Tarım satış kooperatiflerinin 
kapitalleri ortaklarının yükenecekleri ortaklık 
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paylarından meydana gelir. Bu kapitalin en az 
haddi ile bir ortaklık paymm tutarı ve öde
me şekilleri ve bir yılda teslim edecekleri 
mallarla uygun olmak üzere ortağm yükeneceği 
pay derecesi kooperatifin çalışacağı alanm eko
nomik durumuna ve işleme ve çıkat lüzumuna 
göre ana mukavelename ile saptanır. 

Ortağın teslim edeceği mal arttıkça yükene
ceği pay sayısı da ona göre artar ve ticaret 
kanununda yazılı 500 liralık en yukarı haddi de 
aşabilir. Kooperatifin kurulabilmesi için yüke-
nilen kapitalin yirmide birinin alınmış olması 
şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz var mı? 
Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6— Tarım satış kooperatifleri bir

liklerinin kapitalleri ortaklık paylarmm miktarı 
ve tutarı ile ödenme şekilleri ve birliğin işe baş
layabilmesi için almması lâzımgelen en aşağı ka
pital haddi beşinci madde hükümlerine bağlıdır. 

Ancak ortak kooperatiflerin birlik işlerinden 
dolayı üçüncü şahıslara karşı soravı yükendik-
leri ortaklık paymm tümü ve birliğe her yıl tes
limini üstlerine aldıkları ürünler tutarının ya
nsı ile buçludur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda söz var mı? 
Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 7 — Tarım satış kooperatifleri or

takları, on sene ortaklık yapmadıkça ve yüken-
dikleri ortaklık paymm hepsini ödemedikçe or
taklıktan çıkamazlar. Bu şartlar için de çı
kanlarla bulunduğu kooperatif bölgesinden baş
ka yere taşmmak veya o bölgede kooperatifi 
ilgilendiren tarim üretim işinden çekilerek bu 
şartları yapmadan kooperatiften ayrılanlara or
taklık payları geri verilir veya ortağı bulundu
ğu satış ve kredi kooperatiflerindeki borcuna 
karşı tutulur. 

ölen ortaklar için de, bu hükümler taptanır. 
Her ne şekilde olursa olsun ortaklıkları orta

dan kalkanların bu kanun hükümlerinden dola
cak soravları kooperatife olan ilgilerinin kesil
diği yılın sonundan başlayarak iki yıl sürer. 

REFİK ŞEVKEN İNCE (Manisa) — Geçen 
gün kredi kooperatifleri mevzubahs olurken beş 
sene, sekiz sene üzerinde uzun boylu münakaşa 
ettik. Eğer tensib buyurursanız kredi koopera
tifinde sekiz sene kalmak suretile alâkasını 
kesmek salâhiyetini haiz olan bir adamın, artık 
kredi kooperatifinin dayandığı satış kooperati
finde alâkadar bulunmasmda bir nisbetsizlik 
vardır. İntizamı kül halinde müdafaa noktasın
dan dahi muhakeme edersek bu on senenin 8 se
ne olması lâzımgelir gibi geliyor. 

REMZİ GÜREŞ (Gazi Anteb) — Satış işleri
nin geleceğe ilgileri kredi işleri gibi değildir, 

daha çoktur, diye düşünüyoruz. Bu itibarla ge
çen toplantıda da söylemiştim, bu gibi koopera
tiflerin müddetinin çok olması daha doğrudur. 
Çokluğa doğru gidildikçe kooperatif mensubla-
Tİ kendi müesseselerine karşı ilgilerini daha iyi 
duyarlar. Arkadaşımızdan rica ederiz, bu 10 se
neyi cok görmesinler. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir defa verilen 
izahata göre, kredi kooperatiflerile satış koope
ratifleri birbirine bağlı ve hareketleri yekdiğe-
rinden ayrı olmayan bir camia, bir topluluktur. 

Kredi kooperatifinde 8 sene bulunan bir zat, 
kredi kooperatifindeki alâkasını bundan evvelki 
kanunda yazılı olduğu üzere - Şu veya bu şe
kilde sekizinci senede alâkasmı kesiyor - bel
ki de kesmez, fakat salâhiyeti kanuniyesi var, 
ayni zati satış kooperatifine de yazılmış farze-
dersek kredi kooperatifinden çıkan bir adam, 
satış kooperatifinden çıkmamış olursa satış 
kooperatifine dahil olduğundan dolayı her se
ne vermekle mükellef olduğu mahsulâtın ti
caretine, kazancına, menfaatine kredi koope
ratifine dahil olmadığı halde açıktan iştirak 
etmiş olacaktır. Ben kendi hesabıma kredi ko
operatifine dahil olmayanların artık kredi ko
operatifinde iş yapan adamların muamelâtı 
umumiyesine iştirak etmesini faydalı bulmıyo-
rum. Eğer başka esbabı mucibe varsa, bunun on 
sene olmasında kooperatifin şahsiyeti manevi-
yesi daha ziyade tecelli ediyorsa ona diyece
ğim yok. Fakat verdikleri izahata kani olma
dım. 

BAŞKAN — Buyurun Turgut Türkoğlu! 
TURGUT TÜRKOĞLU (Manisa) — Satış 

kooperatifinin kredi kooperatifinden daha faz
la bir müddete malik olması tabiî bir netice
dir. Bay İnce arkadaşımız diyorlar ki; kredi 
kt&peratifinde sekiz seneyi tamamladıktan son
ra satış kooperatifinden de çıkmalıdır. Halbu
ki istese dahi çıkamaz. Çünkü sekizinci senede 
verdiği malm satış neticesi, satış kooperetifinin 
konsignye yapması ve malı geç satması ve sair 
sebeblerle hiç olmazse iki sene beklemesi lâzım
dır. Onun için satış kooperatifinin iki sene fazla 
olması tabiidir. Diyorlar ki, kredi kooperatifi 
müddetini bitirdikten sonra yine para vermek 
zarureti olabilir. Böyle bir zaruret yoktur. 
Kredi kooperatifine isterse girer, isterse hariç
ten satış kooperatifine girer. Kredi kooperati
finde sekiz seneyi dolduran bir ortak zaten 
isterse dahi satış kooperatifinden alâkasmı ke
semez. Binaenaleyh iki sene fazla olması bence 
bir zarurettir. 

ADLİYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Turgut arkadaşımız meseleyi izah etmiş
tir. Yalnız bir nokta göz önüne alınırsa Refik 
İnce arkadaşımızın iki kanun arasmda bir nevi 
ahenksizlik gibi bir mana hatıra gelmesine 
meydan kalmaz. Kredi kooperatifine dahil o-
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îanlarm mutlaka satış kooperatiflerine girmesi 
zaruridir. Çünkü kendilerine para ikraz ediliyor 
o paranın ödenn>esi ürünlerinin satış kooperatifi

ne teslimi ile alâkadardır. Ürünleri satmak için sa
tış kooperatifleri yapacaktır. Fakat satış koope
ratifine hig böyle krediye ihtiyacı olmayan, borç 
istemeyen adamlar da girebilir ve onların gir
mesi de çok arzu edilebilir, .binaenaleyh satış 
kooperatifi azası kredi kooperatifi azasından 
olmayabilir. Fakat kredi kooperatifinde dahil 
olan ner ortağın mutlaka satış kooperatifine 
de oirmesi lâzımdır. Bu lüzum böyle anlaşıldık
tan sonra satış muamelesinin dana uzaması ve 
onun muamelesinin tasfiyesi için 8 seneden da
ha fazla bir müddetin burada kabul edilmesi 
muvafıktır, iüncümenlerce de bu mülâhazaya 
göre kabul edilmiştir. Binaenaleyh maddenin 
olduğu gibi kabulünü dilerim. 

NAZMI TOPCOGLU (Manisa) — Bendeniz 
müddet meselesi üzerinde değil, Turgud arka
daşımızın izah ettiği bir mesele üzerinde dura
cağım. Arkadaşımızın izahatından yanlış neti
ce çıkıyor. Zaptın bu noktada tashih edilmesi 
için söz söyleyeceğim. Ortağm zaten 8 senede 
çıkması ihtimali yoktur, lu ncu senesindedir. 
fciatış kooperatifindeki mallar belki konsinye 
edilmesi lazımdır, çıkamaz diyor. Mesele öy
le değildir. 

Malını teslim eden ortak 10 ncu senesini ik
mal etmiş ise istifa etmek için o zatın netice
nin alınmasını beklemeye lüzum yoktur. Koo
peratiften alâkasını keser. Fakat o mesuliyet 
2 sene devam eder. Esasen bir defa kooperati
fe girenin bir daha çıkmayacağını kabul etmek 
iazımgrelir. Bu suretle tashihi için izah ettim. 

REFİK INOE (Manisa) — Salâhattin ar
kadaşımın verdiği izahat bu mesele üzerinde 
durmak için güzel vesile olmuştur. Satış ko
operatifleri, esasen kooperatiflere dahil oMa-
yanlann dahi malmı satar, , diyor. İleride böy
le bir madde gelecektir. Binaenaleyh bir çift
çi satış kooperatifine dahil olmadığı halde, ba
kıyor ki kooperatif daha iyi mal satıyor, ben 
de çiftçiyim diyerek onun malmı da diğer 
kooperatif azalarının mallarına karıştırıyor, 
satıyor ve hesabını ayırıyor. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Müsaade bu
yurun... 

REFtK İNCE (Devamla) — Yani kanunda 
bu vardır. Şimdi Salâh arkadaşım diyor ki: 
- Aynen söylediğini tekrar edeyim ki itiraz 
kalmasm - Kooperatif azaları, kredi kooperati
fine mensub olan aza, mahsulünü mensub ol
duğu satış kooperatifine verecektir, vermeğe 
mecburdur. Çünkü kendisine bu kooperatifin 
azası olduğu için para verilmiştir. 

Buna itirazınız var mı Bay Salâh? 
SALÂH YARGI (Kocaeli) — Muhavere caiz 

olsaydı söylerdim (Gülüşmeler). 
REFlK İNCE (Devamla) — Şimdi o takdir-

'-1935 C : 1 
de kredi kooperatifinden çıkmış bir adamın 
kredi kooperatifinden para alması imkânı yok
tur. Sekizinci senede alâkasını kesmiştir. Kre
di kooperatifine aza olmadığından dolayı satış 
kooperatifine mal vermek mecburiyetinde kal
ması lâzımgelir. Binaenaleyh ben, maslahatın 
ve muamelenin selâmeti namına ve ahengi na
mına, bir müessesenin kooperatiften itibar ve 
satış diye, haddi zatında taksimi amal şeklin
de tecelli eden, fakat mecmuu çiftçinin çalış
ması ve çalıştığı mahsulün satılmasını temin 
eden bir ameliyenin ikiye ayrılmasını netice 
itibarile muvafık görmüyorum. Diyorlar ki, 
hesab »örülür, falan hesab görme meselesinde 
dahi 10 sene aza olan adamın yeni mahsulünü 
satamamış olması bunun, Topcoğlunun dahi 
ifade ettiği veçhile, 11, 13 sene olmasmı ihti
va edebilir. Onun için orta yerde kooperati
fe aza olmayan bir adamı behemehal satış ko
operatifine yazıldığından dolayı daha iki se
ne irtibatı baki kalacak demeği ben koopera-
törün aleyhine buluyorum. Çünkü mahsul ver
mek mecburiyeti kredi kooperatifine aza ol
makla başlıyor. Bu noktai nazardan müddetle
rin birliğinde daha çok ahenk görürüm. 

REMZİ GÜREŞ (Gazi Anteb) — Her kredi 
kooperatifine üye olan satış kooperatifine 
de üye olmak mecburiyetindedir. Bunun aksi 
böyle değildir. Her satış kooperatifine üye olan 
kredi kooperatifine üye olmak mecburiyetin
de değildir. Bu itibarla aradaki farkı, arkada
şımızın zihnini karıştırmasın diye arzediyorum. 
Diğer taraftan hesablan da tamamile ayrıdır. 
Satış kooperatifinin muamelâtından doğacak 
farkların tevzii ve bu tevziin icab ettirdiği is
tihkak sahihlerinin hesablan ayrı ayrıdır. Biz 
yalnız muamele noktasından satış kooperatifi 
muamelâtmm gelecek senelere sirayeti dolayı-
sile müddetin 10 sene olmasını faydalı gördük. 
Di£er encümenler de bu sekli kabul ettiler. 

Gr. ŞEFİK TURSAN '(Denizli} — Bu mad
dede iki (için de) vardır. Buradaki (içinde) 
olacaktır. (D) bitişecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi tashihle reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Tarım satış kooperatiflerile 
birliklerinin ortaklık payları rehin veya hacze-
dilemeyeceği gibi başkalarına da devredilemez. 

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

MADDE 9 — Tarım satış kooperatifleri or
takları, satışı kooperatifin kuruluş ergeleri ara
sına giren ürünlerinin hepsini her yıl koopera
tife teslim yükümündedir. Ortaklar bu gibi ta
rımsal ürünlerinin ne kadar ve ne çeşit olduğunu 
kooperatiflerin saptayacakları vakitlerde ve şe
killerde bu kooperatiflere bildirirler. 

Bunu yapmayanlar veya bildiklerini doğru 

— 56 — 



î : 42 9-10-1935 C : 1 
yazmayanlar satış kooperatiflerinin yönetim ve 
genel kurullarının onamile kooperatiften çıka
rılırlar. Böyle çıkarılan ortakların payları için 
16 ncı madde hükümleri taptanır. Bu gibiler 
ortak oldukları tarım kredi kooperatiflerinden 
de çıkarılırlar. 

Yukarıdaki hükümlerin yapılmaması ortağın 
elinde olmayan sebeblerden ileri gelmiş ise bu 
maddedeki hükümler taptanmaz. 

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

MADDE 10 — Tarım satış Kooperatifleri or
taklarından aldıkları bütün ürünleri birliğe tes
lim yükümündedirler. Bu ürünleri birliğe ver
mekten çekinen veya onları birliğin yazılı iznini 
almadan başkalarına satan satış kooperatifleri
nin yönetim kurulları hakkında 11 nci madde 
hükmü taptanır. 

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

MADDE 11 — Tarım satış kooperatiflerinin 
veya birliklerinin para ve malları, blânço, za
bıtname, rapor ve başka bütün evrak, defter 
ve belgeleri üzerinde suç işleyen yönetim ve 
kontrol kurulları başkan ve üvelerile işyarları 
ve eksperleri bu suçlarından dolayı Devlet iş
yarları gibi ceza görürler. 

Ekonomi bakanlığınca yaktırılacak kontrol 
sonucunda suçları anlaşılanların işlerine son 
verilebilir. Yönetim kurulu başkan ve üvelikle-
rinden çıkarılanların yerine p"enel kurulca se
nim yapılıncaya kadar ayni ödev ve yetke ile 
Ekonomi bakanlığı tarafından başkaları atanır. 

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

MADDE 12 — Taran satış kooperatifleri! e 
hirliMermin bütün işleri ve kavid ve defter
leri Ziraat bankasmm ve Ekonomi bakanlığının 
kontrolüne bağınlıdır. 

Bu kontrolde güçlük gösteren kooperatif ve 
birliklerin yönetim kurulu başkan ve üveleri 
ile direktör v» i.svarlart Ekonomi bakanlığının 
emrüe ve cifelerinden çıkarılır. 

TAHSÎN SAN (Avdın) — Bunlar valnız va
zifelerinden çıkarılmakla mı kalacaklardır? 

ÎKTISAD VEKtLt HEIÂJ. BAVAR (1*-
mir) — Bundan üst tarafı ahkâmı umumiyeye 
tâbidir. 

TAHSİN SAN {Devamla) — Bu. halkm em-
•"îvp+ini temin etmek için lâzım gelen kuvve*li 
bir kavit deŞildir. Onun için esasen birlikler 
hakkında yapılan kanunda isliyememiştir. Bu
nun için ayrı ceza kabul edilmedikçe zannede
rim ki halkm emniyeti kazanılamaz. Ne yapar
sa yapsın, sonra işinden çıkarılarak yanma kâr 
kalsm. 

Bunun hakkmda ayrıca maddei kanuniye 

tatbik edilmesini rica ederim. Herkes kabahati
ne göre ceza görmelidir. 

ÎKTISAD VEKİLİ CELÂL BAYAR — Ta
bii her kes cürmüne göre ceza görecektir. Fazla 
olarak burada. Hükümet memurlarının görecek
leri ceza ile de bunlarm cezalandırılacağı kaydi 
vardır. Diğer şirketlere nazaran bu hafif bir 
ceza değildir. Maahaza, bir teklifleri varsa mü
zakere ederiz. 

TAHSİN SAN (Aydın) — Bendeniz bunun 
lüzumunu arzettim. Bu hususta vekâlet bir mad
dei kanuniye tanzim etmelidir. 

İKTISAD V. CELÂL BAYAR (İzmir) — 
Teklif yapmız. 

MAZHAR MÜFlD KANSU (Denizli) — 
Asalım. 

TAHSİN SAN (Aydın) — Hatta Hükümet 
memurlarına tertib edilen cezanm azlığından do
layı değil midir ki, daima uygunsuzluklar görül
mektedir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 13 — Tarım satış kooperatiflerile 

birlikleri Ekonomi bakanlığının iznile taşıtsız 
mal alabilirler. Bu mallar ipotek edilmeyeceği 
gibi haciz de olunamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz var mı? 
Maddevi aynen reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Tarım satış kooperatiflerile 
birliklerinin iş ve hesab usullerini ve tutacakları 
defterleri Ekonomi bakanlığı santar. Bu defter
ler ticaret kanununun 66 ve 487 nci maddelerin
de yazılı defterlerin yerine geçer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Tarım satış kooperatiflerile 
birliklerinde karşılıksız borçların kapatılmasına 
mahsus olmak üzere bir yedek akçe ayrılır. 

Bu yedek akçe : 
a - Bir sene içinde birliğe teslim edilen ürün

lerin duru tutarından kesilecek binde üçten, 
b - Kooperatiften çıkarılan veya yedinci mad

dede yazılı sebebler dışında kooperatiften çıkan
ların ortaklık hisselerinden, 

c - Yedek akçesinin gelirlerinden, 
ç - Hükümetçe verilecek tahsisattan toplanır. 
Tarım satış kooperatifleri birliklerinin yedek 

akçesi: 
a - Bir yıl içinde satılan ürünlerin duru tu

tarından kesilecek binde üçten, 
b - Duru kazançtan her yıl sonunda ayrılacak 

% 10 dan, 
c - Yedek akçesinin gelirlerinden, 
ç - Hükümetçe verilecek tahsisattan toplanır. 
Yedek akçelerin yarısı Ekonomi bakanlığının 
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iznile taşrtsız mal satm almağa veya yapmağa 
sarf olunabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz var mı? 
Meddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir . 

MADDE 16 — Tarım satış kooperatifleri 
birliklerinde yıllık işlerinden dolayı yıl sonun
da çıkacak zararları karşılamak üzere ikinci 
bir yedek akçesi ayrılır. Bu yedek akçesi bir
liğin bir yıl içinde sattığı ürünlerin duru tuta
rından kesilecek binde dörd nisbetindeki para
lardan toplanır. 

REFİK İNCE (Manisa) — tktısad, Adliye 
ve Ziraat encümenleri mazbata muharrirleri
nin nazarı dikkatlerini celbederim. Kabul et
tiğimiz 9 ncu maddenin bir fıkrasında - Lüt
fen 9 ncu maddeye bakarlar mı? - o maddenin 
ikinci bendinin ikinci fıkrasında şöyle bir şey 
var : (Böyle çıkarılan ortakların payları için 
16 ncı maddenin hükümleri taptanır). Bendeniz 
bu madde ile o fıkra arasında bir münasebet 
göremedim. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Haklan vardır, arada bir madde tay-
yedilmiştir, bir numara meselesidir. 15 nci 
madde olacaktır. 

REFİK İNÜE (Manisa) — O halde 15 nci 
maddeyi de kabul ettik. Tensib olunursa dü
zeltelim. 

BAŞKAN — Böyle tashihat her zaman olur. 
Başka mütalea var mı? 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 17 — Tarım satış kooperatifleri bir
likleri ana ödev olarak ortak kooperatiflerinin 
teslim ettikleri ürünleri değerlendirirler ve sa
tarlar. 

Şu kadar ki, aşağıda yazılı hallerde ortak 
olmayanların ürünlerini de alıp satabilir: 

a - Ortak kooperatiflerin teslimini yükene-
cekleri ürünlerin hepsi veya bir kısmı teslim 
edilmediği veya edilemediği vakit birliğin ça
lıştığı piyasalarda varlığını göstermek ve ya
pılmış veya yapılması tecim bakımından lüzum
lu olan yükenlerin yerine getirilmesi ergesile, 

b - Birliğin alıcıları istediği halde ortak ko
operatiflerce teslim edilen ürünler arasmda 
hiç veya yeter derecede bulunmayan kalitele
rin elde edilmesi ergesile, 

c - Hükümetçe ^örülecek lüzum üzerine ko
ruma ergesile. 

