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1 - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile akdedilerek Sey-
risefain ve Tahlisiye İdaresinin 1341 senesi 
hesabı kat'i kânunu lâyihaları müzakere ve 
kabul edildikten sonra celse tatil olundn, 

Kâtip Kâtip Reis V. 
Denizli Tokat 

Haydar Rüştü S. Tevfik Refet •-• 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 
1 -- Bahriye mektepleri muallimleri kanu

nunun lağvi hakkında j ^ numaralı kanun lâyi
hası ve Milli Müdafaa ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları ( Ruznameye ) 

2 — Demir yollar ve limanlar ile su 
işleri için iki yüz kırk milyon liralık tah
sisat verilmesi hakkında jgö numaralı kanun 
lâyihası ve Nafıa ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları ( Ruznameye ) 

8 — İktisat Vekâleti 1928 senesi lütçe-
pine bir milyon lira fevkalâde tahsisat ko
nulmasına dair 4İ5 numaralı kanun lâyihası 
ve pütçe Encümeni mazbatası ( Ruznameye ) 

4 — İktisat Vekâleti 1928 senesi bütçe
sine 75 000 liralık fevkalâde tahsisat veril
mesine dair ğ^ğ, Maliye Vekâleti 1928 
senesi bütçesine munzam tahsisat verilmesine 
dair ğjj, numaralı kanun lâyihalarile İdare 
Heyetinin Büyük Millet Meclisi 1928 senesi 
bütçesine 1 800 liralık munzam tahsisat 
verilmesine dair f§ numaralı kanun teklifi ve 
Bütçe Encümeni mazbatası ( Ruznameye ) 

5 — İnşa olunacak Nafıa Vekâleti binası 
hakkında |fğ numaralı kanun lâyihası ve 

Bütçe Encümeni mazbatası ( Ruznameye ) 
6 — İsparta mebusu Hakim Rıza ve Konya 

mebusu Hüsnü Beylerin, Arzuhal Encümeni
nin 19 numaralı haftalık mukarrerat cetvelin
deki 824 ve 867 numaralı kararların Heyeti 
Umumiyede tetkik ve müzakeresine dair 54 
numaralı takriri ve Arzuhal Encümeni mazba
tası ( Ruznameye ) 

7 — Jandarma nakdi tazminatı hakkında 455 
numaralı kanun lâyihası ye Milli Müdafaa ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları ( Ruznameye ) 

8 — Mali zati hayvanatın tazmini hak
kında 3̂ 5 numaralı kanun lâyihası ve Milli 
Müdafaa, Dahiliye ve Bütçe Encümenleri maz
bataları ( Ruznameye ) 

9 — Pasaport cüzdanları 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası ( Ruznameye ) 

10 — Sabık Genç Valisi İsmail Hakkı Be
yin af fi hakkında j^g numaralı kanun lâyihası 
ve Adliye Encümeni mazbatası ( Ruznameye ) 

11 — Şehir ve köy yatı mekteplerinin 
1929 mali senesi bütçesi hakkında ^ numa
ralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası ( Ruznameye ) 

hakkında J^Ö 

BİRİNCİ-GES.fi 
Açılma saati 14,15 

Reis : Nur ittin Ali B. 
Kâtipler : Avni B. ( YOZOAT ) Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Reis — Celseyi açıyorum efendim . 
3 - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

ijteis — Bu günkü ruznamemizde mevcut 
mevaddin tevziinden henüz kırk sekiz saat geç
memiştir. Tensip buyrulursa bu mevaddı bu 

gün müzakere edelim ( Muvafık sesleri) Bu 
gün müzakerelerini kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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İ : 71 M-5-
j -^ İki zatin İstiklâl madalyaları şeridinin 

kırmızıya tebdiline dair f | 7 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Başvekâleti celelilenin 15-5-929 tarih ve 

5 ^ numaralı tezkeresine merbut Erzincan mer
kez hekimi Memet Devriş ve Tokadın Cami içi 
nahyesi Müdürü Cevdet Beylerin namil oldu
kları İstiklâl madalyaları şeritlerinin kırmızıya 
tebdili hakkında ki evrak tetkik ve müzakere 
olundu ' . . ' • • . 