Birliğin bu satın almalarında ortak koope
ratifler aracılık ederler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Tarım satış kooperatiflerile 
birliklerinin banka ve kredi işleri Ekonomi 
bakanlığının direktiflerine uygun olarak Zira-
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at bankasınca yapılır. Lüzum ve ihtiyaç ha
linde Ziraat bankası ile yapılacak danışma üze
rine bu işler Ekonomi bakanlığmm göstereceği 
bankalar tarafından da yapılabilir. 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Birliklerin 
banka ve kredi işlerini Ziraat bankası yapacak. 
Ziraat bankası zaten akreditmanla birliklere 
yardım ettiği için bunu Ziraat bankasına bı
rakmak doğrudur. Şayet Ziraat bankasmm ser
mayesi kredi muamelelerine kâfi gelmezse - sa
tış kooperatiflerinden üzümcülüğü ele alacak 
olursak aşağı yukarı 10 - 15 milyonluk bir iştir, 
tabiî tütüncülük daha fazla 30 - 35 milyon tu
tar - diye tktısad vekâleti Ziraat bankasile gö
rüşerek diğer bir bankaya da müsaade edecek
tir. Yalnız bu büyük bir iş olduğu için bu ban
kaların alacağı faiz ve komusyon piyasa fia-
tmdan yüksek olamaz şeklinde bir kavdın kon
masını teklif ediyorum. Birlikler büyüdükçe ve 
mahsul arttıkça büyük bir yekûn tutacağı için 
dio-er bankalar % de bir alırken bu bankalar ken
dilerine hasredildiği için 1 - 1,5 isteyebilirler 
ve tabiîdir ki bu, büvük bir yekûn tutar. Bunun 
için diyorum ki bu bankaların alacağı faiz ve 
komusyon mvasa fiatmda™ vüVsek olmasın dive 
bir kayid konulsun, bu birliğin menfaati için 
lâzımdır. 

İKTISAD VEKİLİ CELÂL BAYAR — Zira
at bankası bütün zürram yükünü çekmektedir. 
Ayni zamanda kredi kooperatifleri gibi çetin 
bir müesseseye ucuz faizla para vermek suretile 
hizmetini şümullendirmektedir. 

Satış kooperatifleri kredisine gelince: bun
lar için kolaylıkla kredi bulunabilir. Çünkü 
mal anbara konmuştur, dokümana rabtoluna-
rak kredi bulunacaktır. Bu şekilde her kes ona 
kolaylıkla kredi verebilir. Onun için satış ko
operatiflerinin lehine olarak kredi bulabilece
ğimize, bu mikdar beş altı milyon gibi büyük 
bir kredi de olsa bulabileceğimize ümidimiz 
kuvvetlidir. Buraya, Ziraat bankasının muva
fakatini aldıktan sonra, kaydmı iltizamî ola
rak koyduk. Ziraat bankası bütün külfetlere 
katlanıyor, nimet faslmda da ona yer ayırma
nın lâzım olduğuna kaniiz, (doğru sesleri). Zi
raat bankasına teklif edeceğiz. Buna mukabil 
Ziraat bankası benim daha mühim ihtiyaçlarım 
vardır, orada paramı kullanacağım ve olur ki 
diğer daha mühim yerde paramı kullandığım
dan dolayı burada kullanamayacağım derse o 
zaman Ekonomi bakanlığı yeni salâhiyet ve
recek yol gösterecektir. 

Esas şarta gelince: Rekabete maruz kalan, 
ehemmiyetli bir plasman gibi bir kayit koymak 
doğru değildir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Zira
at bankası zürram en büyük dostudur. Bittabi 
zürradan fazla para almaz ve almamaktadır. 
Diğer bankalardan en müsaid şeraiti aramak 
mecburiyetinde kalır. Buna nazaran böyle bir 
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kaydin konulması lâzım mıdır, değil midir? Bu
nu tabiî takdirinize bırakırım. 

HALİL MENTEŞE (izmir) — Ben takrir ve
riyorum ve Mellisin takdirine bırakıyorum. Zi
raat bankasmm bu muameleyi yapması esasını 
zaten ben de izah ettim ve tamamile kabul ediyo
rum. Fakat muamele büyük olduğu için belki 
menfaatine uygun olarak fazla almağa kalkarsa 
diğer tüccarlara karşı rekabet yapmak mecburi
yetinde kalan birlikler için lâzımdır. 

IKTI-SAD VEKİLİ CELÂL BAYAR — Ka-
yid doğru değildir. Gayet tabiî olmakla beraber 
işin aksini do düşünmek lâzımdır. Belki kredi 
aramak lâzımdır. Daha iyisi, idare edenlerin dü-
rüstisine bırakmaktır. Şuraya veya buraya faz
la komüsyon vermek ihtiyacı ne sebeble hâsıl ol
muştur? Olmadığı takdirde niçin veriyor. Her 
halde bağlamamak daha iyi olur. Maahaza ısrar 
etmiyorum. Heyeti umumiye daha iyi takdir 
eder. 

Yüksek Reisliğe 
Verdiğim izahata mebni 18 nci maddeye şu 

fıkraların ilâvesini teklif ediyorum: 
(Bu bankaların alacağı faiz ve komusyonlar 

piyasa fiatlerinden yüksek olamaz.) 
İzmir mebusu 
Halil Menteşe 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Naza
rı dikkate alanlar ... Almayanlar ... Takrir nazarı 
itibare alınmamıştır. 

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

MADDE 19 — Tarım satış kooperatiflerile 
birliklerinin işleri, genel kurullarınca seçilen dör
der kişilik yönetim kurulları tarafından görülür. 
Birliğin genel direktörü doğrudan doğruya Eko
nomi bakanlığınca seçilir. Genel direktör yöne
tim kurulunun tabiî üyesi sayılır. Birlik adma 
imza koymağa yetkeli başka işyarlarla sal-:-::;'ko
operatifleri direktörlerinin atanması ve işlerin
den çıkarılması Ekonomi bakanlığının kabulüne 
bağlıdır. 

Satış kooperatiflerinin direktörleri de yöne
tim kurulunun tabiî üyesidir. 

Tarım satış kooperatiflerile birlikleri sürel 
tarzda kontrol edecek olan ikişer kişilik kontrol 
kurulları da genel kurullarca seçilir. 

Birliklerde ayni yetke ve soravlarla çalışacak 
bir üçüncü murakib doğrudan doğruya Ekonomi 
bakanlığınca atanır. 

HALlL MENTEŞE (izmir) — Ayni kanu
nun heyeti umumiyesi esnasmda umumî surette 
bu baptaki fikrimi izah etmiştim, demiş
tim, ki; satış kooperatiflerinin bünyesi 
serbest şerait dahilinde inkişaf eder. 
Âmme müessesatnrdan olduğu için Hükü
metin, murakabesi zaruridir. Diğer taraf
tan teşekkülün kendi içinden de bir çok mura-

kıbler tayin edilecektir. Binaenaleyh, Hükümete 
murakabe salâhiyetini bırakmakla beraber direk
siyonu doğrudan doğruya birliklerin kendisine 
bırakmak doğru olur fikrindeyim. Burada, bir
liğin umum direktörünün İktısad vekâletince ta
yin olunacağı ve birlik namma imza sahibi olan
ların da tayininde İktısad vekilinin hakkı tasvi
bi olacağı söyleniyor. 21 nci maddede ayni mak
sadı takib ettiği için aynen okuyacağım: Tarım 
satış kooperatiflerile birlikleri genel kurulları
nın yapacakları seçimler ve verecekleri kararlar 
Ekonomi bakanlığınca onaylanmadıkça hüküm
süzdür. 

Binaenaleyh Ekonomi bakanlığı, bu işlerde 
aşağı yukarı birliklerin direksiyonunu tamamile 
Hükümetin elinde tutuyor. Bence murakabeyi 
sıkı bir surette tatbik etmek için bunu Hüküme
tin elinde bırakmak zaruridir. Fakat direksiyon 
birliklerin elinde brrakılmazsa muamele çok 
uzar. Malûmu âliniz muamele itibarile satış ko
operatifleri aşağı yukarı ticarî bir iş yapıyor de
mektir ve ticaretir bütün icabat ve muktazasma 
göre hareket edilmek ve hesabları da ona göre 
tutulmak lâzımdır. Bilisiniz ki, ticaret de iki 
mühim şart vardır. Birisi sürat, diğeri de elas
tikiyettir. Binaenaleyh birliklerin kararlarını 
Ekonomi bakanlığına kadar getirmekte ve direk
siyonu Hükümetin eline vermekte hiç bir fayda 
görmüyorum. Çünkü kooperasyonlar müşkül is
lerdir. Bilhassa heyeti umumiyesinde söyledi
ğim gibi bilhassa satış kooperatiflerinde muvaf
fakiyet çok müşküldür. Bu işlerde muvaffakiyet 
olduğu gibi kayıbta olabilir. Bu işlerde muvaf-
fakiyetsizliğe uğrayarak halka karşı Hükümeti 
mesul bir vaziyette bırakmakta bir mana yoktur. 
Bu iste Hükümet için de bir menfaat tasavvur 
etmiyorum. Çünkü Ekonomi bakanlığı birlikle
rin murakabe hakkmı tamamile haiz olduktan 
sonra direksiyonu birliklerin eline vermekte hiç 
bir mahzur yoktur. Onun için bu maddede mu
rakabeyi Hükümete, direksiyonu birliklere ver
mek suretile tadilât yapılmasını teklif ediyorum. 

İKTISAD VEKtLl CELÂL BAYAR (izmir) 
— Bu defa arkadaşımız esaslı bir prensibe do
kundular. Bu prensib üzerinde de durmağa 
mecburuz. Bizim kooperatif tetkikinde vâsıl ol
duğumuz neticelerden biri de idarenin munta
zam yürümesi ve teşkilâtının ahenkli ve müteva-
zin bir salâhiyetle teessüs etmesidir. Bu hususu 
bünyesinde toplayamayan kooperatiflerin bir
birlerini yemek ve didinmek suretile ortadan 
kalktıklarına şahid olmaktayız. Bir defa koope
ratifin salâhiyet ve vazifelerini iyi bir surette 
taksim etmek lâzrmgeldiği gibi, bilhassa müza
kere ettiğimiz satış kooperatiflerinin de diğer 
kooperatiflere nazaran büyük ehemmiyeti var
dır. Bir yerde teşekkül eden kredi kooperatifi 
veyahud istihlâk kooperatifi veyahul beş on 
arkadaşın bir araya gelerek küçük miktarda sa-
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tıslar yapmak için teşkil ettikleri satış koopera-
tiflerile bunu mukayese ettiğimiz zamaa ve heb-
sini ayni prensibe tâbi tuttuğumuzda büyük 
bir hataya düşeriz. 

Biz haricî ticaretimizi teşkilâtlandırmak ar
zusundayız. Teşkilatlandırmak için de koopera
tifleri vasıta olarak kullanacağız. Demek oluyor 
ki, kooperatiflerin görecekleri iş küçük olmaya
caktır. Size demin krediden bahsederken en kü- j 
çük rakam olarak beş milyonu söyledim. Bunun 
mevsim itibarile ciro edeceği paralar çok daha 
büyük olacatrr. Misal olarak şunu arzedeyim ki, 
buraya çıkarken yanımda bulunan Ziraat banka- | 
sı Genel müdürü, dediler ki ; Hükümetin tayin 
etmeyeceği ve Hükümete karşı mesul olmayacak 
bir müdüre karşı benim yüksek kredi açmağa 
cesaretim yoktur, dedi. En basit, en mukni ce- | 
vab budur. Biz müdürleri tayin ederken sadece i 
hissedarların haleti ruhiyesini idare edecek, onla
rın küçük modes verecekleri malları alıb mahallî 
piyasada satmak gibi bir vazife tahmil etmeye
ceğiz. Dahildeki piyasalarda zürraın lehinde nâ-
zımlık rolünü yapacak, fakat ayni zamanda va
zifesinin icabı olarak hariçte de mahsullerimize [ 
en iyi bir mahreç bulacaktır. ! 

Arkadaşlar, bu ancak liyakatle olur. Haleti 
ruhiye budur. Itimadla çalışmak isteyen bir ada
mın elinde bu iş ancak muvaffak olur ve teşek
küllerin istihdam ve tayin ettiği müdürlerde biz 
bu salâbeti göremedik. Bundan dolayıdır ki, mü
dürün tayinini Hükümete bıraktık. Fakat bu
nunla mesele bitmiş olmuyor. Ayni zamanda de
diğim gibi ahenkli bir teşkilâta ve mesuliyetli 
bir ahenkte bulunması lâzımgelen ve bu hususta 
müdürü kontrol edecek olan murakıblerin tayi
nini, meclisi idarenin tayinini; eksperlerin tayi 
nini mutlak bir hürriyet ve samimiyetle hisse
darlara bırakmış oluyoruz. Onlar aşağıdan yuka
rıya doğru müdürü kontrol ediyorlar. Ayni za
manda müdür Hükümete hesab vermek suretile 
de ağır mesuliyeti üzerine alıyor. Eğer Avru-
padü yüksek kredi bulabilecek evsafta bir ada
mı muhitte bulmak imkânı varsa, arkadaşımızın 
dediği doğru olabflir. Fakat zannetmiyorum ki 
bulabilelim. Bunun imkânı yoktur. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Şimdi arkadaşlar, 
muhtelif şirketlerin, teşekküllerin kısmen içi
ne .(»irmiş, kısmen işlerini görmüş bir adam 
sıfatile ifade edebilirim ki, bizim memlekette 
şirket yürümüyor davasının babında, şirketi 
idare eden adamların iş başında bulundukları 
müddetçe kendilerine emniyet edilmemesi ve 
mütemadiyen bu adamların muhtelif te.w.iratm 
tahtı tesirinde bulundurulması teşkil eder. A-Ir 
müdürdür amma, meclisi idare azalarına,, bJs 
sedarlara, şunlara, bunlara aşağı yukarı iyi iş 
yapmış olsa dahi gözünün üzerinde kaşın var, 
birinci mevkie bindin, çok maaş alıyorsun ve 
saire o'ibi hayatı hususiyesine bile müdahale 

edecek kadar muhtelif tesiratla iş başında bu
lunan çok namuslu, çok merd, çok dirayetli 
ve salahiyetli adamları şu ve bu tesirlerle yü
rekten bağlılıkla çalışmaktan meneclecsk bir 
haleti ruhiye var. Bunları çok gördük. Onun 
için zaten bu kanunun can noktası millî mah
sulâtımızı teşkilâtımız dahilinde esaslı ve müsta
kar bir şekilde harice satabilmek olduğuna gö
re, hakikaten Hükümetçe ve binnetice mal sa-
hiblerince hürmete lâyık bir adamın iş başın
da bulunması doğrudur. Çok rica ^ediyorum 
Halil arkadaşınızdan, bu gün aşağı yukarı bi
zim Ege mıntakamızda senelerden beri ticarî, 
ziraî islerin muhtelif teşekküllerinin bir çok 
misallerini gördük. Bunların hüsnü netice ver
memesi bizim kafamızda, canım biz iş yapama
yız, teşekkül yapamayız, bizde ancak ferd iş 
yapar, kötü neticesini verdi. Bu sefer 
ekonomi diri i enin tabiî neticesi olmak üzere 
yapılan bu kanunun bu can noktasına dokun
mamak üzere tekliflerinden vaz geçsinler. Fa
kat bu vesile ile Celâl Bayara tekrar söylerim. 
Bakınız ne kadar güzel, bu esbabı mucibe-
de yazılan söz aynen şudur: «Bilhassa satış ko
operatiflerinde zeki, faal, kavrayışlı, çalıştı
ğı mahsuller üzerinde ihtisas sahibi, satış mev
simini sezecek ticarî ufkun bulutlarla kapalı kı
sımlarını görebilecek kıratta bir müdürün pa 
ra faktöründen daha müessir olduğu» yolunda
ki sözü yerine getirsinler. Böyle bir müdür bu
lursa o vakit o müdürün yanıbaşındaki üç mu-
rakibe de lüzum kalmaz. 

İKTISAD V. CELÂL BAYAR ( İzmir ) — 
Hukuk lisanile cevab vereceğim. Beraeti zim
met asıldır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Binaenaleyh bu 
evsafı haiz bir kaç müdür bulduğumuz giın bu 
kanunun canı daima kuvvetli olarak devam ede
cektir. 

Yalnız gerek encümen arkadaşlarımdan, 
gerek Öclâl Bayardan bir noktayı rica edece
ğim. Bir müdüdr var, Heyeti umumiyeden 
ayrılmış iki de murakıb var, bir de Hükümet 
tarafından ayrılan murakib vardır. Şimdi bu 
murakıblerin manası üçü birden iş görürler 
manasına ise, bence ekseriyet heyeti umumiye
den ayrılanlarda olduğuna göre, faidei ame
liye olamaz. Bence Devlet namına intihab edil
miş murakıbin heyeti umumiyeden intihab edi
len murakıbleri dahi murakabe etmesi lâzım 
gelir veyahud heyeti umumiye tarafından bir 
murakıb, Hükümet tarafından verilecek bir 
murakib bu işi görür. Bu suretle hem tahsi
sattan tasarruf edilir, hem de Hükümetin mu
rakabesini ekseriyete feda etmemiş oluruz. Bu 
madde çok yerindedir. Bilmem bu noktai naza 
rıma iştirak ederler mi? 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Diğer madde 
lorde bir kere Hükümetin yani Ekonomi ba
kanının burada murakabe hakkı vardır. 
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Murakıblerin vereceği rapor üzerine memur 
azletmem hatta direktörleri, her kim suiistimal 
ederse ve bir memur gibi şiddetli tecziye ede
bilme salâhiyetini murakabe hakkile elinde tu
tuyor. Binaenaleyh Hükümetin kontrolü gayet 
ağır müeyyidelerle teyid edilmiştir. Bunun ha
ricinde bu işin direksiyonunu da Hükümet 
elinde tutsun. Ben nasıl mahalli münafera-
tm, Refik İnce arkadaşımızın söylediği gibi, 
bazı bu işlerin basında bulunan feragat sahibi 
adamları tiksindirecek kadar bir takım müda
halelere sebebiyet verilivor deniyor. Böyle şey
ler olabilir amma bu işin Hükümet kanalında 
da dejenere olmayacağını kati surette temin 
etmeye imkân var mıdır? îşin bünyesi itibari-
le Hükümetin bu murakebe hakkı kâfidir diyo
rum. Çünkü arzettiğim gibi ağır müeyyideler
le teyid edilmiştir. Azledebilir, işten el çek-
tirebilir, adalete teslim edebilir. Hususi eşhas 
gibi değil, memur gibi ceza görür. Memur, 
direktör ve imza sahihlerinin tayini, birlikle
rin heyeti umumiye kararlarının tasvibi gibi 
işleri Hükümetin üzerine alarak mesuliyeti Hü
kümette toplamak, korporasyon fikrini bir
leştirmek fikri ki, esasen üzerinde dikkatle ha
reket etmek lâzımgelen mevzulardandır. Sön
dürmek tehlikesine düşebiliriz. Onun için mu
rakabe hakkmı Hükümetin eline ağır müeyyi
delerle vererek direksiyonu birliklere bırakmayı 
daha isabetli bulurum. 

BAŞKAN — Maddeyi avnen reye koyuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

.MADDE 20 — Tarım satış kooperatiflerile 
birlikleri genel kurullarının yapacakları seçim
ler ve verecekleri kararlar Ekonomi bakanı-
ğmca onaylanmadıkça hükümsüzdür. 

REFİK İNCE (Manisa) — Gayet doğrudur. 
Fakat bir şey var. Heyeti umumiye toplanmış 
bir takım kararlar ittihaz etmiş ve idare he
yetine aza seçmiş. Bu seçilmiş olan adamların 
sıfatları Ekonomi bakanlığınca tasdik edilince
ye kadar vaziyetleri mütereddiddir; kanun 
sarihtir. Fakat şimdi kabul etmek lâzımgelir 
ki, İktısad vekâletine bir çok şirketlerin vazi
yetleri geliyor, İktısad vekâletindeki bu teşki
lâtın mahiyetini bilmiyorum, burada o vaziyet
ler tetkik ediliyor. Şimdi satış kooperatiflerin-
deki bu seçimin neticesi İktısad vekâletinden 
ancak iki, üç ay gibi uzun bir zaman zarfmda 
çıkarsa, mütereddid salahiyetli bir heyeti ida
renin vaziyeti ne olur? yaptığı muameleler ha
leldar olmaz mı? Diğer şirketlerde vekâletin 
tasdik etmemesi bir mahzur teşkil etmiyor, bu
rada nasıl olacaktır? kabil değil midir ki, bu
nun için bir ay, iki ay gibi bir müddet konul
sun? 

İK. En. NAMINA REMZİ GÜREZ (Gazi An-
tep) — Genel kurulların verecekleri kararlar 

malûmdur ki, o kurullar yapıldığı zaman sene
de bir, nihayet iki defa verildiği için bunların 
Ekonomi bakanlığınca tasvibi muamele nokta
sından bir mahzur göstermez. Esasen diğer ge
nel kurullar hakkındaki hükümlerimiz de buna 
yakmdır. Bunlarm muamele noktasından acele 
olanları varsa bunu esas nizamnamede ista-
tüde derpiş etmek imkânı mevcuddur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Hiç şüphe yok ki 
bir hükümet makinasınm vazifesi kendisine ve
rilen işi böyle saatinde değil, dakikasında gör
mektedir. asıl olan budur. Fakat bu işlerin bir 
çok esbab dolayisile vaktinde çıkmadığını gö
rüyoruz. Şimdi satış kooperatifinin veyahud şu 
veya bu teşekkülün heyeti umumiyesi toplan-
miş karar vermişler. Şunu yapalım, bunu ala
lım, şunu satalım, şu fiat olsun, idare heyetini 
değiştirelim, azaları tayin edelim, demişler ve 
işe başlamışlar. Şimdi bu maddeye göre genel 
kurulların ittihaz ettikleri bu kararlar Ekono
mi bakanlığınca tasdik olunmadıkça hüküm
süzdü*. Yani bu ne demektir? tasdik olunun
caya kadar heyet yoktur, murakabe yoktur. 
Verdikleri kararlara göre hareket edemezler. 
O halde ne olacaktır. Bence bu çok ince bir 
noktadır. Remzi arkadaşınım bildirdiği gibi, 
statü ile hallolunacak bir mesele değildir. Ka

nun da hükümsüzdür dedikten sonra statüye geç
mesine imkân yoktur. Çünkü statü kanuna daya
nacaktır. Buraya, şu kadar müddet zarfmda tas
dik olunacaktır, diye bir kayit konsa dahi mesele 
belki oraya dahil olanları ilzam edecek mahiyet
tedir. Onun içindir ki, bu hükümsüzdür tabiri
ni çok ağır buluyorum. Hukukî mahiyeti itiba-
rile bilhassa Adliye encümeni arkadaşım Salâh 
Yargının mütalealarmı öğrenmek ihtiyacında
yım. 

Ad. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Anlayış tarzımız aynidir. Yani Adliye encümeni 
bunu hükümsüz diye anlamış ve böylece bu mad
deyi tesbit etmiş ve tasvibinize arzetmiştir. Çün
kü bu yapılan seçim ve kararlar bir hükmü ifade 
etmek içindir. Her halde Ekonomi bakanlığınca 
tasdik edilmek lâzımdır. Tasdik edilinceye ka
dar her hangi arada geçen bir muamele, bir de
vir ve bir takım kararlar vermek vaziyeti kati
yen nazarı itibare alınmayacaktır. Zira bu ka
nunun ruhu ve bu işin işlemesi'bu maddedeki 
esasın böylece kabulünü icab ettirmektedir. Yal
nız meselede teahhür olursa bu da mesul bir ve
kâletin vazifesidir. Her halde İktısad muhase
besinde bulunan bir zata karşı böyle bir zan 
beslenemez. 

İKTISAD V. CELÂL BAYAR (İzmir) — 
Mesele hakkında izahatım yoktur. Münasib bir 
formül teklif ederlerse konuşuruz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Müsaade buyurur
sanız izah edeyim, sonra da teklif ederim. 

Çok dilerdim ki, Yargı arkadaşımız daha çok 

— 61 — 



î : 42 9-10-1935 C : 1 
insaflı olsunlar. Diyorlar ki, bir müessesedir, ; 
mesulü vardır, binaenaleyh yapsın ve düşün- i 
cede de beraber olduğumuzu söylediler. Düşün- ! 
cede beraber olunca buna çareyi de beraber bul- ! 
mamız lâzımgelir. Kendilerine, mazbata mu- , 
harriri olmak sıfatile soruyorum; Çok yerde bu 
meselelere aid olmak üzere, hükümler bir hafta j 
zarfında tetkik olunmak lâzımdır, 15 gün zar- i 
fmda bakılmak lâzımdır, diye mühim meselelerde i 
ayrı ayrı mahkemeleri, daireleri işin ehemmiyeti- J 
ne göre çerçevesi içine alacak hükümler geçmiş- I 
tir. Binaenaleyh, o vakit dairei aidesinin reyine 
havale edilmiş değildir. Meselenin nezaketini j 
esas itibarile kabul ediyoruz. Heyet toplanmiş- | 
tır, kararları ve heyetin intihabı hükümsüzdür 
demek, o teşekkülün işlemediğini itiraf olabilir. 
Bunun mümkün olduğu kadar az zamanda tas
dik edilmesi keyfiyeti lâzımdır. Bir takrir tak
dim ediyorum. Bu kararlara Ekonomi bakanlığı 
15 g'ün içinde baksın. 

Ad. E. M. M, SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Sayın Bakanın da, bu mesele üzerine ısrar et
miyoruz, demesine karşı vaziyeti tayin etmek 
üzere bu maddenin Adliye encümenine havalesini 
rica ediyorum. î 

BAŞKAN —- Bu madde Adliye encümenine | 
gönderilmiştir. J 

MADDE 21 — Bu kanuna «Öre kurulmuş j 
olan satış kooperatifleri ve birliklerinin: j 

a - Kapital ve yedek akçeleri vergi, resim 
ve harçlardan, j 

b - Ödüne alma ve verme işlerile para yatır
ma ve başka bütün işlerinde yapılacak sened, 
rapor, mukavelename ve kâğıdlar resmî dairelere 
verecekleri dilekçeler damga rasminden, 

c - Satın alacakları taşıtsız mallar için ferağ 
harcı ile damga resminden, 

Ç - Birbirinden ve ortaklarından alacakları 
ürem ve komusyonlar muamele vergisinden, 

d - Tasdik ettirecekleri her türlü kâğıd ve 
defterler (Ücreti adil) müstesna olmak üzere no
terlerce-alman hare ve resimden bağışıktırlar. 

Tarım satış kooperatiflerile birliklerinin tes
lim alacakları ürünleri işlemek ve temizlemek ı 
ve bunların standardizasyonunu yapmak ve bun- | 
dan başka ergeler için yapılaca,k koyaçları, iş ku- j 
rağları teşviki sanayi kanunundaki bağışıklıklar
dan faydalanırlar. j 

Bu kurağı Devlete aid arazi üzerinde yapıl- i 
mak istenirse bu yerler 1331 yılı vergi kıymetle- j 
rinin üç katı ile kooperatif ve birliklerin üstüne 
geçirilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Müsaadenizle bir 
şey soracağım. 

İddia ediyoruz ki, Türkiyede ticaret serbest
tir. Vatandaşın serbestisi ihlâl edilmiş değildir. 
Fakat vatandaşın hukukunu muhafaza için bu 
şekilde Hükümetin ona yol göstermesi vardır. 
Ancak bu şekilde yapılan muafiyetler diğer va- j 
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tandaşların hukukuna tesir etmez mi, onlarla 
müsavi muamele görmek vaziyetine halel getir
mez mi? Bu noktai nazardan müsavatsızlık do
ğurmuş olmaz mı? 

İKTISAD VEKİLİ CELÂL BAYAR (İzmir) 
— Kısaca arzedeyim ki arkadaşıma, hayır! 

Memlekette sanayii korumak için teşviki sa
nayi kanunu vardır. O işin tekâmülü için bütçe
den para veriyoruz. Kredi kooperatifleri için ilk 
adımı atıyoruz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Amma o muvak
kattir. 

İKTISAD VEKİLİ CELÂL BAYAR (İzmir) 
—O raddeye geldikten sonra tedbir alınabilir. 

Hattâ bana sorarsanız, samimî olarak, bu hima
ye kâfi değildir, diyebilirim. 

İHSAN TAV (Bayazıd) — Ücreti adil, noter 
ücreti demek midir? 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Bu gün meri olan noterlik kanu
nunda böyle yazılıdır. Adı değiştirilmedikçe kul
lanmağa mecburuz. Resmin adı budur. 

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

MADDE 22 — Üçüncü şahıslarla tarım satış 
kooperatifleri veya birlikleri arasında çıkacak 
uymazlıklar o kooperatifin veya birliğin yönetim 
merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemelerde 
görülerek hükme bağlanıl". 

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

MADDE 23 — Tarım satış kooperatiflerile 
birliklerinin ana mukavelenameleri noterlerce 
harçsız ve resimsiz olarak tescil ve ilân olunur. 
Tarım satış kooperatiflerile birlikleri ticaret ka
nununun 482, 501, 502 nci maddeleri hükümlerine 
bağlı değildirler. 

ADLÎYE En. M. M. SALÂH YARGI — 
Burada tescil deniliyor. Tasdik, olunacaktır 
Tescil mahkemeler tarafından, tasdik ise noterler 
tarafından yapılır. Tashihini rica ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi tashihile kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmisdir. 

MADDE 24 — Tarımsal ürünler satmak er-
gesile bu kanun hükümlerinin başlanmasından 
önce kurulmuş olan kooperatiflerin bu kanun 
hükümlerine bağlı olabilmeleri ana mukavele
namelerinin 4 ncü maddede yazılı formülüne göre 
değiştirilmesi için altı av içinde üstnomal olarak 
toplanacak genel kurullarınca bir karar alınması 
ve bu kararm Ekonomi bakanlığınca onaylan
ması lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edneler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Tarımsal satış koo
peratiflerinin ortaklarındaki ve birliklerin de 
ortak kooperatiflerdeki alacakları için tarımsal 
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kredi kooperatifleri kanununun muvakkat (B) 
maddesi hükmü tantanrr. 

ADLÎYE En. M. M. SALÂH YARGI — 0 
diğer kanuna atfediliyor. Orada (B) yerine (2) 
olacaktır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Hayır (B) dir. 
SALÂH YARGI — Sonra burada tarımsal 

deniliyor. Buradaki (sal) 1ar kalkacaktır. 
BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Madde

yi bu tashihle kabul edenler... Etmeyenle... 
Kabul edilmiştir. 

Bu kanuna aid encümende bir madde varirr. 
0 geldikten sonra diğer maddeler reyinize 
arzedilecektir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti vazife ve ku
rumu kanun lâyihasına (213) rey verilmiştir. 
Muamele tamamdır. Kanun (213) reyle kabul 
edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edecek başka madde 
yoktur. Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere 
celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 17,35 

»©<:< 

DÜZELTME 

10 ncu sahife sütün 2, satır 53 te ki General Şükrü Gökberk (İstanbul), General Şefik Tur
san (Denizli) olacaktır. 

(>ümıük ve iıılıir.;ular vekâlet i vazife ve k u r u m k a n u n u n a 
ve ı i l en rey le r in nelte< si 

Kanun kabul edilmiştir 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Hay dav Çerçel 
İzzet A koşman 
M ebru ve Günenç 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirci 
Hatı Çırpan 
Mümtaz Ökmen 
Müşfik A yaşlı 
Ilifat Araz 
Şakır Kmacı 

Aza n dedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal 1er 

399 
21 '. 
213 

ü 
0 

180 
6 

/ Kabul edenler ] 
Antalya 

Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Nazmı Topcoğlu 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 

Hacim Kezer 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Esad Sağay 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisi 
Refct Canıtez 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdül halik 
Renda 
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•Mustafa Önsay 
Rıfat Ünür 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asını Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
General Şefik 
Mazhar Müfid Kansu 

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

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazı! Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdüllıak Fırat 
Aziz Samih îltcr 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soy dem ir 
Nakıye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman lşm 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
Nuri Conker 
Remzi Güreş 
Memcd Şahin 

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

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Ddib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
İfamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Uakihe Öymen 
Haindi Gürsoy 
Sadettin Uraz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karam arsal 

İzmir 
I > en al Nevzad Iştar 
General Kâzım İnanç 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
! lüsnü Oakrr 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Kamâl Ünal 
Mükerreri Unsal 

Kars 
Dalın öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
llüsrev Kızıldoğan 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 
Srtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
fTasan Ferid Perker 
Nah id Kerven 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 

C : İ 
Kocaeli 

Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yarın 
Süreyya Yiğit 

Komin 
Ahmed İlamdı Dikmen 
Ali Muzaffer Gökcr 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Güre] 
Mustafa Hal id Goer 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sıbıy 

Kütahya 
Dr. Şak ir Ahmed Ediz 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 

Malatya 
Abdülnıuttalih öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkau 
Osman Taner 

Manisa 
Kani Akeken 
Kâzım Nam i Duru 
Osman Ercin 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

M araş 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Faik Soylu 

Kâmil İrdelp 
Ordu 

Ahmed İhsan TokgÖz 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali T imali 
Dr. Asım Sirel 
Etem Tuneel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdtı 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
İsmail Memed V^nv 
Milat Şükrü Rleda 
Remzi Çiner 
Sabiha G(irkey 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Rozfepe 
Raif Karadeniz 
Seniha Kıza! 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazrarı 
Memed Emin Yurdakul 
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Refet Ülgen 
Van 

ibrahim Arvas 

î : 42 
Münib Boya 

Yozgad 
Avni Doğan 

9-10-1935 C : 1 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sn-n tcöz 

Sungur 
Zonguldak 

Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya 
(Bakan) 
İzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Palih ttıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Rasim Aktar 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Numan Aksoy 
Tevfik Arıean 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
sılı 
Örge Evren 

Bayazıd 
Übeydullah 

Bilecik 
Dr. Gl. Besini Ömer 
Akalın 
Tbralıim Çolak 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
îsmail Hakkı Uzmay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Ti al id Onaran 
ibrahim Necmi Dilmen 

Mustafa Şeref Özkan 
Bursa 

Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Refik Güraıı 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Ziya Esen 

Çoruh 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
ismet Eker 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Toka d 

Haydar Rüştü Öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Fuad Ağralı 
(Bakan) 

Erzincan 
Saffet Arıkan 
(Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 

Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehi" 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Emin Inankur 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
m e n •.•V*-"™ 

Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 
General Şükrü Gökberk 
Halil Etem Eldem 
Hayrullah Ergin . 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 
Mcmed Sadettin Epik-
men 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 

Kars 
M. Fuad Köprülü 

Mcmed Nazif Sirel 
Ömer Kâmil Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
ibrahim Karan t ay 
Sami Erkman 
Şerif ilden 

Kayseri 
Ferruh Güpgüp 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 

Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Ali Rıza Sürel 
Behire Bediz 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Besim Atalay 
ibrahim Dalkılıç 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Receb Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çınay 
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Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kenan ürer 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
Sabri Toprak ıv> 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Kemal Kusun 
Memed Erten ,„ s 

Mi tat Alam 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Hilmi Çorak 
İrfan Ferid Al paya 
( t Â.) 
Rıza Erten 

t : 42 9-10 
Muğla 

Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Cav id Oral 
Dr. Abra vay a 
Dr. Rasim Fcrid Talay 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
İsmail Çamaş 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoglu 

1935 C : 1 F 
Hilmi Uran 
Ömer Biçer 

Siird 
Hu İki Aydın 
İsmail Müştak Mayakon. 
Mahmud Saydan 
Şevki Süsoy 

Sivas 
Hüsrev C< crede 
Necmettin Sadık 
Rasim Basara 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid S ev iğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak 
Falıya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Faik Permek 

Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka (Oruntak) 
Mitat Aydın 

Urfa 
Muhittin Dinçsoy 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
Dr. Mitat Altıok 
Esad Çakraakkaya 
Halil Karatavsu 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü S oy ak 

»>-.©-o 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı :210a ek 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti vazife ve kurumu kanunu 
lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (5 nci maddeye dair Bütçe ve Adliye encü

menleri mazbataları) 

4 - X - 1935 
Yüksek Reisliğe 

Kanunun beşinci maddesi, Gümrük ve inhisarlar encümeninin tertib ettiği onuncu madde şeklinde 
tertib olunursa hukuk ımüsavirliğinin vazifesi daha mazbut ve daha şümullü olarak gösterilmiş olur. 
O maddeye, hukuk müşavirlerinin veya muavinlerinin kazaî müesseselerde vekâlet hukukunu müda
faa etmek kaydini de ihtiva eden bir fıkra ilâve edilmek üzere aşağıdaki şeklin kabulünü teklif 
ederim. Manisa Saylavı 

Refik înce 

MAdDDE 5 — Hukuk müşavirliği, bakanlığın kurumlarınca hazırlanıb Bakanlık tarafından veri
lecek mukaveleler ile belgeleri inceleyerek bunları idarenin haklarını koruyacak şekilde kanun şartla
rına ve hükümlerine uygun bir hale koymak, 

Bakanlığın gerekli göreceği kanun, nizamnameprojelcri ve daha başka işler hakkında hak ve ka
nun bakımından görüşünü bildirmek, 

Bakanlıkça veya gümrüklerce şahıslara karşı veya şahıslar tarafından bu kurumlara karşı açılan 
davaların kütüklerini tutmak, bunların cetvellerini gözetlemek, 

icabında adlî ve idarî kaza müesseselerinde B akanlık haklarını müdafaa eylemek, vazifelerile mü
kelleftir. Manisa mebusu 

Refik înce 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 149 
Esas No. 1/104 

7*X-1935 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük ve inhisarlar vekilliği teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki kanun lâyihasının Umumî 
Heyette müzakeresi sırasmda 5 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair Manisa mebusu Refik în
ce tarafından verilib Umumî Heyetçe nazarı iti-
bare almarak Encümenimize tevdi edilen takrir 
Maliye vekâleti Hukuk müşaviri bulunduğu hal
de okundu ve konuşuldu: 

Manisa mebusu Refik İncenin teklif ettiği 
maddenin Gümrük ve inhisarlar vekâleti Hukuk 
müşavirine adlî ve idarî kaza müesseselerinde 
vekâletin haklarını müdafaa eylemek vazife ve 
salâhiyetini veren son fıkrası tetkike değer gö
rülmüştür. 

460 numaralı avukatlık kanunile mahkemeler
de murafaa salâhiyeti avukatlara hasredilmiş ve 
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2573 sayılı kanunla ise uınumî muvazeneye gi
ren dairelere aid davaların mahkemelerde takib 
ve müdafası Hazine avukatlarına verilmiş ol
duğundan teklifin kabulü halinde diğer vekâlet 
hukuk müşavirlerine verilmeyen mahkemelerde 
müdafaa salâhiyeti istisnaî olarak Gümrük ve 
inhisarlar vekâleti hukuk müşavirine verilmiş 
ve ayni zamanda bir vekâlete aid teşkilât k«nu-
nile yukarıda yazılı iki kanunun hükümleri ta
dil edilmiş olacaktır. Bu sebeble teklifin buna 
müteallik son fıkrasmm kabul edilmesi Encü-
menimizce muvafık görülmemiş ve diğer fıkra
lar ise buna dair Encümenimizce evvelce hazır
lanan maddedeki yazı ile takib edilen maksad 
ve manadan ayrı bir mahiyette bulunmamış ol
duğundan eski teklifimizin aynen kabulü muva

fık olacağı mütalea edilmiştir. 
Ancak teklif Adliye encümenini de alâkadar 

edecek mahiyette görüldüğünden bu encümenin 
de mütaleası alındıktan sonra Umumî Heyete ar
zına müsaade buyurulması istirhamile Yüksek 
Reisliğe sunuldu. 

Reis V. 
İsparta 

ükerrem Unsal 

Balıkesir 
E. Adakan 

istanbul 
8. JJraz 
Kayseri 

N. Kerven 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı Day 

Bayaızıd 
İhsan Tav 

İzmir 
/ / . Çakır 
Kırklareli 
S. ödül 

Kâtib 
istanbul 

F. öymen 

Gümüşane 
Durak Sakarya 

izmir 
H. İnanç 

Sivas 
Remzi Çiner 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Karar No. 41 
Esas No. 1/104 

Yüksek Reisliğe 

8 - X - 1935 

Gümrük ve inhisarlar vekilliği vazife ve ku
rumu hakkındaki kanun lâyihasının Kamutay 
umumî heyetince yapılan ikinci müzakeresi sı
rasında lâyihanın beşinci maddesinin değişti
rilmesi için Manisa saylavı Refik ince tarafın
dan verilen teklif takriri nazarı itibare alına
rak Bütçe encümenine havale buyurulmuş ve bu 
encümence yapılan mazbatada işin Adliye encü
menini de ilgilendirdiğine karar verilerek böy
lece encümenimize verilen lâyiha ve ilişik kâ-
ğıdlar Gümrük ve inhisarlar vekili ile Maliye 
hukuk müşaviri bulundukları halde okundu ve 

incelendi: 
Teklife göre lâyihanın beşinci maddesinde: 
A) Hukuk müşavirliğinin kanunî ve hukukî 

görüş ve mütaleasını bildireceği işlerin vekil
lik tarafından havale edilmesi, 

B) îcabmda adlî ve idarî kaza müessesele
rinde vekâleti müdafaa edebilmesi, 

Suretinde bir değişiklik ile bir ilâve yapılma
sı istenmektedir 

Vekil ile hukuk müşavirinin izahları da din
lendikten sonra encümence yapılan görüşme so
nunda vekillik hukuk müşavirinin yapacağı iş
lerin yalnız vekillik makammdan havale olun
ması için bir kayid konmasına lüzum görül
memiş başka dairelerce de hukukî mütalea al
mak üzere müşavirliğe iş havalesinin caiz ola
bileceği ve dairelerce lüzumsuz iş havale edil
mesi ihtimaline karşı vekilliğin genel muraka
be salâhiyeti ile bir mahzur çıkmasına meydan 
verilmiyeceği tabiî görüldüğünden maddede bu 
bakımdan bir değişiklik yapılmasına lüzum 
olmadığına üçe karşı oy çokluğu ile karar veril
miştir. 

Maddenin sonuna eklenmek istenen fıkraya 
gelince: 

Hukuk müşavirlerinin mensub oldukları ve
killik ve idareler namma idarî ve adlî kaza 
müesseselerinde dava ve müdafaada bulunma
ları teklifi üzerinde durarak incelenmeğe de
ğer mahiyette görülmüş ise de bazı vekillikie-

( S. Sayısı : 210 a ek ) 
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rin vazife ve teşkilâtı için çıkan kanunlarda 
bu cihet meskût bırakılmış olduğu gibi umu
mî muvazeneye giren dairelerin davalarmm 
yalnız Hazine avukatları tarafından takib edil
mesi hakkındaki 2573 sayılı kanun ile avukat
lık kanununun dördüncü maddesini de bu tek
lifin ilgilendirdiği görülmüştür. 

Hukuk müşavirleri için tavzihi istenen bu 
salâhiyetin kabulü halinde adı geçen kanun
larda bu ilâvenin yapılması icab edeceği sonu
cuna varılmış ve teklif sahibi de bu mütalea-
yı kabul ile teklifinden vaz geçtiğini söylemiş 
olmakla encümen lâyihanın beşinci maddesinin 
olduğu gibi kabul edilmesine oy birliği ile ka
rar vermiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ad. En. Rs. N. 

M. M. Kâtib 
Kocaeli Trabzon 

Salâh Yargı B. Karadeniz 
Aza Aza 

Balıkesir Bursa 
O. Niyazi Burcu Sadettin Ferid T alay 

Aza Aza Aza 
Erzurum Erzincan Kayseri 

Fuad Sirmen A. Fır ad H. F. Perker 
Aza Aza 

Manisa Yozgad 
Hukuk müşavirleri hakkın- Eemin Draman 
daki mütaleaya taraftarım, 

fakat Bütçe encümeninin 
şekline değil 
Refik tnce 

»€Ki 
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S. Sayısı: 229 
Ziraî satış kooperatif ve birlikleri hakkında kanun lâyihas ı 
ve İktisat, Adliye, Ziraat ve Bütçe encümenleri mazbatala

rı (1/153) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararla? müdürlüğü 
Sayı : 6/1189 

Büyük 

Heyetinin 25 - TV -1935 toplantısında 
mueibesile birlikte sunulmuştur. 