Mehmet Derviş ve Cevdet Beyler millî 
mücadelede ordu kadrosu dahilinde ifayi vazife 
ettiklerinden kırmızı şaritli madalya ile taltif
leri olbaptaki kanun hükmünce Müdafaai 
Millîye Vekâletine ait bulunduğundan evrakın 
vekâleti müşarileyhaya takdimine karar verildiği 
arzolunur efendim. 

Reis 
Cebelibereket 

Naci 
Reis — Kabul edenler... Kabul etmîyen-

ler... Kabul edilmiştir. 

2 - Ziraat makinalarında kullanılan me-
vadı müştailenin rüsumu hakkmdanki kanunun 
birinci maddesinin tefsirine dair 3-J7 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve İktisat ve Maliye 
Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Mazbata hakkında mutalea varım? 
('Hayır sesleri) Mazbatayı kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Mazbata kabul edilmiştir. 

3 - İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî me
murları kanununun üçüncü maddesinin tefsiri 
hakkında 247 nıımarali Başvekâlet tezkeresi 
ve Milli Müdafaa 
mazbataları [2] 

ve Bütçe Encümenleri 

Reis — Mazbata hakkında mutalea varını? 
( Hayır sesleri ) Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Mazbata kabul edilmiştir. 

Biitee Encümeni namına Muhlis B. 
( Bursa ) — Bazı devair bütçelerine tahsisatı 
munzamma ve İktisat Vekâleti bütçesine tahsi
satı fevkalâde itası hakkında iki kanun lâyihası 

[lj 195 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

[2] 196 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

İ§29 C : İ 
vardır. Bü gün bunların müstaceien müzakeM 
resine müsaade buyrulmasını eı cümen namına 
istirham ederim. 

Akçora oğlu Yusuf B. (îstanbul) — 
Efendim, ruznamede yok; 

Reis — Efendim, ruznamede mevcut de
ğildir; yalnız yeni senenin hululü dolayisile 
müzakeresi için mecburî bir vaziyet vardır. 
Binaenaleyh encümen bu mevaddın müstaceien 
müzakeresini rica etmektedir. ( Muvafık ses
leri ) Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Encümenin teklifi kabul edilmiştir. 

4 — İktisat Vekâleti 1928 senesi bütçesine 
bir milyon lira fevkalâde tahsisat konulmasına 
dair jiğ numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası [lj 

Reis — Heyeti umıımiyesi hakkında söz 
isteyen varmı ? ( Hayır sesleri ) . Maddelere 
geçilmesini kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 
1928 senesi İktisat Vekâleti bütçesine bir mil
yon lira tahsisatı fevkalade vaz'na dair kanun 

MADDE 1 — 1928 senesi İktisat Vekâleti 
bütçesinde ( Teşviki senayi kanununun 11 İnci 
maddesi mucibince sınaî müesseselere verile
cek prim karşılığı ) unvanile yeniden açılan 
821 inci fasla bir milyon lira tahsisatı fevkal
âde olarak vazedilmiştir. 

Reis — Söz isteyen varmı efendim? ( Ha
yır sesleri ) Birinci maddeyi kabul edenler ... 
Kabul etmienler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Sınaî müesseselere verilecek 
prim karşılğı Maliye ve İktisat Vekâleti erince 
tayin olunacak bir banka namına tahakkuk 
ettirilecek masraf kaydedilir. Bu prim karşılı
ğının müstahiklerine şekli itası veya müstahik-
lerin borçjarile suret ve müddeti mahsubu , ve 
vesaikinin tertip ve cem'i İcra Vekilleri Heye
tince tanzim olunacak bir talimatname ile 
tespit olunur. 