28 - IV -1935 

Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ziraî satış kooperatif ve birlikleri hakkında Iktısad vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ' kanun lâyihası esbabı 

Başvekil 
/ . / nonu 

Esbabı mucibe 

Ziraat bankası ve ziraî kredi koc. pertifleri kanun lâyihalarını tamamlayan, Ziraaî kredi koope
ratifleri ile beş sene evvel girilen çalınma yolunu, tabiî ve son merhalesine ulaştıracak olan «Ziraî 
satış kooperatifleri ve birlikleri» hakkındaki kanun lâyihası yüksek huzurunuza sunulmuştur. 

Ziraî faaliyet ve istihsal şubelerin"in hangisinde olursa olsun, en ehemmiyetli safha, ticarî safha-
;al hayatının, acı tecrübelerin verdiği inanla bu gün bağlandı

ğı esas şudur: Yalnız istihsalde bulunmak başlı başına gaye değildir. Yapılan istihsali beynelmilel 
piyasaların verdiği imkân dahilinde verimli şartlarla satabilmek lâzımdır. Satılamayacak, sürüle-
miyeeek bir istihsale para ve emek sz.rfetmek, şahsî ve millî bir israftır. Şüphesiz ki bu çetin saf
hada, bütün senelik emeği kıymetlendirecek olan bu devrede, muvaffakiyet; teşkilât, kuvvet ve te
sanütten mahrum münferid bir müstahsilden ziyade tesanütle hareket eden topluluğun, birliğindir. 

Bu günkü şartlar içinde Türk müstahsili, spekülâsyon veya alacakları vasıtasile piyasaya iste
diği gibi hükmeden ve «fiatlarm muzır temevvüçlerine» âmil olan aracılar dolayısile yetiştirdiği 
mahsullerin hakikî değerine sahib olamamaktadır. 

Lâyihanın kolladığı gaye: «Hakikî beynelmilel fiatlarm» elde edilmesini kolaylaştıracak bir 
«teşkilâtlandırma» dır. 

Bu hususî kanunla teşekkül edecek ziraî satış kooperatifleri birlikleri, ticaret kanunu hükümle
rine göre teşekkül etmiş ve edecek olan Ziraî satış kooperatifleri, yerli ve yabancı ihracat fir
maları ve şirketlerinin: Türk müstahsilinin bütün senelik zorlu emeğinin maddî ifadesi olan mah
sullerini «En müsaid fiatlarla» satabilmek için meşru ve ahenkli bir rekabetle yarışmaları istenmek
tedir. 

Derhal şu mühim noktayı aydınlatmakta fayda ummaktayız: Kanun lâyihası, her hangi şekilde 
olursa olsun bir «Haricî ticaret monopolü» veya «Ziraî mahsuller satış inhisarı» gibi bir temayül ve 
zihniyetin ifadesi olmaktan çok uzaktır. 

Maksad ve gayesi: Türk müstahsilinin, yetiştirdiği mahsulleri hakikî değerinden daha düşkün bir 
fiatla ve vaktinden evvel satmasma ve muhtelif sebebler dolayısile alivre satışları müstahsil ve 
memleket aleyhine suiistimal edilmesine mâni olmağa çalışmaktır. 

Bu müsbet netice müstahsilin (gelirini) ve dolayısile alım kabiliyetini arttıracağı gibi Ziraî 
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kredi kooperatiflerinin de kredi kaynaklarının seyyaliyetinî temin etmiş bulunacaktır. 

Kanaatimizce (Ziraî satış kooperatifleri ve birlikleri) geniş ve kuvvetli para membalarıua ve hiç, 
olmazsa muvaffak olmuş her hangi bir husuî ve mühim ticaret evi kadar muntazam ve teknik 
teşkilâta dayanır. 

Muvaffakiyetin bu iki belli başlı unsurları temin olunmadıkça; bu sahada teşebbüse giriş
mek, hem kuvvet israfına ve hem de daha mühlik olarak kooperatifçilik cereyanının memleke
timizde gerilemesine sebebiyet verir. 

Satış kooperatifleri ve birliklerinin muvaffakiyeti için ortakların: 
A - Mahsullerini alıcı piyasaların arzularına uygun kalite ve tiplerde yetiştirmeleri, 
B - Her seneki fiat temevvüçlerini nazarı İtibare almayarak müstekar ve devamlı mahreçle

rin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda mahsul elde edib satışa arzetmeleri, 
C - Birliğin de bu mahsulleri alıcıların arzularına göre satıştan evvel zarurî bazı ameliyata 

tâbi tutarak satış için müsaid şartlarla hazırlaması ieabeder. 
Ancak şu şartlar yerine getirilirse dahil ve hariçte fuzulî mutavassıtlardan vareste kalınabi

lir ve bilhassa istihlâk kooperatifleri ile, ziraî mahsullerimizi işleyen fabrikalarla devamlı mü
nasebet tesis olunabilir. 

(Mahsulü satış İçin hazırlama); (Satış imkânlarım, mahreçlerini hazırlama) gibi iki mühim 
çalışma safhası arzeden işin: Müsbet neticelere bağlanması şüphesiz ki tesisata, malzemeye ve 
iyi organize edilmiş bir teşkilât bünyesine lüzum gösterir. 

Bu (malî kudret) lüzumunu teyid eden diğer- mühim bir sebeb de Ziraî satış kooperatifle
ri ve birliklerinin işleme makanizmasınm tabiî icabıdır. 

Birliğe vaktile bildirmiş oldukları, mahsullerini ortaklarından : Kalite ve muayyen tiplere 
^övo, teslim alan kooperatifler, yine bu esaslar dahilinde tesbît olunacak fiatler üzerinden bu 
mallarr birliğe teslim edeceklerdir. 

TCanun lâyihasr: Ziraî satış kooperatifleri ve birliklerinin, ancak muvaffakiyet unsurları temin 
olunduktan sonra işe başlamalarını; ve muvaffak oldukça faaliyet; mevzu ve sahalarım genişletme
leri prensibini müdafaa etmekledir. 

« Ziraî satış kooperatifleri ve birliklerinin » teşekkül edecekleri ııııntaka ve merkezler, ma
hallî teşebbüslerin tesadüfi arzularından ziyade memleket iktisadiyatının umumî menfaatleri ba
kımından, İktrsad vekâletince tayin olunacaktır. 

Bu nevi kooperatifler ile birlikleri çalışacakları sahanın labiî, içtimaî ve bilhassa ekonomik 
şartlarını göz önünde bulundurarak hareket edeceklei'dir. Ziraî satış kooperatifleri, filiyatta satışı 
idare edecek olan birliklerin,-organ ve ajanı vaziyetinde bulunacaklarından bunların nerelerde 
kurulacağı, hangi ihracat merkezlerinde birlikler tesis edileceği kararına bağlı bulunacaktır. 

Lâyiha; her hangi bir şeklin icabatına bağlanamamıştır. Satışın, ticarî ve teknik zaruretleri 
ve safhaları: teşkilâtın yekdiğerile olan İdarî münasebetlerine hâkim olmuştur. Ziraî satış koo
peratifleri ve birliklerinin idare bünyesinin kuruluşunda şu prensiplere bağlamlmıştır : 

a - Satış kooperatifleri ve birlikleri mevzuu her şeyden evvel « bir teşkilât » meselesidir. 
b - Bu teşkilâtın esası da : madde üzerine ihtisastır. 
c - Bazı memleketlerde kooperatifçiliğin yavaş ilerlemesine sebep: mütehassıs müdür ve şefle

rin yokluğudur .Bununda sebebi: Kooperatifçilik hakkında yanlış bir telâkkiye kapılınarak koo
peratifi idare eden muvazzaf elemanlara yaptıkları hizmetle müjenasib ücret verilmemesi-
dir. 

d -Bilhassa satış kooperatiflerinde : zeki, faal, kavrayışlı, çalıştığı mahsuller üzerinde ihtisas 
sahibi ,satış mevsimini sezecek, ticarî ufkun bulutlarla kaplı kısımlarım görebilecek kıratta bir 

müdürün (para) faktöründen daha müessir olduğu, 
e - Bu şartlan haiz müdüriyete, satış sahasında umumî direktifler verilerek bu direktifler çer

çevesi içinde bir (teşebbüsü şahsî) sahası bırakılması, 
f - Bu idare başlarının tayininin doğrudan doğruya Iktısad vekâletince yapılması, 

g - Bu mansub mütehassıs ve mesul idarecilerin yanında kooperatif heyeti um um i yel erince mün-
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tehab heyetlere yer verilmesi. 
lı - Bu heyetler arasında nâzım rolünü İktısad vekâletinin üzerine alması. 
i - Murakabe sahasında « Mimtehab murakiblere » büyük ve müessir kontrol salâhiyeti veril

mesi. 
j - Teşekküllerin heyeti uıııumiyesmin yekdiğerine bağlı insicamlı, ahenkli, disiplinli ve kontrol

lü bir idare makinası haline sokulması. 
k - İdarî mesuliyet « mefhumunun » kanunî ınüeyyedelerle bu teşekküllerin idarî bünyesinde 

hâkim olmasının temini. 
Kanaatimizce, başlangıçta noksan ve faaliyet nıevzularma uygun olmayan vesait ve teşkilât ba

kımından da cılız bir bünye ile kurulmuş olmak, bu teşekküllerin istikbali üzerinde daima menfi 
tesir yapacaktır. Kuruluştaki bu « zâf » ilerde bünyeyi kuvvetlendirmek için ne kadar çalışı
lırsa çalışılsın muhtelif şekillerde tezahüratını gösterecektir. 

Kanun lâyihasının tanziminde bağlandığımız diğer mühim esasları da aşağıda arzediyoruz: 
1 - Ziraî satış kooperatifleri ve birliklerinin: memleketimizde yayılması ve rağbet görmesi için 

ortaklara işin mahiyeti icabı olarak ağır riskler yükleyebilmesi mümkün olan şümullü mesuliyet 
prensibinden burada uzaklaşılmış ve her memlekette olduğu gibi bu nevi kooperatif ve birliklerinin 
ökonomik bünyelerine daha uygun « mahdud mesuliyet » esası müdafaa edilmiştir. 

2 - Ziraî satış kooperatifleri ve birliklerinin faaliyete başlayabilmeleri « mahsulü satış için hazır
lama » ve « satış imkânlarını ve şartlarını hazırlama » gibi iki mühim safha arzeden bu işte muvaf
fakiyetlerini temin edecek ihtisas; teşkiât ve tesisat ve malî kudretle mücehhez olmalarına bağlı
dır. Bu imkân tahakkuk etmeden, hazırlıksız tecrübelere girişilmeyecektir. 

3 - Bu teşekküllerin teslim aldıkları mahsulleri en müsaid fiatlerla satmalarını ve spekülâsyonla 
katiyen uğraşmamalarını temin edecek ve yapacakları alivreleri ortakların teslim edecekleri mal
larla tesbit ve tahdid edecek esasları ihtiva etmek; 

4 - Ortakların kendilerinin ve ailelerinin geçiminden fazla olan mahsullerini, muntazaman bu 
teşekküllere teslim etmeleri mecburiyeti diğer memleketlerdeki satış kooperatiflerinde olduğu 
gibi en ehemmiyetli bir madde olarak lâyihada yer bulmuştur. 

Şu kadar ki: Bu mecburiyet tabiatile ziraî satış kooperatiflerde birliklerine de mütekabil bir 
mecburiyet ve taahhüd yüklemektedir. 

O da: Ortakların vaktile beyanname ile bildirdikleri mahsullerini kabul ve tesellüm etmek; sa
tışa kadar hüsnü muhafaza etmek, ve bunların en müsaid f iatlerle satışını temin eylemek. 

Bu mütekabil mecburiyet olmazsa: Müstahsil çok tehlikeli istikrarsızlığa mahkûm edilmiş olur 
ve satış kooperatiflerinin teşkilindeki gayeye erişilemez. 

Eğer müstahsillere de teslim mecburiyeti tahmil olunmazsa, o takdirde de satış kooperatifinin 
çalışabilmesine, taahhütlerini karşılayabilmesine maddî imkân kalmaz. 

Hariçte satılamayan, iyi fiat bulamayan mahsuller kooperatife yüklenir. 
5 - Yurdun muhtelif ökonomik şartlar arzeden mıntakalarında tedricî surette kurulacak olan 

bu teşekküllerin umumî sermaye vaziyetleri, ortaklarının taahhüd edecekleri sermaye miktarı
nın azamî ve asgarisi ile tediye şekilleri ve bir kooperatifin işe başlayabilmesi için ödenmesi 
zarurî olan sermaye miktarı ticaret kanununun kooperatiflere aid hükümlerine bağlı olmaya
rak esas mukavelename ile tesbit edilecektir. Ziraat bankasınca hazırlanacak olan bu esas mu
kavelenameler İktısad vekâletince tasdik olunacağı cihetle bu kooperatiflerin kurulacağı yerle
rin ve meşgul olacakları ihraç maddelerinin ökonomik hususiyetlerini daima göz önünde tutmak 
mümkün olacaktır. Onun için lâyihada bilhassa bu hususa fazla ehemmiyet verilmiştir. Filha
kika satış kooperatiflerinde sermayenin bütün ehemmiyeti, icabında işlenmesine ve satışına ta
vassut edecekleri maddelerin hususiyetine uyacak miktara varması ve bundan ne fazla ve ne 
de. eksik olmasıdır. Böyle bir sistemi kanunda tasrih edilmiş hadler ve nisbetlerle tatbik etmek 
mümkün değildir. 

Faaliyet senesi sonunda hasıl olacak kâr alelûmum kooperatifçilikte kabul edilmiş olan esas 
prensibe göre, yaptıkları muamele nisbetinde ortaklara dağıtılacaktır. Bu esas baki kalmak şar-
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tile bu dağıtılış ta ti lıcı maddenin F fi krasmday azılı olduğu gibi esas mukavelenameye bırakıl
mıştır. 

6 - Ortak olmayan müstahsillerin de mahsullerini alarak bunların satışına tavassut etmek sa
lâhiyetleri tanınmıştır. Bu mezuniyet : Satışı idare edecek olan Ziraî satış kooperatifleri birlikle
rinin giriştikleri taahhüdlerini bazen karşılayabilmek ve yine bazı sevkiyat partilerini tamam
layabilmek için satışın idaresine büyük bir alâstikiyet bahşedecektir. Bu mezuniyetin münhası
ran ticaret kasdile ve ortakların mahsullerinin satışını tavik edecek tarzda yapılmayacağı aşi
kârdır. 

7 - Ziraî satış kooperatifleri ve. birliklerinin müstahsilin istihsal âtına. yarayacak her nevi me-
vad ve malzemeyi toptan ve en müsaid şartlarla mubayaa ederek ortaklar arasında tevzi ede
bilmeleri esası lâyihada yer bulmuştur. Bu mubayaatta: Ticaret yapmak kastı hâkim olmayacak
tır. Esas ortakların istihsal ihtiyaçlarını en müsaid şartlarla tatmin etmektir. 

Ortakların istihsalleri ile alâkası olmayan mevad ve malzeme mubayaası velevki kastı tica
rete yapılmış olması memnudur. 

8 - Bu teşekküllerde ihtiyat sermaye ve ihtiyat akçelerinin miktarı onların istikbalini temin 
edecek en esaslı bir emniyet vasıtası olduğundan lâyihada bilhassa bu sermayelerin teşkiline çok 
fazla ehemmiyet vreilmistir. Bunun için, bu sermayeler yalnız sene sonunda tahakkuk eden kârdan 
değil, bleki doğrudan doğruya kooperatifin yaptığı muameleler üzerinden 18 ve 19 ncu maddelerde 
yazılı nisbetler dahilinde kesilen paralardan toplanacaktır. Bunun sebebi, bu gibi teşekküllerde 
ihtiyat akçelerinin malî mesned olmak itibarile büyük bir ehemmiyeti haiz olması ve buna muka
bil kârın her zaman tahakkuku mümkün olmakla beraber mutlak olmamasıdır. 

Bundan başka bu teşekküllerin ihtiyat sermayelerinin likit - seyyal - bir halde muhafazasına 
dikkat edilerek lâyihada bu ciheti temin edecek hükümler konmuştur. 

9 - Gayrimenkullerin kooperatiflerin ve birliklerinin faaliyet mevzularma yaraması prensibi, 
nazarı itîbare alınarak: G-ayrimenkul mubayaa ve inşası salâhiyeti Iktısad vekâletinin tasdikma 
bağlı tutulmuştur. 

10 - Satış kooperatiflerine ve birliklerine tanılan imtiyaz ve muafiyetler umumî hatları itibarile 
kredi kooperatif]erininkine benzer ise de bu teşekküllerin iştigal mevzuları ve kuruluş maksadları 
cephesinden kredi kooperatifleri haricinde bayı noktalardan daha takviyeleri hakkında mezkûr 
maddeye hükümler dercedilmiştir ki bu fıkralarda alacakları mahsullerin daha müsaid şekilde satı
şını temin edecek tesisatı ve şirketin yine bu maksada matuf olması tabiî olan gayrimenkulleri de 
imtiyaz ve muafiyetlerin çerçevesi içine alınmıştır. 

11 - Ayrıca her kooperatif teşekkülünün bünyesini koruyacak, ve gayrimeşru menfaatleri bo
zulanların bu teşekkülleri içinden yıkmağa matuf teşebbüslerini önliyerek himaye tedbirlerine ve 
hükümlerine de ziraî kredi kooperatiflerine aid hususî kanun metninde olduğu gibi bu lâyihada 
mevki verilmiştir. 

12 - Tahsili emval kanunu hükümleri tun tatbiki yalnız ortaklardan olan alacaklara ve takiba
ta hasru tahdid edilmiştir. Dahilde ve hariçte üçüncü şahıslarla yapılacak ticarî muamelâtta 

bu kanun hükümlerinin teşmili hu teşekküllerin dahil ve hariçte muvaffakiyetleri bakımından mu
vafık görülmemiştir. 

13 - Satış kooperatiflerini kanunen himaye etmek mecburiyeti hissedilen bir nokta da koopera
tiflerle üçüncü şahıslar arasında hadis olan (ihtilâfların kooperatiflerin faaliyet merkezlerindeki 
mahkemelerde rüyet edilmesi keyfiyetidir1). Filhakika bu teşekküller .maksadları itibarile ortakla
rının mahsullerini değerde satabilmek için kurul duklarr merkezler haricinde bir çok işlere giriş
mek mecburiyetinde kalacaklardır. Bu işlerden doğan ihtilâfları kooperatiften uzak mıntakalarda 

rüyet ettirmek hem kooperatifin serbest çalışmasına mâni olacak hem de satış masraflarının azal
tıl mas r esas görülen bu işte masrafı kabartacaktır. 

Bu itibarla satış kooperatifleri ile birliklerine, müteallik davaları kooperatif merkezindeki mah
kemelerin kazaî salâhiyetine İnhisar ettirmekle büyük bir faide mülâhaza edilmiştir. 
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Netice 

Bu kanun lâyihasının güttüğü ülkü büyük, küçük Türk müstahsilinin elde ettiği mahsullerini 
en nıüsaid fiatlerle satabilmesidir. 

Spekülâsyon kârı değil fakat meşru bir hak mevzubahstir. 
Bu müsbet neticeyi behemal elde etmek için; teknik zaruretler ve şartlar muhakkak yerine 

getirilecektir. 
Yalnız pek ehemmiyetli telâkki ettiğimiz şu noktayi üzerinde tevakkufa değer mahiyette gör

mekteyiz. 
« Ziraî satış kooperatifleri ve birlikleri »: Her memlekette maatteessüf revaç bulan bazı yan

lış ve gayri ilmî telâkkilerin tasavvur ettiği gibi « her iktisadî derde deva bir ilâç » değildir. 
Bu teşekküllerden tabiî hizmetler bekleyebiliriz, gayritabiî ve gayrimümkün neticeler isteni

lirse: hem sukutu hayale uğranılır, hem de kooperatifçilik cereyanına mühlik bir darbe vurulmuş 
olur. 

Bu kanun lâyihasının teşkilini teklif ettiği ziraî satış kooperatifleri ve birlikleri Beynelmilel 
ticaretin bütün engellerini , zorluklarını, ve « surproduetion » buhranının ziraî mahsuller için tev-
lid ettiği gayrimüsaid şartları biranda ortadan kaldırabilecek bir kudrete maatteessüf malik de
ğildir. 

Bu teşekküllerin gayeleri basittir, müstahsillerin malını, gayritabiî tesirlerden kurtararak en 
müsaid fiatlarla satabilmektir. 

tktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
tktısad encümeni 5 - VI -1935 

Karar No. 36 
Esas No. 1/153 

Yüksek Reisliğe 

Ziraî kredi kooperatifleri kanunu münase-
betile arzolunduğu üzere müstahsil köylü ve 
ren çberl erin mahsullerini iyi fiatlerle satabilme
leri istihsal kredileri üzerinde dahi çok mühim 
tesirler bırakacağı cihetle, satış kooperatifleri
nin teşviki ve birbirlerine irtibatlarının temini 
lüzumlu görüldüğünden bu lâyiha esas itibarile 
kabul edilmiştir. 

Değiştirilen notalar aşağıda yazılıdır. 
Madde 1 — Çiftçi ve büyük çiftçi tarifleri zi

raî kredi kooperatifleri kanununda yapılmış bu
lunduğundan burada tekrarına lüzum görülme
miştir. 

Kooperotif mevzuu üzerinde ticaret veya ko
misyonculuk yapanların bu kooperatiflere gir
meleri daha .çok zarar kasdile olaeaağından bu 
gibilerin girmemesi için maddeye bir fıkra ek
lenmiştir. 

Madde 2, 3 yukarıda söylenildiği gibi çiftçi 
ve büyük çiftçi tariflerine lüzum olmadığından 

2 ve 3 ncü maddeler çıkarılmıştır. 
Madde 2, 3 numaraları değiştirilerek lâyiha

daki 4 ve 5 nci maddeler aynen kabul olunmuş
tur. 

MADDE 4 — Altıncı maddenin karşılığıdır. 
İhtiyat sermaye tabiri ziraî kredi kooperatifle
rinde dahi ihtiyat akçeye değiştirildiğinden bu
rada yine ayni tabir kullanılmıştır. 

Kooperatiflerde kâr prensibi çıkarıldığından 
fiat farkı tabiri tercih olunmuştur. 

Tescil için ayrıca bir madde hazırlanması da
ha uygun görülerek bu maddeden (tescil) keli
mesi çıkarılmıştır. 

Madde 5 — Lâyihadaki 7 nci madde şeklen 
değiştirilmiş ve bir tavzih yapılmıştır. 

Madde 6, 8 •— Lâyihadaki 8, 10 ncu madde
ler aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9 — Lâyihadaki 11 nci madde bir tek
rar ve tenakusun giderilmesi suretile değiştiril
miştir. 
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Madde 10 — Lâyihadaki 12 nci madde aynen 

kabul edilmiştir. 
Madde 11 — Şeklen değiştirilmiştir. 
Madde 12 — Lâyihadaki 12 nci maddenin 

karşılığıdır. Esas mukavelename ile talimat hü
kümlerine riayet etmeyenler hakkında Devlet 
memurları cezalarının tatbiki uygun görülmedi
ğinden bu ibare çıkarılmıştır. 

Madde 13 — Şeklen değiştirilmiştir (Madde 
15). 

Madde 14 —- Kooperatifler esasen hükmî şah
siyeti haiz olduğundan bunun tasrihine lüzum 
görülmemiştir. 

Madde 15 — Şeklen değiştirilmiştir. 
Madde 16 — Lâyihadaki 18 nci madde şek

len değiştirilmiştir. 
Madde 17 — Şeklen değiştirilmiştir. 
Madde 18 — 20 nci madde aynen kabul edil

miştir. 
Madde 19 — Satış işlerinde kredi ve banka 

muameleleri, bunu deruhde edecek bankanın 
lehine görüldüğü ve Ziraat bankasına ziraî kre
di kooperatifleri münasebetile bazı mükellefi
yetler yükletildiğî cihetle bu muamelelerin baş
ka bankaya verilmeden evvel Ziraat bankasile 
istişare esası kabul edilmiştir (Lâyihadaki 21 nci 
madde). 

Madde 20 — Lâyihadaki 22 nci madde satış 
kooperatifleri müdürlerinin de idare heyeti ta
biî azasından olduğu tasrih edilmek suret il e de

ğiştirilmiştir. 
Tabiî azadan olan birlik umum müdürü ile 

ile kooperatif müdürü rey sahibi olacaklardır. 
Bu itibarla da tasriha lüzum görülmemiştir. 

Madde 21 — Lâyihadaki 23 ncü madde şek
len değiştirilmiştir. 

Madde 22 — Lâyihadaki 24 ncü madde şek
len değiştirilmiştir. 

Madde 23 — Lâyihadaki 25 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 24 — Tescil hükmünü taşıyan bu 
madde yeniden hazırlanmıştır. 

Madde 25 -— Lâyihadaki 24 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

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

Tekirdağ 
Ş. Kesebir 

SÜ7A 1-Vntel Niğde 
Dr. R. Ferid T alay 

Ankara 
Afyon K. E. Demirci 

Buna dair mütaleatn ziraî kredi koo
peratiflerine dair encümen mazba

tasına, ilişiktir 
Türk er 
Eskişehir 

Emin 
Gümüşane 
Edib Tor 

Zonguldak 
H. Karabacak 

Bere 
Edirne 

Mecdi Boysan 
Giresun 

Muzaffer Kılıç 
Samsun 

A. Tunah 

K. 
Gazi Anteb 
B. Kaleli 

Konya 
C. Tekin 
Giresun 

/. Sabuncu 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye enuümeni 
Karar No. 34 
Esas No. 1/153 

Yüksek Başkanlığa 

12-VI-1935 

Ziraî satış kooperatif ve birlikleri için Eko
nomi bakanlığınca hazırlanıb Adliye encüme
nine verilen kanun lâyihası Ekonomi bakanı 
ile bakanlık şeflerinden gönderilen zevat bu
lundukları halde okundu ve incelenerek gereği 
görüşüldü: 

Tarımsal kredi kooperatiflerinden beklenen 
faydanın elde edilmesi çiftçinin ürünlerinin sa
tılması mümkün olduğu ve bunun da tek başı

na yapılacak teşebbüsler yerine teşkilâtlandı
rılarak yapılması söz götürmez bir hakikattir. 

Bu erge ile tarımsal satış kooperatif ve bir
likleri kurulması için hazırlanmış olan bu lâyi
hanın Ekonomi bakanlığınca yazdan mucib se-
beblerini encümenimiz onaylamıştır. 

Lâyiha iktısad encümeninin değişiklikleri 
üzerinde incelenmiş olub encümenimizee yazılış 
tarzı değiştirilmiş ve bundan başka tarımsal 
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kredi kooperatifleri kanun lâyihasındaki hü
kümlerle uygun olması bakımından bazı cüm
leler değiştirilmiştir. 

Ulusta üretmenlere en yüksek fayda vere
cek ve ürünlerimizin dış piyasalarda değerile ve 
kaliteleri tanzim edilerek satışlarını yapacak 
olan bu kooperatif ve birlikleri hakkındaki lâ
yihanın onaylanmasına Adliye encümenince oy 
birliğile karar verilmiştir. 

Lâyiha havale edilen öteki encümenlere veril

mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ad. En. fes. 

Çorum 
Münir Çağıl 

Aza 
Konya 

Ali Rıza Türel 
Aza 

Bursa 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Aza 

Kayseri 
H. F. Perker 

Atıf Akgüç 
«Aza 

Bursa 
Sadettin Ferid 

Kâtib 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Aza 

Erzurum 
Fuad Sirmeı 

Aza 
Kocaeli 
R. Akça 

Aza 
Yozgad 

Talay Emin Draman 

Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 
Karar No. 15 
Esas No. 1/153 

12 -VI - 1935 

Yüksek Başkanlığa 

Tarım satış kooperatifleri için Ekonomi ba
kanlığınca lıazrlanıb îera Vekilleri Heyetinin 
25 - IV - 935 tarihli topaıiıtısnda Kamutaya su
nulması kararlaştırılan ve encümenimize gönderi
len kanun lâyihası okunul) görüşüldü. 

Ütedenberi ürünlerini değer fiatiJe saitama-
mak yönünden büyük sıkıntılara giren çiftçiyi asıl 
güldürecek etke, maknın acun piyasalarında yük
sek paha ile satılmasıdır. Bunun başarılmasile-
dir ki, tarıma karşı olan şevk bir kat daha arta
caktır. Bu kanun lâyihası ile aracıların eline gi
ren kazanç, çiftçilerde kalmakta, ürünlerimi
zin ambalaj eksikleri, vasıf (kalite) karışıklık
ları ortadan kalkmakta ve standardizisyona doğ
ru gidilmektedir. 

Sonuç olarak çiftçiye verimli bir çalışma ve 
bir geçim yolu açan bu kanım lâyihasını encüme
nimiz yerinde bulmuş ve Adliye encümeninin de

ğişikliklerimi esas tutmuştur. Yalnız kooperatif
lerin alacakları için tarım kredi kooperatilferin-
deki gerektinici sebebi erle tahsili emval kanu
nunun hapis kaydinden başka hükümlerini za
mana bağlı olmayarak kabul etmiştir. Bütçe 
encümenine verilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Ziraat E. Reisi 
R. Köken 

Aza, 
M. Eken 

Aza 
Maraş 

N. Ural 
Aza 

Ö. Biçer 

M. M. 
Y. özey 

Aza 
M. Kuzay 

Aza 
C. Oral 

Aza 
R. Bele 

Kâ. N. 
Seyhan 

Tevfik T arman 
Aza 

S. Şerif Eken 
Aza 

R. Selçuk 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Biltçe encümeni 13 - Yi - 1935 
Karar No. 140 
Esas No. 1/153 

Yüksek Reisliğe 

Ziraî satış kooperatifleri ve birliklerine aid 
olub Başvekâletin 28 nisan 1935 tarih ve 6/1189 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan, ka
nun lâyihası, Iktısad, Adliye ve Ziraat encü
menlerinin mazbatalarile birlikte encümenimize 
verilmiş olmakla îktısad vekâleti Ticaret umum 
müdürü İsmail Hakkı bulunduğu halde okundu 
ve konuşuldu. 

Ziraat encümeni tarafından tadilen hazırla
nan lâyiha esas itibarile eneümenimizce de kabul 
edilmiş ve yalnız 11 nci maddesi çıkarılarak Ad

liye encümeninin muvakkat maddesi alınmıştır. 
Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük

sek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. M. M. Kâ. 
Burdur İsparta 

M. Ş. Özkayı Mükerrem 

İstanbul îzmir , Sivas 
S. Vraz H. Çakır Remzi Çiner 

Tökad Malatya Trabzon 
S. Oenca M. öker Sırrı Day 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ziraî satış kooperatifleri ve bir
likleri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bu kanunda 
yazılı hükümlerden istifade ede
bilmek üzere bu kanunun (2) 
ve (3) ncü maddelerinde yazılı 
(çiftçi) ve (büyük çiftçi) sıfa
tını haiz bulunanlardan en az 
on kişi aralarında değişir ser
mayeli, değişir ortaklı ve mah-
dud mesuliyetli Ziraî satış ko
operatifleri teşkil edebilirler. 
Bu nevi kooperatifler (4) ncü 
maddede yazılı Ziraî satrş koo
peratifleri birliklerinin teşek
kül edebileckeleri mıntakalarda 
Iktısad vekâletinin tasvib ve 
tasdiki ile kurulur. 

Ayni mahsulün satışı için bir 
yerde birden fazla Ziraî satış 
kooperatifi kurulamaz. 

MADDE 2 — Ziraati meslek 
edinip, kendisinin ve ailesinin 
geçimini temin maksadile zira-
atin her hangi bir şubesinde 
bizzat veya ailesi efradile bir
likte çalışan kimselere bu ka
nuna gör eçiftçi denir. 

Aile efradının azlığı veya 
hastalığı gibi zarurî vaziyetler
de işçi kullanmak; çiftçi ailesi
nin geçimini arttırmak maksa
dile ziraat faaliyeti ile birlik
te veya ziraat çalışma mevsim
leri dışında küçük sanatlar gi
bi diğer tali işlerle de uğraş
mak birinci fıkrada yazılı esas
lar dahilinde olmak şartile çift-

— 10 — 
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DEÖİŞTİRİ8İ 

Ziraî satış kooperatifleri ve, bir
likleri hakkında, kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bu kanunda ya
zılı hükümlerden istifade et
mek üzere ziraî kredi koopera
tifleri kanununun (3) ve (4) 

| ncü maddelerinde yazılı (çiftçi) 
ve (büyük çiftçi) sıfatını haiz 
bulunanlardan en az on kişi 
aralarında değişir sermayeli, 
değişir ortaklı ve mahdud me
suliyetli Ziraî satış kooperatif
leri teşkil edebilirler. Bu koo
peratifler (2) nci maddede ya
zılı ziraî satış kooperatifleri 
birliklerinin teşekkül edebile
cekleri mıntakalarda îktısad 
vekâletinin tasvib ve tasdiki ile 
kurulur. 

Ayni mahsulün satışı için bir 
yerde birden fazla ziraî satış 
kooperatifi kurulamaz. Şu ka
dar ki çiftçi veya büyük çiftçi 
vasfını haiz olmakla beraber 
kooperatife dahil müstahsillerin 
ürünleri üzerinde ticaret veya 
komisyonculuk yapanlar bu ko
operatiflere giremezler. 

! ADLİYE ENCÜMENİNİN 
i DE&tŞTİRlŞÎ 

; Tarımsal satış kooperatifleri ve 
| birliği kamın lâyihası 

j MADDE 1 — Bu kanunda ya-
| zili hükümlerden faydalanmak 
; üzere en az on iki çiftçi arala

rında değişir kapitalli değişir 
ortaklı ve borçlu soravlı tarım
sal satış kooperatifleri kurabi
lirler. 

Çiftçi olmayan ve kooperatife 
girmiş olan üretmenlerin ürünü 
üzerinde tecin veya komisyon
culuk yapanlar bu kooperatife 
giremezler. 

Satış kooperatifleri birlikle
rinin kurulabileceği bölgeler 
Ekonomi bakanlığının unamile 

! kurulur. Ayni ürümün satışı 
I için bir yerde birden çok satış 
i kooperatifi kurulamaz. 
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ZİRAAT ENCÜMENÎNÎN 
DEĞtŞTlRİŞÎ 

Tarım saüş kooperatifleri ve 
birliği kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bu kanunda ya
zılı hükümlerden faydalanmak 
üzere en az on çiftçi aralarında 
değişir kapitalli, değişir ortaklı 
ve buçlu soravlı tarım satış 
kooperatifleri kurulabilir. 

Çiftçi olmayan veya koopera
tifin çalıştığı ürünler üzerin
de tecim veya komisyonculuk 
yapanlar bu kooperatife gire
mezler. 

Tanm satış kooperatifleri, ta
rım satış kooperatifleri birlik
lerinin kurulabileceği bölgeler
de Ekonomi bakanlığının ona-
mile kurulur. Ayni üriimün sa
tışı için bir yerde birden çok sa
tış kooperatifi kurulamaz. 

— 11 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN 

DEĞİŞTÎRİŞİ 

MADDE 1 — Ziraat encüme
ninin maddesi aynen 
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çilik sıfatının iktisabına mâni 
değildir. 

MADDE 3 — İkinci madde
de yazılı evsaf ve şeraiti haiz 
olmaksızın çiftçilikle iştigal 
eden ve ziraî istihsalâtınm ge
liri bir çiftçi aile geçiminin üs
tünde bulunan çiftçilerle, bü
yük arazi sahihlerine bu kanu
na göre büyük çiftçi denir. 

MADDE 4 — En az üç Ziraî 
satış kooperatifi, satışlarının 
mevzuunu teşkil eden maddele
rin ihraç merkezlerinde îktısad 
vekâletinin tasvibi ve tasdiki 
ile bir Ziraî satış kooperatifleri 
birliği kurabilirler. Her ihraç 
merkezinde muayyen bir mah
sul için ancak bir birlik kuru
labilir. Bir birlik bir kaç mah
sulün satış ve ihracile iştigal 
edebilir. 

MADDE 5 — Ziraî satış koo-
peratiflerile bunlarm birlikleri
nin kuruluş maksadları: 

a - Ortakların ve dolayısile 
ülkenin mahsullerine devamlı 
ve kuvvetli mahreç ve müşteri
ler bulmak, 

b - icabında bu mahsulleri 
ham madde olarak işlemek ve 
bu suretle elde edilen madde
lerin satışını yapmak, 

c - Dahil ve hariçteki muta
vassıtlara giden kazancı müs
tahsillere malederek durumları
nı yabancı ülkelerdeki müstah
sillere karşı takviyeetmek, 

ç - Piyasada nâzım bir mevki 
alıb fiatlerin muzir temevvüç-
lerine mani olarak mahsullerin 
istihlâk piyasalarının icablarma 
göre en müsaid fiatlerle satışmı 
temin etmek, 

d - Memleket mahsullerinin 
standardlaştırılmasmda müstah-

îk. E. 

MADDE 2 — En az üç ziraî 
satış kooperatifi, satışlarının 
mevzuunu teşkil eden maddele
rin ihraç merkezlerinde îktısad 
vekâletinin tasvibi ve tasdiki 
ile bir ziraî satış kooperatifleri 
birliği kurabilirler. Her ihraç 
merkezinde muayyen bir mah
sul için ancak bir birlik kuru
labilir. Bir birlik bir kaç mah
sulün- satış ve ihracile iştigal 
edebilir. 

MADDE 3 — Ziraî satış ko
operatiflerce bunların birlikle
rinin kuruluş maksadları: 

a - Ortakların ve dolayısile 
ülkenin mahsullerine devamlı 
ve kuvvetli mahreç ve müşteri
ler bulmak, 

b - İcabında bu mahsulleri 
ham madde olarak işlemek ve 
bu suretle elde edilen maddele
rin satışını yapmak, 

c - Dahil ve hariçteki muta
vassıtlara giden kazancı müs
tahsillere malederek durumla
rın yabancı ülkelerdeki müstah
sillere karşı takviye etmek, 

ç - Piyasada nâzım bir mevki 
alıb fiatlerin muzir temevvüç-
lerine mani olarak mahsullerin 
istihlâk piyasalarının icabları-
na göre en müsaid fiatlerle sa
tışını temin etmek, 

d - Memleket mahsullerinin 
standardlaştırılmasmda müs-
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MADDE 2 — En az üç tarım
sal satış kooperatifi satışları
nın konusu olan maddelerin ih
raç merkezlerinde ekonomi ba
kanlığı onamile bir tarımsal 
satış kooperatifleri birliği kuru
lacaktır. Her ihraç merkezin
de bir ürün için ancak bir bir
lik kurulabilir. 

Bir birlik bir kaç ürünün 
satış ve ihraç işlerile de uğraşa
bilir. 

MADDE 3 — Tarımsal satış 
kooperatiflerile birliklerinin ku
ruluş ergeleri: 

a - Ortakların ürünlerine de
vamlı sürüt ve alıcılar bulmak, 

b - Lüzumunda bu ürünleri 
ham madde olarak işlemek ve 
böylece elde edilen maddelerin 
satışmı yapmak, 

c - İç ve dıştaki aracılara 
giden kazancı üretmenlere mal 
ederek durumlarını yabancı ül
kelerdeki üretmenlere karşı kuv
vetlendirmek, 

ç - Piyasada fiatlerin zararlı 
dalgalanmalarının önüne geçe
rek ürünlerin yoğaltımın piya
sasında en iyi fiatlerle satışmı 
başarmak, 

d - Yurd ürünleri standart-
laştırılmasında üretmelerle ma
lı çıkarıcılara düşen ödevleri 
gerçekleştirmek, 

e - Ortaklarm mühtac olduk-
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MADDE 2 — Enaz üç tarım 
kooperatifi, satışını yaptıkları 
ürünlerin çıkat merkezlerinde 
Ekonomi bakanlığı onamile bir 
tarım satış kooperatifleri birli
ği kurarlar. Her çıkat merke
zinde bir ürün için ancak bir 
birlik kurulabilir. 

Bir birlik bir kaç ürünün sa
tış ve çıkat işlerile de uğraşa
bilir. 

MADDE 3 — Tarım satış ko
operatif lerile birliklerinin kuru
luş ergeleri: 

a - Ortakların ürünlerine de
vamlı sürüm ve alıcılar bulmak, 

b - Lüzumunda bu ürünleri 
ham madde olarak işlemek ve 
böylece elde ediien maddelerin 
satışmı yapmak, 

c - îç ve dıştşaki aracılara 
giden kazancı üretmenlere, mal 
ederek durumlarını yabancı ül
kelerdeki üretmenlere karşı 
kuvvetlendirmek, 

ç - Piyasada düzen verici bir 
yer alarak fiatlerin zararlı dal
galanmalarının önüne geçmek 
ürünlerin yoğaltım piyasasında 
en iyi fiatlerle satışmı başar
mak, 

d - Yurd ürünlerinin stan-
dartlaştmlmasmda üretmenle
re çıkatçılara düşen ödevleri 
r "pekleştirmek, 

MADDE 2 — Ziraat encüme
ninin maddesi aynen 

MADDE 3 — Ziraat encüme
ninin maddesi aynen 
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sillere ve ihracatçıya düşen va
zifeleri gerçekleştirmek, 

e - Ortakların muhtaç olduk
ları her nevi istihsal vasıtaları
nı toptan ucuz olarak tedarik 
ve tevzi etmek. 

Suretile ihracat mahsulleri
nin istihsal maliyetlerini en aşa
ğı hadde indirmek, nefaset ve 
satış kabiliyetlerini arttırmak, 
beynelmilel piyasalarda en mü-
said fiatlerle satışını temin et
mektir. 

MADDE 6 — Bu kanunda ya
zılı ziraî satış kooperatiflerile 
ziraî satış kooperatifleri bir
liklerinin ortakları tarafından 
imzalanacak olan esas mukave
lename formülleri bir defaya 
mahsus olmak üzere Ziraat ban
kasınca hazırlanır ve îktısad ve
kâletince tasvib ve İcra Vekil
leri Heyeti tarafından tasdik 
olunur. Esas mukavelename 
formülünde yapılacak değişik
likler de ayni suretle icra olu
nur. Bu esas mukavelenameler 
bu kanuna uygun her türlü hü
kümler meyanmda başlıca 
aşağıda yazılı hususları tesbit 
ve tayin ederler: 

a - Ortakların ve ortak koo
peratiflerin evsafı, vazife, salâ
hiyet ve mesuliyetleri, 

b - Ortakların ve ortak koo
peratiflerin taahhüd edecekleri 
iştirak hisselerile senelik mah
sul teslimat miktarı arasındaki 
nisbetler, 

c - (18) ve (19) ncu madde
ler mucibince toplanacak ihtiyat 
sermayelerinden ve ihtiyat ak
çesinden sarfiyatı icab ettirecek 
haller ve bu muamelelerin şekli, 

ç - İdare ve murakabe he
yetlerinin sureti teşekkülü, va
zifeleri ve mesuliyetleri, 

- İ 4 -
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tahsillere ve ihracatçıya düşen 
vazifeleri gerçekleştirmek, 

e - Ortakların muhtaç olduk
ları her nevi istihsal vasıtala
rını toptan ucuz olarak tedarik 
ve tevzi etmek, 

Suretile ihracat mahsullerinin 
istihsal maliyetlerinin en aşağı 
hadde indirmek, nefaset ve sa
tış kabiliyetlerini artırmak, bey
nelmilel piyasalarda en müsa-
id fiatlerle satışmı temin et
mektir. 

MADDE 4 — Bu kanunda ya
zılı ziraî satış kooperatiflerile 
birliklerinin ortakları tarafın
dan imzalanacak olan esas mu
kavelename formülleri bir defa
ya mahsus olmak üzere Ziraat 
bankasınca hazırlanır ve îktısad 
vekâletince tasvib ve tcra Ve
killeri Heyeti tasdik olunur. 
Esas mukavelename formülün
de yapılacak değişiklikler de 
ayni suretle icra olunur. Bu 
esas mukavelenameler bu ka
nuna uygun her türlü hükümler 
meyanmda başlıca aşağıda ya
zılı hususları tesbit ve tayin 
ederler. 

a - Ortakların ve ortak koo
peratiflerin evsafı vazife, salâ
hiyet ve mesuliyetleri, 

b - Ortakların ve ortak koo
peratiflerin taahhüd edecekleri 
iştirak hisselerile senelik mah
sul teslimat miktarı arasındaki 
nisbetler, 

c - (16) ve (17) nci maddeler 
mucibince toplanacak ihtiyat 
akçesinden sarfiyatı icab etti
recek haller ve bu muamelelerin 
şekli, 

ç - İdare ve murakabe heyet
lerinin teşekkül suretleri, vazi
feleri ve mesuliyetleri, 

d - Umumî heyetlerin vazife, 
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e - Ortakların üretim ihtiyaç
ları her türlü üretim araçlarını 
toptan ucuz olarak edinib dağıt
mak gibi çıkık ürünlerini ucu
za mal etmek, kalitesini iyileş-
tirerek satış kapasitesini artır
mak ve arsıulusal piyasalarda 

! en iyi fiatle satışmı sağlamak-
! tır. 

MADDE 4 — Bu kanunda 
! yazılı tarımsal satış kooperatif -
| lerile birliklerinin ortaklarınca 

imzalanacak ana mukavelename 
formülleri bir defaya mahsus 

i olmak üzere Ziraat bankasınca 
j hazırlanır, ve Ekonomi bakan-
I lığmca onanrr ve İcra Vekilleri 
| Kurulunca onaylanır. 

Ana mukavelename formül
lerinde yapılacak değişiklikler 
de böylece yapılır. 

Ana mukavelenamelerde bu 
kanundaki hükümler arasında 
başlıca aşağıda yazılı şeyler 
saptanır: 

i a - Ortakların ve ortak koo-
I peratiflerin vasıfları, şartları, 

ödevleri, yetkeleri ve sovarları, 
b - Ortakların ve ortak koo

peratiflerin yükenecekleri or
taklık paylarüe teslim edecek
leri ürün arasındaki nisbetler, 

c - 16 ve 17 nci maddelere 
göre toplanacak yedek akçeden 
harcanmasını gerekli kılacak 

I haller, 
I 

ç - Yönetim ve kontrol kurul-
! larmm kuruluş tarzları ve ödev-
i lerile soravları, 

d - Genel kurulların ödev, 
yetke soravları ve toplantıları
na ilgili hükümler, 

e - Kooperatiflerin ve bir-
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e - Ortakların üretim ihtiyaç
larına yarayan her çeşid araç 
ve yaraçları toptan ucuz olarak 
edinip dağıtmak gibi çıkat ürün
lerini ucuza mal etmek, kalite
sini iyileştirmek satış kapasite
sini artırmak ve bunlarm ar
sıulusal piyasalarda en iyi fi-
atla satışmı sağlamaktır. 

lö 
B. E. 

MADDE 4 — Bu kanunda ya
zılı tarım satış kooperatifkrile 
birliklerinin ortaklarınca imza
lanacak ana mukavelename for
mülleri bir defaya mahsus ol
mak üzere Ziraat bankasınca 
hazırlanır, ve Ekonomi bakanlı
ğınca onanır ve îcra Vekilleri 
Kurulunca kabul edilir. 

Ana mukavelename formül
lerinde yapılacak değişiklikler 
de böylece yapılır. 

Ana mukavelenamelerde bu 
kanundaki hükümler arasında 
başlıca aşağıda yazılı şeyler 
saptanır: 

a - Ortakların ve ortak ko
operatiflerin vasıfları, şartları, 
ödevleri, yetkeleri ve soravları, 

b - Ortakların ve ortak koo
peratiflerinin yükenecekleri or
taklık paylarile teslim edecek
leri ürün arasındaki nisbetler, 

c - 16 ve 17 nci maddelere 
göre toplanacak yedek akçeden 
harcanmasını gerekli kılacak 
haller, 

ç - Yönetim ve kontrol ku
rullarının kuruluş tarzları ve 
ödevlerile soravları, 

d - Genel kurulların ödev, 
yetke, soravları ve toplantıla
rına ilgili hükümler, 

e - Kooperatifin ve birlikle-

MADDE 4 — Ziraat encüme
ninin maddesi aynen 
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d - Umumî heyetlerin vazife, 
salâhiyet ve mesuliyetleri, içti-
malarma taallûk eden hüküm
ler, 

e - Kooperatiflerin ve birlik
lerin muameleleri ve karşılıklı 
münasebetleri, 

f - Ortaklara ve ortak koo
peratiflere teslim ettikleri mah
suller mukabilinde yapılacak 
avansların tevzi nisbet ve şekil
leri, hesab kesimi, kâr tevzii, 

g - Kooperatiflerin ve bir
liklerin tescili, feshi ve muame
lelerinin tasfiyesi. 

MADDE 7 — Ziraî satış ko
operatiflerinin sermayeleri or
takların taahhüd edeceği hisse 
miktarı bir yılda teslim edeceği 
ortaklık hisselerinden toplanır. 
Bu sermayenin asgarî haddi ile 
bir ortaklık hissesinin tutan 
ve ödeme şekilleri ve ortakların 
taahhüd edeceği hisse miktarı 
bir yılda teslim edeceği 
mallarla mütenasib olmak üze
re kooperatifin çalışacağı saha
nın ekonomik vaziyetine göre 
esas mukavelename ile tesbit 
olunur. Ortağın mal teslimatı 
arttıkça taahhüt edeceği hisse 
adedi de o nisbette artar, ve 
ticaret kanununda tesbit edilen 
500 liralık azamî haddi de aşa
bilir. Kooperatifin teşekkül ede
bilmesi için ,taahhüd edilen ser
mayesinin yirmide birinin tah
sil olunması lâzımdır. 

Ortakların üçüncü şahıslara 
karşı mesuliyeti taahhüd eyle
dikleri ortaklık hissesi ve sa
tış kooperatifine her sene ver
meği taahhüd eyledikleri mah
sulün tutarı ile mahduddur. 

MADDE 8 — Ziraî satış ko
operatifleri birliklerinin ser
mayesi, ortaklık hisselerinin 

- 1 6 -
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salâhiyet ve mesuliyetleri, içti-
malarma taallûk eden hüküm
ler, 

e - Kooperatiflerin ve birlik
lerin muameleleri ve karşılıklı 
münasebetleri, 

f - Ortaklara ve ortak koope
ratiflere teslim ettikleri mah
suller mukabilinde yapılacak 
avansların tevzi nisbet ve şe
killeri, hesab kesimi, fiat farkı 
tevzii, 

g - Kooperatiflerin ve birlik
lerin feshi ve muamelelerinin 
tasfiyesi. 

MADDE 5 — Ziraî satış koo
peratiflerinin sermayeleri or
taklarının taahhüd edeceği or
taklık hisselerinden toplanır. 
Bu sermayenin asgarî haddi ile 
bir ortaklık hissesinin tutan ve 
ödeme şekilleri ve bir yılda 
teslim edeceği mallarla mütena
sib olmak üzere ortağın taah
hüd edeceği hisse miktarı koo
peratifin çalışacağı sahanın 
ökonomik vaziyetine ve işleme 
ve ihraç icablarma göre esas 
mukavelename ile tesbit olu
nur. Ortağın mal teslimatı art
tıkça taahhüd edeceği hisse de 
o nisbette artar ve ticaret ka
nununda tesbit edilen 500 lira
lık azami haddi de aşabilir. Ko
operatifin teşekkül edebilmesi 
için, taahhüd edilen sermaye
nin yirmide birinin tahsil olun
ması lâzımdır. 

Ortakların üçüncü şahıslara 
karşı mesuliyeti taahhüd eyle
dikleri ortaklık hissesi ve satış 
kooperatifine her sene vermeği 
taahhüd eyledikleri mahsulün 
safi tutarı ile mahduttur. 

MADDE 6 — Ziraî satış ko
operatifleri birliklerinin serma
yesi, ortaklık hisselerinin mik-
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liklerin işleri ve karşılıklı ilgi
leri, 

f - Ortaklara ve ortak koope
ratiflere teslim ettikleri ürünler 
karşılığı yapılacak avansların 
dağıtılma nisbet ve şekilleri, he
sap kesimi ve fiat farkmm da
ğıtılması, 

g - Kooperatiflerin ve bir
liklerin fesih ve tasfiyesi. 

MADDE 5 — Tarımsal satış 
kooperatiflerinin kapitalleri or-

I taklarının yükenecekleri ortak
lık paylarından meydana gelir. 
Bu kapitalin en az haddi ile 

j bir ortaklık paymın tutan ve 
| Ödeme şekilleri ve bir yılda tes

lim edecekleri mallarla uygun 
olmak üzere ortağm yükeneceği 
pay derecesi kooperatifin çalı
şacağı alanın ekonomik duru
muna ve işleme ve çıkı lüzumu
na göre ana mukavelename ile 
saptanır. 

Ortağın teslim edeceği mal 
arttıkça yükeneceği pay sayısı 
da ona göre artar ve ticaret ka
nununda yazılı 500 liralık en yu
karı haddi de aşabilir. Koope
ratif iş kurulabilmesi için yüke-
nilen kapitalin yirmide birinin 
alınmış olması şarttır. 

Ortakların üçüncü şahıslara 
karşı soravı yükendikleri or
taklık payı ve satış koopera
tiflerine her yıl vermeği yüken
dikleri ürünün duru tutarı ile 
buçludur. 

MADDE 6 — Tarımsal satış 
kooperatiflerinin kapitalleri or
taklık paylarmm miktarı ve tu-
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rin işleri ve karşılıklı ilgileri, 
f - Ortaklara ve ortak koo

peratiflere teslim ettikleri ürün
ler karşılığı yapılacak avansla
rın dağıtılma nisbet ve şekilleri, 
hesab kesimi ve fiat farkmın 
dağıtılması, 

g • Kooperatifin ve birliklerin 
fesih ve tasfiyesi, 

- 17 
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MADDE 5 — Tarım satış ko
operatiflerinin kapitalleri or
taklarımın yükenecekleri ortak
lık paylarından meydana gelir. 
Bu kapitalin en az haddi ile 
bir ortaklık paymın tutarı ye 
ödeme şekilleri ve bir yılda 
teslim edecekleri mallarla uy
gun olmak üzere ortağm yüke-
neceği pay derecesi kooperati
fin çalışacağı alanın ekonomik 
durumuna ve işleme ve çıkıt 
lüzumuna göre ana mukavele
name ile saptanır. 

Ortağın teslim edeceği mal 
arttıkça yükeneceği pay sayısı 
da ona göre artar ve ticaret ka
nununda yazılı 500 liralık en 
yukarı haddi de aşabilir. Koo
peratifin kurulabilmesi için yü-
kenilen kapitalin yirmide biri
nin almmış olması şarttır. 

Ortakların üçüncü şahıslara 
karşı soravı yükendikleri ortak
lık payı ve satış kooperatifleri
ne her yıl vermeği yükendikle
ri ürünün duru tutarı ile buç-
ludur. 

MADDE 6 — Tarım satış ko
operatiflerinin kapitalleri or
taklık paylarının miktarı ve tu-

MADDE 5 — Ziraat encüme
ninin maddesi aynen 

MADDE 6 — Ziraat encüme
ninin maddesi aynen 

( S. Sayısı : 229 ) 



miktarı ve tutarı ile ödeme şe
killeri ve birliğin işe başlayabil
mesi için tahsil edilmesi lâzım-
gelen asgarî sermaye haddi ay
nen 7 nci madde hükümlerine 
tâbidir. 

Ancak ortak kooperatiflerin 
birlik muamelelerinden dolayı 
üçüncü şahıslara karşı mesuli
yeti, taahhüd eyledikleri ortak
lık hissesinin tamamı ve birliğe 
her sene teslimini deruhde et
tikleri mahsuller tutarmm ya
nsı ile mahduttur. 

MADDE 9 — Ziraî satış ko
operatifleri ortaklan, on sene 
ortaklık yapmadıkça ve taah-
hüd ettiği iştirak hissesini ta
mamen ödemedikçe ortaklıktan 
istifa edemezler. Bu şartlar 
dairesinde istif a edenlerle nakli 
mekân etmek veya kooperatifi 
alâkadar eden ziraî istihsal sa
hasından çekilmek suretile bu 
şartlan ifâ edemeden koopera
tiften ayrılanlara iştirak hisse
leri bu maddenin ikinci fıkra
sındaki hüküm nazarı itibare 
almarak geri verilir, veya men
sub olduğu satış ve kredi koo-
peratiflerindeki borcuna mah-
sub edilir/ Ölen ortaklar hak
kında da bu hükümler tatbik 
olunur. 

Her ne şekilde olursa olsun 
ortaklıkları zail olanların, bu 
kanun hükümlerinden doğacak 
mesuliyetleri kooueratifile alâ
kalarının kesildiği senenin so
nundan itibaren iki sene devam 
eder. 

MADDE 10 — Ziraî satış ko
operatiflerce birliklerinin işti
rak hisseleri terhin veya haciz 
edilemeyeceği gibi başkalarına 
devredilemez, 

— 18 — 
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tan ve tutan ile ödenme şekil
leri ve birliğin işe başlayabil
mesi için tahsil edilmesi lâzım-
gelen asgarî sermaye haddi ay
nen 5 nci madde hükümlerine 
tâbidir. 

Ancak ortak kooperatiflerin 
birlik muamelelerinden dolayı 
üçüncü şahıslara karşı mesuli
yeti, taahhüd eyledikleri or
taklık hissesinin tamamı ve bir
liğe her sene teslimini deruhde 
ettikleri mahsuller tutannm ya
nsı ile mahduttur. 

MADDE 7 — Ziraî satış koo
peratifleri ortaklan, on sene or
taklık yapmadıkça ve taahhüd 
ettiği iştirak hissesini tamamen 
ödemedikçe ortaklıktan istifa 
edemezler. Bu şartlar dairesin
de istifa edenlerle nakli mekân 
etmek veya kooperatifi alâka
dar eden ziraî istihsal sahasın
dan çekilmek suretile bu şart
ları ifa edemeden kooperatiften 
ayrılanlara iştirak hisseleri bu 
maddenin ikinci fıkrasındaki 
hüküm nazarı itibare almarak 
geri verilir veya mensub ol
duğu satış ve kredi kooperatif-
lerindeki borcuna mahsub edi
lir. ölen ortaklar hakkında da 
bu hükümler tatbik olunur, 

Her ne şekilde olursa olsun 
ortaklıkları zail olanların bu ka
nun hükümlerinden doğacak 
mesuliyetleri kooperatifle alâ
kalarının kesildiği senenin so
nundan itibaren iki sene devam 
eder. 

MADDE 8 — Ziraî satış ko-
operatiflerile birliklerinin işti
rak hisseleri terhin veya hacze-
dilemeyeceği gibi başkalarına 
devir de edilemez. 

( S . Sayısı : 229) 

Ad. E. 

tan ile ödenme şekilleri ve bir
liğin işe başlayabilmesi için alın
ması lâzımgelen en aşağı kapi
tal haddi beşinci madde hüküm
lerine bağlıdır. 

Ancak ortak kooperatiflerin 
birlik işlerinden dolayı üçüncü 
şahıslara karşı soravı yüken-
dikleri ortaklık payınm tümü 
ve birliğe her yıl teslimini üst
lerine aldıkları ürünler tutan
nm yansı ile buçludur. 

MADDE 7 — Tarımsal satış 
kooperatifleri ortaklan, on se
ne ortaklık yapmadıkça ve yü-
kendikleri ortaklık paymm hep
sini ödemedikçe ortaklıktan çı
kamazlar. Bu şartlar içinde çı
kanlarla bulunduğu kooperatif 
bölgesinden başka yere taşına
rak veya o bölgede kooperatifi 
ilgilendiren tarımsal üretim işin
den çekilerek bu şartlan yap
madan kooperatiften ayrılanla
ra ortaklık paylan geri verilir 
veya ortağı bulunduğu satış ve 
kredi kooperatiflerindeki bor
cuna karşı tutulur. 

ölen ortaklar için de bu hü
kümler taptanır. 

Her ne şekilde olursa olsun 
ortaklıkları ortadan kalkanların 
bu kanun hükümlerinden doğa
cak soravlan kooperatifle olan 
ilgilerinin kesildiği yılm sonun
dan başlayarak iki yü sürer. 

MADDE 8 — Tarımsal satış 
kooperatiflerile birliklerinin or
taklık paylan rehin veya hac-
zedilemeyeceği gibi başkalarına 
da devredilemez. 
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tan ile ödenme şekilleri ve bir
liğin işe başlayabilmesi için 
almması lâzımgelen en aşağı 
kapital haddi beşinci madde hü
kümlerine bağlıdır. 

Ancak ortak kooperatiflerin 
birlik işlerinden dolayı üçün
cü şahıslara karşı soravı yüken-
dikleri ortaklık paymm tümü 
ve birliğe her yıl teslimini üst
lerine aldıkları ürünler tutarı
nın yerısı ile buçludur. 

MADDE 7 — Tarım satış ko
operatifleri ortakları, on sene 
ortaklık yapmadıkça ve yüken-
dikleri ortaklık payının hepsini 
ödemedikçe ortaklıktan çıka
mazlar. Bu şartlar için de çı
kanlarla bulunduğu kooperatif 
bölgesinden başka yere taşın
mak veya o bölgede kooperati
fi ilgilendiren tarım üretim işin
den çekilerek bu şartlan yap
madan kooperatiften ayrılanla
ra ortaklık payları geri verilir 
veya ortağı bulunduğu satış ve 
kredi kooperatiflerindeki bor
cuna karşı tutulur. 

Ölen ortaklar için de bu hü
kümler taptanır. 

Her ne şekilde olursa olsun 
ortaklıkları ortadan kalkanla
rın bu kanun hükümlerinden 
doğacak soravlarm kooperatife 
olan ilgililerinin kesildiği yılın 
sonundan başlayarak iki yıl sü
rer, 

MADDE 8 — Tarım satış ko-
operatiflerile birliklerinin or
taklık paylan rehin veya hac-
zedilemeyeceği gibi başkalarına 
da devredilemez. 

- W 
B. E. 

MADDE 7 — Ziraat encüme
ninin maddesi aynen 

MADDE 8 — Ziraat encüme
ninin maddesi aynen 
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MADDE 11 — Ziraî satış ko
operatifleri ortakları, satışı Ko
operatifin teşekkül maksadları 
meyanma giren mansuiıerm Jtıer 
sene tamamen kooperatife tesli
mine mecburdurlar. Ortaklar 
bu neviden olan zirai i ıansuııe-
rinin tamamını, mensi b olduk
ları satış kooperatifine tesüm 
edecekleri mahsullerinin mik
tar ve nevilerini, Ziraî satış 
kooperatiflerinin tayin edecek
leri müddetler içinde ve şekil
lerde mezkur kooperatiflere bil
dirmeğe mecburdurlar. 

Bu mecburiyeti ifa etmeyen
ler veya beyannamelerinde ha
kikate uygun olmayan malu
mat verenler Ziraî satış koope
ratiflerinin idare meclisi ve 
umumî heyetin tasvibile Zirai 
satış kooperatiflerinden çıkarı
lır. Bu suretle çıkarılan ortak
lar en hisseleri hakkında da (8) 
nci madde hükümleri tatbik 
olunur. 

Bu gibiler mensub olduk-arı 
Ziraî kredi kooperatifinden çı
karılarak borçları muacceliyet 
kesbeder. 

Ancak tabiat afetleri, nebatî 
ve hayvanı hastalıklar gibi se-
bebler dolayısile taahhüdlerini 
tamamen veya kısmen ifa etme
yen ortaklar hakkmda bu cezaî 
hükümler tatbik olunmaz. 

MADDE 12 — Ziraî satış ko-
^p-atifleri, ortaklarından al
dıkları mahsulleri tamamen bir
liğe teslim etmeğe mecburdur
lar. Bu mahsulleri birliğe ver
mekten imtina eden veya onla-
"i birlimin tahrirî müsaadesini 
almadan başka tarafa satan 
Ziraî satış kooperatiflerinin 
idare meclisleri hakkında (14) 
ncü madde hükümleri tatbik 
olunur. 
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MADDE 9 — Ziraî satış koo
peratifleri ortakları, satışı koo
peratifin teşekkül maksatları 
meyanma giren mahsullerini her 
sene tamamen kooperatife tes
lime mecburdurlar. Ortaklar bu 
neviden olan ziraî mahsulleri
nin miktar ve nevilerini, ziraî 
satış kooperatiflerinin tayin 
edecekleri müddetler içinde ve 
şekillerde mezkûr kooperatifle
re bildirmeğe mecburdurlar. 

Bu mecburiyeti ifa etmeyen
ler veya beyannamelerinde ha
kikate uygun olmayan malûmat 
verenler ziraî satış kooperatif
lerinin idare meclisi ve kararı 
ve umumî heyetin tasvibile ziraî 
satış kooperatiflerinden çıkarı
lırlar. Bu suretle çıkarılan or
takların hisseleri hakkında 16 
nci madde hükümleri tatbik olu
nur. 

Bu gibiler mensub oldukları 
Ziraî kredi kooperatiflerinden 
de çıkarılarak borçlan muacce
liyet kesbeder. 

Ancak tabiat âfetleri, nebatî 
ve hayvani hastalıklar gibi se-
bebler dolayısile taahhüdlerini 
tamamen veya kısmen ifa etme
yen ortaklar hakkında bu ce;jaî 
hükümler tatbik olunmaz. 

MADDE 10 — Ziraî satış ko
operatifleri, ortaklarından al
dıkları mahsulleri tamamen bir
liğe teslim etmeğe mecburdur
lar. Bu mahsulleri birliğe ver
mekten imtina eden veya onla
rı birliğin tahrirî müsaadesini 
almadan başka tarafa satan zi
raî satış kooperatiflerinin ida
re meclisleri hakkında 12 nci 
madde hükümleri tatbik olu
nur. 
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MADDE 9 — Tarımsal satış 
kooperatifleri ortakları, satışı 
kooperatifiş kuruluş ergeleri 
arasına giren ürünlerinin hep
sini her yıl kooperatife teslim 
yükümündedir. Ortaklar bu çe
şitten olan tarımsal ürünlerinin 
ne kadar olduğunu kooperatif
lerin saptayacakları vakitler
de ve şekillerde bu kooperatif
lere bildirirler. 

Bunu yapmayanlar vay bir-
diklerini doğru yazmayanlar sa
tış kooperatiflerinin yönetim ve 
genel kurumlarının onamile ko
operatiften çıkarılırlar. Böyle 
çıkarılan ortakların payları için 
de 16 nci madde hükümleri tap-
tanır. Bu gibiler ortak olduk
ları tarımsal kredi kooperatifle
rinden de çıkarılırlar. 

Ancak ortağın elinde olma
yan sebeplerden dolayı bu hü
kümler taptanmaz. 

Yukardaki hükümlerin yapıl
maması ortağın elinde olma
yan sebeblerden ileri gelmiş ise 
bu maddedeki hükümler tap
tanmaz. 

MADDE 10 — Tarımsal sa
tış kooperatifleri ortakların
dan aldıkları bütün ürünleri 
birliğe teslim yükümündedirler. 
Bu ürünleri birliğe vermekten 
çekinen veya onları birliğin 
yazılı iznini almadan başkaları
na satan satış kooperatiflerinin 
yünetim kurulları hakkında 12 
nci madde hükmü tapt.anır. 
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MADDE 9 — Tarım satış ko
operatifleri ortakları, satışı, ko
operatifin kuruluş ergeleri ara
sına giren ürünlerinin hepsini 
her yıl kooperatife teslim yükü-
mündedir. Ortaklar bu gibi 
tarımsal ürünlerini ne kadar ve 
ne çeşit olduğunu kooperatifle
rin saptayacakları vakitlerde ve 
şekillerde bu kooperatiflere bil
dirirler. 

Bunu yapmayanlar veya bil
diklerini doğru yazmayanlar sa
tış kooperatiflerinin yönetim 
ve genel kurumlarının onamile 
kooperatiften çıkarılırlar. Böy
le çıkarılan ortakların payları 
için 16 ncı madde hükümleri 
taptanrr. Bu gibiler ortak ol
dukları tarım kredi kooperatif
lerinden de çıkarılırlar. 

Yukarıdaki hükümlerin yapıl
ması ortağın elinde olmayan se
beplerden ileri gelmiş ise bu 
maddedeki hükümler taptan-
maz. 

MADDE 10 — Tarım satış 
kooperatifleri ortaklarından al
dıkları bütün ürünleri birliğe 
teslim yükümündedirler. Bu 
ürünleri birliğe vermekten çeki
nen veya onları birliğin yazılı 
iznini almadan başkalarına sa
tan satış kooperatiflerinin yö
netim kurulları hakkmda 12 nci 
madde hükmü taptanır. 

- 2 1 — 
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MADDE 9 — Ziraat encüme
ninin maddesi aynen 

MADDE 10 — Ziraat encü
meninin maddesi aynen 
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MADDE 13 — Ziraî satış ko
operatiflerinin ortakları üzerin
deki ve birliklerinin de ortak 
kooperatifler üzerindeki matlu-
batı hakkında, Ziraî kredi koo
peratiflerinin ortaklarmdaki 
matlubatm sureti tahsili hak
kındaki hükümler tatbik olu
nur. 

MADDE 14 — Ziraî satış ko-
operatiflerile birliklerinin idare 
ve murakabe heyetlerile me
murlarından ve eksperlerinden, 
zimmet, ihtilas, vazife suiisti
mali, sirkat gibi fiilleri irtikâb 
edenler, ihmal ve terahisi gö
rülenler, rapor, zabıtname, 
blânço ve bütün sair kuyud ve 
vesaike hakikate uygun olma
yan malûmat dercedenler ve bu 
kanunun (6) ncı maddede ya
zılı esas mukavelenameler hü
kümlerine riayet etmeyenler, 
Devlet memurları hakkında tat
bik olunan cezalarla tecziye olu
nurlar. 

îktısad vekâleti müfettişleri 
tarafından yapılacak teftiş ne
ticesinde suçları tebeyyün eden 
bu gibi eşhasa mezkûr vekâlet
çe el çektirilir ve haklarında 
memurin muhakemat kanunu 
tatbik edilmeyerek îktısad ve
kâletinin talebi üzerine adlî 
mahkemelerde takibat icra kı
lınır. idare meclisi azaların
dan işten el çektirilenlerin yeri
ne ayni hak ve mesuliyetlerle 
îktısad vekâleti tarafından mü-
nasib görülecek başka zevat 
muvakkaten tayin olunur. Bun
ların vazifesi bir heyeti umumi
ye tarafından yapılacak yeni 
bir intihabm îktısad vekâletin
ce tasdikma kadar devam eder. 

MADDE 15 — Ziraî satış ko
operatiflerim birliklerinin bil-
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MADDE 11 — Ziraî satış ko
operatiflerinin'ortakları üzerin
deki ve birliklerinin de ortak 
kooperatifler üzerindeki matlu-
batı hakkında^ Ziraî kredi ko
operatiflerinin ortaklarmdaki 
mattlubatın tahsil sureti hak
kındaki hükümler tatbik olu
nur. 

MADDE 12 — Ziraî satış ko-
operatiflerile birliklerinin idare 
ve murakabe heyetlerile me
murlarından ve eksperlerinden, 
zimmet, ihtilas, vazife suiisti
mali, sirkat gibi fiilleri irtikâb 
edenler, rapor, zabıtname, 
blânço ve bütün sair kuyud ve 
vesaika hakikate uygun olma
yan malûmat dercedenler, Dev
let memurları hakkmda tatbik 
olunan cezalarla tecziye olu
nurlar. 

îktısad vekâleti tarafından 
yaptırılacak teftiş neticesinde 
suçları tebeyyün eden bu gibi 
eşhasa mezkûr vekâletçe işten 
el çektirilir ve haklarında me
murin muhakemat kanunu tat
bik edilmeyerek îktısad vekâ
letinin talebi üzerine adlî mah
kemelerde takibat icra kılmır. 
îdare meclisi azalarından işten 
el çektirilenlerin yerine ayni 
hak ve mesuliyetlerle îktısad 
vekâleti tarafından münasib gö
rülecek başka zevat muvakka
ten tayin olunur. Bunların va
zifesi bir heyeti umumiye ta
rafından yapılacak yeni bir in
tihabm îktısad vekâletince tas
dikma kadar devam eder. 

MADDE 13 — Ziraaî satış 
kooperatiflerile birliklerinin bil-

Ad. E. 

MADDE 11 — Tarımsal sa
tış kooperatiflerinin veya bir
liklerinin para ve malları, blân
ço, zabıtname, rapor ve baş
ka bütün evrak, defter ve bel
geleri üzerinde suç işleyen yö
netim ve kontrol kurulları baş
kan ve üyelerile işyarları ve 
eksperleri bu suçlarından dola
yı Devlet işyarları gibi ceza gö
rürler. 

Ekonomi bakanlığınca yaptı
rılacak kontrol sonucunda suç
ları anlaşılanların işlerine son 
verilebilir. Yönetim kurulu 
başkan ve üyeliklerinden çıka-

.rılanlarm yerine genel kurulca 
seçim yapılıncayadek ayni öedv 
ve yekte ile Ekonomi bakanlığı 
tarafmdan başkaları atanır. 

MADDE 12 — Tarımsal satış 
kooperatiflerile birliklerinin 
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MADDE 11 — Tarım satış 
kooperatiflerinin ortaklarmda-
ki ve birliklerin de ortak koope
ratif lerindeki alacakları hak
kında, tarım kredi kooperatif
leri kanununun 11 nci madde
sindeki hükümler taptanır. 

MADDE 12 — Adliye encü
meninin 11 nci maddesinin ayni 
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11 nci madde tayyedilmiştir. 

MADDE 11 — Adliye encü
meninin 11 nci maddesi aynen 

MADDE 13 — Adliye encü
meninin 12 nci maddesinin ayni 

MADDE 12 —̂ Adliye encü
meninin 12 nci maddesi aynen 
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cümle muameleleri ve kayidleri 
Ziraat bankasının ve îktısad ve
kâletinin teftiş ve murakabesine 
tâbidir. 

Kooperatiflerin ve birliklerin 
Meclisi idare, müdür ve me
murları bu teftiş ve murakabe
yi kolaylaştırmak mecburiye
tindedir. Güçlük gösterenler 
îktısad vekâleti emrile işten el 
çektirilir ve haklarında 14 ncü 
madde hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 16 — Ziraî satış ko-
operatiflerile birlikleri hükmî 
şahsiyeti haiz olub esas muka
velenamelerinde ve talimatna
melerinde yazılı muameleleri 
yapabilmek için îktısad vekâ
letinin müsaadesile gayrimen-
kul mallar sahibi olabilir. Bu 
guyrimenkuller terhin edileme
yeceği gibi haciz dahi edilemez. 

MADDE 17 — Ziraî satış ko
operatiflerile birliklerinin mua
mele ve muhasebe tarzlarını ve 
tutacakları defterleri gösteren 
talimatnameler îktısad vekâle
tince tesbit olunur. Bu defter
ler bütün hukukile birlikte ti
caret kanununun 66 ve 485 nci 
maddelerindeki defterlerin ye
rine kaim olunur. 

MADDE 18 — Ziraî satış ko
operatiflerim bunların birlikle
rinde karşılıksız borçlarla ala
cakların itfa ve imhasına mah
sus olmak üzere bir ihtiyat ser
mayesi teşkili mecburidir. îşbu 
sermaye, Ziraî satış kooperatif
lerinde : 

a - Bir sene zarfında birliğe 
teslim edilen mahsullerin safî 
tutarından binde üç nisbetinde 
kesilecek miktardan, 

b - Kooperatiften ihraç edilen 
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cümle muameleleri ve kayidleri 
Ziraat bankasının ve îktısad ve
kâletinin teftiş ve murakabesi
ne tâbidir. 

Kooperatiflerin ve birlikle
rin meclisi idare, müdür ve me
murları bu teftiş ve murakabe
yi kolaylaştırmak mecburiye
tindedirler. Güçlük gösterenler 
îktısad vekâleti emrile işten el 
çektirilir. 12 nci maddeye gö
re diğerleri yerlerine tayin olu
nur. 

MADDE 14 — Ziraî satış 
kooperatiflerile birlikleri îktı
sad vekâletinin müsaadesile 
gayrimenkul mal edinebilirler. 
Bu gayrimenkuller terhin edile
meyeceği gibi haciz dahi edile
mez. 

MADDE 15 — Ziraî satış ko
operatiflerile birliklerinin mu
amele ve muhasebe tarzlarını ve 
tutacakları defterleri gösteren 
talimatnameler îktısad vekâle
tince tesbit olunur. 

MADDE 16 — Ziraî satış ko
operatiflerile birliklerinde kar
şılıksız borçların itfa ve imha
sına mahsus olmak üzere bir ih
tiyat akçesi teşkili mecburidir. 
îşbu akçe ziraî satış koopera
tiflerinde : 

A - Bir sene zarfında birli
ğe teslim edilen mahsullerin 
safi tutarından binde üç nisbe
tinde kesilecek miktardan, 

B - Kooperatiften ihraç edi
len veya 7 nci maddede tasrih 
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bütün işleri ve kayid ve def
terleri Ziraat bankasının ve 
Ekonomi bakanlığmm kontro
lüne bağınlıdır. 

Bu kontrolde güçlük göste
ren kooperatif ve birliklerin 
yönetim kurulu başkan ve üye
leri ile direktör ve işyarları 
Ekonomi bakanlığının emrile 
vazifelerinden çıkarılır. 

MADDE 13 — Tarım ve sa
tış kooperatiflerile birlikleri 
Ekonomi bakanlığının iznile 
taşıtsız mal alabilirler. Bu mal
lar ipotek edilemeyeceği gibi 
haciz de olunamaz. 

MADDE 14 — Tarımsal satış 
kooperatiflerile birliklerinin iş 
ve hesab usulleri ve tutacakları 
defterleri Ekonomi bakanlığı 
saptar. Bu defterler ticaret 
kanununun 66 ve 487 nci mad
delerinde yazılı defterlerin yeri
ne geçer. 

MADDE 15 —Tarımsal satış 
kooperatiflerile birliklerinde 
karşılıksız borçların amortisine 
mahsus olmak üzeri bir yedek 
akçesi ayrılır. 

Bu yedek akçesi: 
a - Bir sene içinde birliğe tes

lim edilen ürünlerin duru tuta
rından kesilecek binde üçten, 

b - Kooperatiften çıkarılan 
veya yedinci maddede yazılı se-
bebler dışında kooperatiften çı
karılanların ortaklık hisselerin-
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MADDE 14 — Adliye encü- MADDE 13 — Adliye encü
meninin 13 ncü maddesinin ayni meninin 13 ncü maddesi aynen 

MADDE 15 — Adliye encü
meninin 14 ncü maddesinin ayni 

MADDE 14 — Adliye encü
meninin 14 ncü maddesi aynen 

MADDE 16 — Tarım satış 
kooperatiflerile birliklerinde 
karşılıksız borçların kapatılma
sına mahsus olmak üzere bir ye
dek akçe ayrılır. 

Bu yedek akçe: 
Adliye encümeninin ayni 

MADDE 15 — Ziraat encü
meninin 16 ncı maddesi aynen 

( S. Sayısı : 229 ) 



Hu. 

veya (9) neu maddede tasrih 
edilen -hal ve sebebler haricinde 
kooperatiften çıkan ortakların 
iştirak hisselerinden, 

c - îhtiyat sermayesinin gelir
lerinden, 

ç - Hükümetçe verilecek tah
sisattan toplanır. 

Ziraî satış kooperatifleri bir
liklerinin ihtiyat sermayesi: 

a - Bir sene zarfında satılan 
mahsullerin safi tutarından bin
de üç nisbetinde kesilecek mik
tardan, 

b - Safi kazançtan her sene 
nihayetinde ayrılacak yüzde on 
nisbetindeki kısımdan, 

c - îhtiyat sermayenin ve ih
tiyat akçesinin gelirlerinden, 

ç - Hükümetçe verilecek tah
sisattan toplanır. 

îhtiyat sermayelerin yarısı, 
îktısad vekâletinin müsaadesile 
gayrimenkul mubayaa veya in
şasına ve işletme tesisatı yapıl
masına sarf olunabilir. 

MADDE 19 — Satış koope
ratifleri birliklerinde, senelik 
muamelelerden dolayı sene so
nunda hâsıl olabilecek zararları 
karşılamak üzere bir ihtiyat 
akçesi teşkil edilir. Bu ihtiyat 
akçesi, birliğin bir sene zar
fında sattığı mahsullerin safi 
tutarından binde dört nisbetin
de kesilecek paralardan topla
nır. 

MADDE 20 — Ziraî satış ko
operatifleri birlikleri, esas va
zife olarak, ortak kooperatif
lerin teslim ettikleri mahsulleri 
değerlendirir ve satarlar. An
cak aşağıda gösterilen hallerde 
ortak kooperatiflere aiö olma
yan mahsulleri de alıb satabilir
ler : 

a - Ortak kooperatifler tara-
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edilen hal ve sebebler haricinde 
kooperatiften çıkan ortakların 
iştirak hisselerinden, 

C - îhtiyat akçesinin gelirle
rinden, 

Ç - Hükümetçe verilecek 
tahsisattan toplanır. 

Ziraî satış kooperatifleri bir
liklerinin ihtiyat akçesi: 

A - Bir sene zarfmda satılan 
mahsullerin safi tutarından bin
de üç nisbetinde kesilecek mik
tardan, 

B - Safi kazançtan her se
ne nihayetinde ayrılacak % 10 
nisbetindeki kısımdan , 

O - îhtiyat akçesinin gelirle
rinden, 

Ç « Hükümetçe verilecek tah
sisattan toplanır. 

îhtiyat akçelerinin yarısı, îk
tısad vekâletinin müsaadesile 
gayrimenkul mubayaa veya in
şasına ve işletme tesisatı yapıl
masına sarfolunabilir, 

MADDE 17 — Ziraî satış ko
operatifleri birliklerinde, sene
lik muamelelerden dolayı sene 
sonunda hâsıl olabilecek zarar
ları karşılamak üzere ikinci bir 
ihtiyat akçesi teşkil edilir. Bu 
ihtiyat akçesi birliğin bir sene 
zarfında sattığı mahsullerin sa
fî tutarından binde dörd nisb-
betinde kesilecek paralardan 
toplanır. 

MADDE 18 — Ziraî satış ko
operatifleri birlikleri, esas vazi
fe olarak, ortak kooperatifle
rin teslim ettikleri mahsulleri 
değerlendirir ve satarlar. An
cak aşağıda gösterilen hallerde 
ortak kooperatiflere aid olma
yan mahsulleri de alıb satabi
lirler. 

A - Ortak kooperatifler tara-
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den, 
c - Yedek akçesinin gelirle

rinden, 
ç - Hükümetçe verilecek tah

sisatta ntoplanır. 
Tarımsal satış kooperatifleri 

birliklerinin yedek akçesi: 
a - Bir yıl içinde satılan 

ürünlerin duru tutarından kesi
lecek binde üçten, 

b - Duru kazançtan her yıl 
sonunda ayrılacak % 10 dan, 

c - Yede kakçesinin gelirle
rinden, 

ç - Hükümetçe verilecek tah
sisattan toplanır. 

Yedek akçelerin yarısı Eko
nomi bakanlığının iznile taşıtsız 
mal satm almağa veya yapma
ğa sarfolunabilir. 

MADDE 16 — Tarimsal sa-
tiş kooperatifleri birliklerinde 
yıllık işlerinden dolayı yıl so
nunda çıkacak zararları karşı
lamak üzere ikinci bir yedek ak
çesi birliğin bir yıl içinde sat
tığı ürünlerin duru tutarından 
kesilecek binde dört nisbetinde
ki paralardan toplanır. 

MADDE 17— Tarımsal sa
tış kooperatifleri birlikleri ana 
ödev olarak ortak kooperatif
lerin teslim ettikleri ürünleri 
değerlendirirler ve satarlar. 

Şu kadar ki aşağıda yazılı 
hallerde ortak olmayan koope
ratiflerin ürünlerini de alıp sa
tabilirler. 

a - Ortak kooperatifleri tes-
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MADDE 17 — Tarım satış 
kooperatifleri birliklerinde yıl
lık işlerinden dolayı yıl sonun
da çıkacak zararları karşılamak 
üzere ikinci bir yedek akçesi 
ayrılır. Bu yedek akçesi birliğin 
bir yıl içinde sattığı ürünlerin 

duru tutarından kesilecek binde 
dört nisbetindeki paralardan 
toplanır. 

MADDE 18 —- Tarim satış 
kooperatifleri birlikleri ana 
ödev olarak ortak kooperatifle
rinin teslim ettikleri ürünleri de
ğerlendirirler ve satarlar. 

Şu kadar ki, aşağıda yazılı 
hallerde ortak olmayanların 
ürünlerini de alıp satabilirler. 

a - Ortak kooperatifleri tes
limini yükenecekleri ürünlerin 

MADDE 16 — Ziraat encü
meninin 17 nci maddesi aynen 

MADDE 17 — Ziraat encü
meninin 18 nci maddesi aynen 
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fından teslimi taahhüd olunan 
mahsuller hiç veya tamamen 
teslim edilmediği veya edileme
diği zaman, Birliğin faal oldu
ğu piyasalarda mevcudiyetinin 
idame ve yapılmış ve yapılma
sı ticarî bir icap olan taahhüd-
lerin ifası maksadile, 

b - Birliğin müşterileri tara
fından taleb edildiği halde or
tak kooperatifler tarafından 
teslim edilen mahsuller meya-
nmda hiç veya kâfi miktar mev-
cud olmayan nevi ve kalitele
rin tedariki maksadile, 

c - Hükümetçe görülecek lü
zum üzerine himaye maksadile. 

Birliğin bu mubayaatma or
tak kooperatifler tavassut ede
bilirler. 

MADDE 21 — Ziraî satış ko
operatif lerile birliklerinin ban
ka ve kredi muameleleri îktı-
sad vekâletinin direktifleri dai
resinde Türkiye Ziraat bankası 
tarafından ifa edilir. Lüzum ve 
ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde 
bu muameleler îktısad vekâle
tinin göstereceği diğer müesse
seler tarafından da yapılabilir. 

MADDE 22 — Ziraî satış ko
operatifleri ve birlikleri, umu
mî heyetlerince dörder kişiden 
ibaret birer idare heyeti tara
fından idare olunurlar. Birli
ğin umum müdürü doğrudan 
doğruya îktısad vekâleti tara
fından seçilir ve birliğin idare 
heyetinin rey sahibi bir azası 
sayılır. Birlik namına vazı im
zaya salâhiyettar başka memur
larla satış kooperatifleri müdür
lerinin tayini ve vazifeden çı
karılması îktısad vekâletinin 

ik. m. 

fmdan teslimi taahhüd olunan 
mahsuller hiç veya tamamen tes
lim edilmediği veya edilemediği 
zaman, birliğin faal olduğu pi
yasalarda mevcudiyetinin ida
me, ve yapılmış ve yapılması ti
carî bir icab olan taahhüdlerin 
ifası, maksadile, 

B - Birliğin müşterileri tara
fından taleb edildiği halde ortak 
kooperatifler tarafından teslim 
edilen mahsuller meyanrnda hiç 
veya kâfi miktar mevcud ol
mayan nevi ve kalitelerin teda
riki maksadile, 

C - Hükümetçe görülerecek 
lüzum üzerine himaye maksadi
le, 

Birliğin bu mubayaatma or
tak kooperatifler tavassut ede
bilirler. 

MADDE 19 — Ziraî satış ko
operatiflerim birliklerinin ban
ka ve kredi muameleleri îktı
sad vekâletinin direktifleri dai
resinde Türkiye ziraat bankası 
tarafından ifa edilir. Lüzum ve 
ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde 
Ziraat bankasile yapılacak isti
şare üzerine bu muameleler Îk
tısad vekâletinin göstereceği 
diğer müesseseler tarafından da 
yapılabilir. 

MADDE 20 — Ziraî satış ko
operatifleri ve birlikleri, umu
mî heyetlerince dörder kişiden 
ibaret birer idare heyeti tara
fından idare olunurlar. Birli
ğin umum müdürü doğrudan 
doğruya Îktısad vekâleti tara
fından seçilir ve birlik idare 
heyetinin tabiî azası sayılır. 
Birlik namına vazı imzaya sa
lâhiyettar başka memurlarla 
satış kooperatifleri müdürleri
nin tayini ve vazifeden çıkarıl
ması Îktısad vekâletinin tasvi-

Âd. İS. 

limini yükenecekleri ürünlerin 
hepsini veya bir kısmmı teslim 
edilmediği vakit birliğin çalıştı
ğı piyasalarda varlığını göster
mek ve yapılmış veya yapılması 
tecim bakımından lüzumlu olan 
yükemlerin yapılması elgesile, 

b - Birliğin alıcıları istediği 
halde ortak kooperatiflerce tes
lim edilen ürenler arasmda hiç 
veya yeter derecede bulunma
yan kalitelerin elde edilmesi 

elgesile, 
c - Hükümetçe görülecek lü

zum üzerine kuruma elgesile, 
Birliğin bu satm almalarında 
ortak kooperatifler aracılık 
ederler. 

MADDE 18 — Tarımsal sa
tış şkooperatiflerile birlikleri
nin banka ve kredi işleri Ekono-

I mi bakanlığının direktiflerine 
uygun olarak Ziraat bankasın
ca yapılır. Lüzum ve ihtiyaç 
halinde Ziraat bankası ile yapı
lacak danışma üzerine bu işler 
Ekonomi bakanlığının göstere
ceği sosyeteler tarafından da 
yapılabilir. 

MADDE 19 — Tarımsal sa
tış kooperatifleri ve birlikleri 
genel kurullarınca seçilen dörd 
kişilik birer yönetim kurulunca 
işleri görülür. Birliğin genel di
rektörü doğrudan doğruya Eko
nomi bakanlığınca seçilir. Ge
nel direktör yönetim kurulu
nun tabüğ üyesi saydır. Birlik 
adına imza koymağa yetgeli baş
ka işyarlarla satış kooperatif
lerinin direktörlerinin atanması 
ve işlerinden çıkarılması Eko
nomi bakanlığının onamasına 
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hepsini veya bir kısmmı teslim 
edilmediği veya edilemediği va
kit birliğin çalıştığı piyasalarda 
varlığını göstermek ve yapılmış 
veya yapılması temin bakımın
dan lüzumlu olan yükenlerin 
yerine getirilmesi erğesile, 

b - Birliğin alıcıları istediği 
halde ortak kooperatiflerce tes
lim edilen ürünler arasında hiç 
veya yeter derecede bulunma
yan kalitelerin elde edilmesi er
ğesile, 

c - Hükümetçe görülecek lü
zum üzerine kuruma erğesile, 

Birliğin bu satın almaların
dan ortak kooperatifler aracı
lık ederler. 

• 

MADDE 19 — Tarım satış 
kooperatiflerile birliklerinin 
banka ve kredi işleri ekonomi 
bakanlığının direktiflerine uy
gun olarak Ziraat bankasınca 
yapılır, lüzum ve ihtiyaç halin
de Ziraat bankası ile yapılacak 
danışma üzerine bu işler Eko
nomi bakanlığının göstereceği 
bankalar tarafından da yapıla
bilir. 

MADDE 20 — Tarim satiş 
kooperatifleri ve birlikleri ge
nel kurullarınca seçilen dört 
kişilik birer yönetim kurulların
ca işleri görülür. Birliğin genel 
Ekonomi bakanlığınca seçilir. 
direktörü doğrudan doğruya 

. Genel direktör yönetim kuru
lunun tabiî üyesi saydır. Bir
lik adına imza koymağa yetekli 
başka işyarlarla satış koopera
tifleri direktörlerinin atanma
sı ve işlerinden çıkarılması 
Ekonomi bakanlığının kabulüne 

B. E. 

i 

MADDE 18 — Ziraat encü
meninin 19 ncu maddesi aynen 

MADDE 19 — Ziraat encü
meninin 20 nci maddesi aynen 

| 

i 
i 
I 
I 
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tasvibine bağlıdır. 
Ziraî satış kooperatiflerile 

birliklerini daimî surette mura
kabe edecek olan ikişer kişiden 
müteşekkil murakabe heyetleri 
de umumî heyetler tarafından 
seçilir. Birliklerde, ayni salâ
hiyet ve mesuliyetlerle çalışa
cak bir üçüncü murakib doğru
dan doğruya İktısad vekâleti 
tarafından seçilir. 

MADDE 23 — Ziraî satış ko
operatiflerile birlikleri umumî 
heyetlerinin intihabları ve her 
nevi kararları îktısad vekâletin
ce tasdik olunmadıkça katiyet 
kesbetnıez. 

MADDE 24 — Bu kanuna 
tevfikan teşekkül eden satış ko
operatifleri ve birlikleri aşağı
da yazılı müsaade ve muafiyet
lerden istifade ederler: 

a - Bu teşekküllere aid ser
maye ve ihtiyat akçeleri, vergi, 
resim harçlardan muaftır. 

b - Bu teşekküllerin ikraz, 
istikraz, tevdiat ve sair bilcüm
le muamelâtına müteallik evrak 
ve senedat ve raporlar mukave
lenameleri kuyudat ve muhabe
ratı devairi resmiyeye verecekle
ri arzuhalleri pul resminden mu
af olduğu gibi posta ücretine ve 
bir gûna harç ve resme de tâbi 
değildir. 

c - Teşekküllerin tesellüm 
ettikleri mahsulâtı işlemek ve 
temizlemek, mahsulâtın stan-
dardizasyonunu yapmak ve sa
ire için vücude getirecekleri bil
cümle tesisat ve imalâthaneleri 
teşviki sanayi kanunundaki mu
afiyetlerden istifade ederler. 

ç - Devlete aid arazi üzerin
de bir tesisat vücude getirmek 

— âö — 
Ik. E. 

bine bağlıdır. Satış koopera
tiflerinin müdürleri de idare 
heyetlerinin tabiî azasıdır. 

Ziraî satış kooperatiflerile 
birliklerini daimî surette mura
kabe edecek olan ikişer kişiden 
müteşekkil murakabe heyetleri 
de umumî heyetler tarafından 
seçilir. Birliklerde, ayni salâ
hiyet ve mesuliyetlerle çalışa
cak bir üçüncü murakib doğru
dan doğruya İktısad vekâleti 
tarafından seçilir. 

MADDE 21 — Ziraî satış ko
operatiflerile birlikleri umumî 
heyetinin yapacakları intihab-
lar ve verecekleri kararlar İk
tısad vekâletince tasdik olun 
madıkca katiyet kesbetmez. 

MADDE 22 — Bu kanuna 
tevfikan teşekkül eden satış ko
operatifleri ve birlikleri aşağı
da yazılı müsaade ye muafiyet
lerden istifade ederler, 

A - Bu teşekküllere aid ser
maye ve ihtiyat akçeleri, vergi, 
resim ve harçlardan muaftır. 

B - Bu teşekküllerin, ikraz, 
istikraz, tevdiat ve sair bilcüm
le muamelâtına müteallik ev
rak ve senedat ve raporlar mu
kavelenameleri kuyudat ve mu
haberatı devairi resmiyeye ve
recekleri arzuhalleri pul res
minden muaf olduğu gibi posta 
ücretine ve bir gûna hare ve 
resme tâbi değildir. 

0 - Teşekküllerin tesellüm et
tikleri mahsulâtı işlemek ve te
mizlemek, mahsulâtı standar-
dizasyonunu yapmak ve saire 
için vücude getirecekleri bil
cümle tesisat ve imalâthanele
ri teşviki sanayi kanunundaki 
muafiyetlerden istifade ederler. 

Ç - Devlete aid arazi üzerin
de bir tesisat vücude getirmek 
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bağlıdır. 
Satış kooperatiflerinin direk

törleri de yönetim kurulunun 
tabiiğ üyesidir. 

Tarımsal satış kooperatifleri
le birliklerinin sürel tarzda 
kontrol edecek olan ikişer kişi
lik kontrol kurulları da genel 
kurullarca seçilir. 

Birliklerde ayni yetke ve so
ra vlar la çalışacak, bir üçüncü 
murakib doğrudan doğruya 
Ekonomi bakanlığınca atanır. 

MADDE 20 — Tarımsal satış 
kooperatiflerile birlikleri genel 
kurullarının yapacakları seçim
ler ve verecekleri kararlar Eko
nomi bakanlığınca onaylanma
dıkça hükümsüzdür. 

MADDE 21 —- Bu kanungfgö-
re kurulmuş olan satış koopera
tifleri ve birliklerinin: 

a - Kapital ve yedek akçele
ri vergi, resim ve harçlardan, 

b - ödüc alma ve verme işle-
rile para yatrrma ve başka bü
tün işlerinde yapılacak sened, 
rapor, mukavelename ve kâğıd-
lar resmî dairelere verecekleri 
dilekçeler damga resminden, 

c - Satın alacakları taşıtsız 
mallar için ferağ harcı ile dam
ga resminden, 

ç - Birbirlerinden ve ortak
larından alacakları ürem ve ko-
musyonlar muamele vergisin
den, 

d - Tasdik ettirecekleri her 
türlü kâğıd ve defterler 
- (ücreti âdil) müstesna olmak 
üzere - noterlerce alınan hare 
ve resimden bağışıktırlar. 

Satış kooperatiflerile birlikle
rin teslim alacakları ürünleri 
işlemek ve temizlemek ve bun
ların standardizasyonunu yap
mak ve bundan başka maksad-
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bağlıdır. 
Satış kooperatiflerinin direk

törleri de yönetim kurulunun 
tabiî üyesidir. 

Tarım satış kooperatiflerile 
birliklerinin sürel tarzda kont
rol edecek olan ikişer kişilik 
kontrol kuralları da genel ku
rullarca seçilir. 

Birliklerde ayni yetke ve so
ra vlarla çalışacak bir üçüncü 
murakib doğrğudan doğruya 
Ekonomi bakanlığınca atanır. 

MADDE 21 — Tarım 
kooperatiflerile birlikleri genel 
kurullarının yapacakları seçim
ler ve verecekleri kararlar Eko
nomi bakanlığınca onaylanma
dıkça hükümsüzdür. 

MADDE 22 — Bu kanuna gö
re kurulmuş olan satış koopera
tifleri ve birliklerinin: 

a - Kapital ve yedek akçeleri 
vergi, resim ve harçlardan, 

b - ödüne alma ve verme iş-
lerile para yatırma ve başka bü
tün işlerinde yapılacak sened, 
rapor, mukavelename ve kâğıd-
lar resmî dairelere verecekleri 
dilekçeler damga resminden, 

c - Satm alacakları taşrtsız 
mallar için ferağ harcı ile dam
ga resminden, 

ç - Birbirinden ve ortakla
rından alacakları ürem ve ko
misyonlar muamele vergisin
den, 

d - Tasdik ettirecekleri her 
türlü kâğıd ve defterler (ücreti 
âdil) müstesna olmak üzere no
terlerce alman hare ve resim
den bağışıktırlar. 

Tarım satış kooperatiflerile 
birliklerin teslim alacakları 
ürünleri işlemek ve temizlemek 
ve bunlarm standardizasyonunu 
yapmak ve bundan başka er-

- 31 
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MADDE 20 — Ziraat encü
meninin 21 nci maddesi aynen 

MADDE 21 — Ziraat encü
meninin 22 nci maddesi aynen 

(S. Sayısı : 229) 
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istedikleri takdirde bu arazi, 
1331 yılı vergi krymetlerinin üç 
misli ile kendilerine devir ve fe 
rağ olunur. 

d - Satın alacakları gayri-
menkuller için ferağ harcı alın
maz ve tapu senedleri bilâ harç 
verilir. 

e - Bu teşekküllerin kuyut, 
defatir ve hulâsai hesabiyeleri 
ile sair evrak, kuyudat ve sene-
datı, taahhüdnameleri, muka
velenameleri noterlerce bilâ-
harç ve resim tasdik olunur. 

f - Birliklerin satış koopera
tiflerinden ve satış kooperatif
lerinin ortaklarından aldıkları 
faiz ve komüsyonlar muamele 
vergisine tâbi değildir. 

MADDE 25 — Üçüncü şa
hıslarla Ziraî satış kooperatifle
ri veya birlikleri arasında ta-
haddüs edecek ihtilâflar, koo
peratifin veya* birliğin idare 
merkezindeki mahkemelerce hal 
ve f aslolunur. 

MADDE 26 — Ziraî mahsul
ler satmak maksadile bu kanu
nun neşri tarihinden evvel ku
rulmuş kooperatiflerin, bu ka
nunun hükümlerine tâbi olabil
meleri, esas mukavelenameleri
nin (6) ne maddede yazılı esas 
mukavelename formülüne göre 
tadili hakkmda, bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren altı 
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istedikleri takdirde bu arazi, 
1331 yılı vergi krymetlerinin üç 
misli ile kendilerine verilir ve 
ferağ olunur. 

D - Satın alacakları gayri-
menkuller için ferağ harcı 
alınmaz ve tapu senedleri dam-

| ga resmine tâbi değildir. 
! E - Bu teşekküllerin* kayid, 
i defter, hesab hulâsaları ile sa-

ir evrak, senedleri, taahhüdna 
\ meleri mukavelenameleri noter-
i ce harçsız resimsiz tasdik olu
nur. 

F - Birliklerin satış koope
ratiflerinin ortaklarından aldık
ları faiz ve komisyonlar muame-

! le vergisine tâbi değildir. 

MADDE 23 — Üçüncü şa
hıslarla ziraî satış kooperatifle
ri veya birlikleri arasında ta- j 

j haddüs edecek ihtilâflar koope
ratifin veya birliğin idare mer
kezindeki mahkemelerce hal ve 

! faslolunur. 

MADDE 24 — Zirai satış ko
operatifleri ile birliklerinin 
esas mukavelenameleri noterler -

i ce harçsız ve resimsiz olarak 
tescil ve ilân olunur. 

Ziraî satış kooperatiflerile 
birlikleri ticaret kanununun 

; 482, 501 ve 502 nci maddeleri ; 
hükümlerine tâbi değildirler. 

MADDE 25 — Ziraî mah
suller satmak maksadile bu ka-

| I 

nunun neşri tarihinden evvel 
! kurulmuş kooperatiflerin bu ka- ' 
| nun hükümlerine tâbi olabilme- j 
j leri, esas mukavelenamelerinin 
| 4 ncü maddede yazılı esas mu- I 
i kavelename formülüne göre ta- j 

dili hakkında bu kanunun neşri j 
tarihinden itibaren altı ay zar-
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lar için yapılacak koyaçlan, iş 
kurağları teşviki sanayi kanu
nundaki bağışıklıklardan fay
dalanırlar. 

Bu kurağı Devlete aid arazi 
üzerinde yapılmak istenirse bu 
yerler 1331 yılı vergi kıymetle
rinin üç katı ile kooperatif ve 
birliklerin üstüne geçirilir, 

MADDE 22 --- Üçüncü şahıs
larla tarımsal satış kooperatif
leri veya birlikleri arasında çı
kacak uymazlıklar o kooperati
fin veya birliğin yönetim mer
kezinin bulunduğu yerdeki 
mahkemelerde görülerek hükme 
bağlanır. 

MADDE 23 — Tarımsal satış 
kooperatiflerile birliklerinin a-
na mukavelenameleri noterlerce 
harçsız ve resimsiz olarak tescil 
ve ilân olunur. Tarımsal satış 
kooperatiflerile birlikleri tica
ret kanununun 482, 501 ve 502 
nci maddeleri hükümlerine bağ
lı değildirler. 

MADDE 24 — Tarımsal li
ninler satmak elgesile bu ka
nun hükümlerinin başlamasın
dan önce kurulmuş olan koope
ratiflerin bu kanun hükümleri
ne bağlı olabilmeleri ana mu
kavelenamelerinin 4 ncü mad
dede yazılı formülüne göre de
ğiştirilmesi için altı ay içinde 
üst nomal olarak toplanacak 
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geler için yapılacak koyaçları, 
iş kurağları teşviki sanayi ka
nunundaki bağışıklıklardan 
faydalanırlar. 

Bu kurağı Devlete aid arazi 
üzerinde yapılmak istenirse bu 
yerler 1331 yılı vergi kıymetle
rinin üç katı ile kooperatif ve 
birliklerin üstüne geçirilir. 

MADDE 23 — Üçüncü şahıs
larla tarım satış kooperatifleri 
veya birlikleri arasmda çıkacak 
uymazlıklar o kooperatifin veya 
birliğin yönetim merkezinin bu
lunduğu yerdeki mahkemelerde 
görülerek hükme bağlanır. 

MADDE 24 — Tarım satış 
kooperatif lerile birliklerinin ana 
mukavelenameleri noterlerce 
harçsız ve resimsiz olarak tescil 
ve ilân olunur. Tarım satış ko-
operatiflerile birlikler ticaret 
kanununun 482, 501, 502 nci 
maddeleri hükümlerine bağlı de
ğildirler. 

MADDE 25 — Tarımsal ürün
ler satmak ergesile bu kanun hü
kümlerinin başlanmasından ön
ce kurulmuş olan kooperatifle
rin bu kanun hükümlerine bağ
lı olabilmeleri ana mukavelena
melerinin 4 ncü maddede yazılı 
formülüne göre değiştirilmesi 
için altı ay içinde üstnomal ola
rak toplanacak genel kurulla-

MADDE 22 — Ziraat encü
meninin 23 ncü maddesi aynen 

MADDE 23 — Ziraat encü
meninin 24 ncü maddesi aynen 

MADDE 24 — Ziraat encü
meninin 25 nci maddesi aynen 
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ay zarfında fevkalâde olarak 
toplanacak heyeti umumiyele-
rince bir karar almması ve bu 
kararm îktısad vekâletince tas-
dikile mümkündür. 

MADDE 27 — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren meridir. 

MADDE 28 — Bu kanun hü
kümlerini tatbika icra Vekille
ri Heyeti memurdur. 

25-IV-1935 

Bş. V. 
/. faı "mü 
M. M. V. 
K. Özalp 

Ha. V. V. Mal. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
Ş. Kaya 

V. Maf. V. 
Ş. Kaya F. Ağrah Ab. Özmen 

Na. V. 
A. Çetinkaya 
S. î . M. V. 

7V. R. Saydam 
Zr 

tk. V. 
C. Bayır 
0. 1. V. 

Bana Tarkan 
'V . 

Muhlis Erkmen 
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fmda fevkalâde olarak toplana
cak heyeti umumiyelerince bir 
karar alınması ve bu kararın îk
tısad vekâletince tasdiküe mu
teberdir. 

MADDE 26 — Bu kanun 
neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 27 — Bu kanunun 
hükümlerini tatbika îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Ad. E. 

genel kurullarınca bir karar 
alınması ve bu kararın Ekono
mi bakanlığınca onaylanması 
lâzımdır. 

MUVAKKAT MADDE — 
Tarımsal satış kooperatiflerinin 
ortaklarmdaki ve birliklerin 
de ortak kooperatiflerdeki ala
cakları için tarımsal kredi koo
peratifleri kanununun muvak
kat (B) maddesi hükmü tapta-
nır. 

MADDE 25 — Bu kanunun 
hükümleri 1935 yılı eylülünün 
birinci gününden başlar. 

MADDE 26 — Bu kanun hü
kümlerini îcra Vekilleri Heye
ti yürütür. 

( S. Sayısı : 529 ) 
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rmca bir karar almması ve bu 
kararm Ekonomi bakanlığınca 
onaylanması lâzımdır. 

MADDE 26 — Bu kanunun 
hükümleri yayım tarihinden 
başlar. 

MADDE 27 — Bu kanun hü
kümlerini tcra Vekilleri Heyeti 
yürütür. 

35 
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MUVAKKAT MADDE — Ad-
liye encümeninin muvakkat 
maddesi aynen 

MADDE 25 — Ziraat encü
meninin 26 ncı maddesi aynen 

MADDE 26 — Ziraat encü
meninin 27 nci maddesi aynen 

mmm 
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