Reis — Mutalea varmı efendim? (Hayır 
seslrri) İkinci maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 -— Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

/ / / 204 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

m-
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îfceis —-Üçüncü maddeyi kabul edenler,.. 

kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştik 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icra

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
Reis — Dördüncü maddeyi kabul edenler 

Kabul etmİyenJer... Kabul edilmiştir.. 
Layihayı kanuriiyenüi heyeti umum iyesini 

tayini esami ije reyi âlinize arz ediyorum. 
5 — Hitisat Vekâleti i&^esnesi büiçesi-

ne 75,QQ0 liralık• fevkalâde tahsisat verilmesine 
dair' ğjg numaralı kanun lâyihası ve Bâcçe En
cümeni.mazbatası /7 / 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen varmı ? ( Hayır seslen ) 

Maddelere geçilmesini Kabul edenkr... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtelif deveairin 1928 bütçelerine tahsisatı 
munzamma ve ievkelâde verilmesine dair kanun 

MADDE 4 — 1928 senesi Büyük Millet 
Meclisi bütçesininin birinci faslının üçüncü 
maddesine i 800 ve Maliye Vekâleti bütçesinin 
184 üncü vilâyat levazımı faslının birinci 
tenvir ve teshili maddesine 2 500 ve 185 inci 
vilâyat müteferrikası faslına dahi 2 500 üra 
tahsisatı munzamma olarak ilâve olunmuştur. 

Reis — Söz isteyen var mı efendim? 
Âlımet Haindi R. ( Yozgat ) — 

Bunlar sarfedilmişmi, sarf edilecekmi ? Sarf 
edilecekse 1928 senesi içinde değiliz. 

Bütçe Tviıciirneni namına Muhlis 
B . ( B u r s a ) — Sarf edilecektir efendim. 

Henüz 19 2% malî senesi içindeyiz. 
Reis — Birinci maddeyi kabul edenler... 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Seyyar sergi masarifi için 

Ticâret Vekâletinin 1341 senesi bütçesinin 
284 A faslının ikinci maddesinden avans ola
rak verilip senei maliyenin hitamindan sonra 
sarfedîlmiş olan 75 000 liranın mahsubu için 
1928 senesi İktisat Vekâleti bütçesinde yeniden 
açılacak 822 inci fasla 75 000 lira tahsisatı 
fevkalade olarak vazedilmiştir. 

Reis — Söz isteyen varmı ? ( Hayır ses
leri) İftinci maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ft/205 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur, 

• *C : i 
MADDE 3 — 1928 senesi Maİıye Vekâle

ti'bütçesinin 176 încı tahsisatı fevkalade fas
lından 5 OO'O H?ahk tahsisat imha edilmiştir. 

Reis— Üçüne&iffladdeyi kabul edenler».. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4—Bu-kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reis — Dördüncü maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmeyenler-... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur, 

Reis — Beşinci maddeyi kabul edenler ... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyi Alinize arzediyprum. Lütfet; reylerinizi 
istimal buyurunuz. 

Hariciye Vekili TevliU Rüştü R. 
(İzmir)—— Arkadaşlar, biri Türkiye - Hollanda 
ve diğeri de Türkiye - Letonya muahedesi- ki 
şimdiye kadar Büyük Meclisin kabul ettiği 
esaslar dahilinde tanzim edilmiştir - diğer 
emsaline tamamen muvafık ve mutabıktır . 
Encümende de izah ettiğim veçhile Lozan 
muahedesinin; ticaret kısmının yakında nihayet 
bulması hususu bu muahedelerde derpiş 
edilmiştir. Bu itibarla müstacelen müzakere 
ve lütfen tasvibini rica ediyorum. 

Reis — Efendim, bu iki lâyihayı kanuni-
yeııin müstacelen müzakeresini Hariciye Vekili 
Beyefendi teklif etmektedirler. Bu lâyihaların 
müstacelen müzakeresini kabul edenler . . . 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

6 — Türkiye - hollânda ticaret ve seyri-
sefain mukavelenamesinin tasdiki hakkında 
J\J numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve 
Hariciye Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen varmı ? ( Hayır sesleri ) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cümkuriyeti ile Hollanda Hükümeti 
Kraliyesi arasında mtinaklt ticaret ve seyri 
şefsin mukavelenamesinin tasdikine dair kanun 

MADDE I — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Hollanda Hükümeti Kraliyesi arasında 1928 
senesi temmuz ayının yirmi beşinci günü 

/ / / P89 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 
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^Ankartda akit ve imza edilen ticaret ve seyri 
sefain mukavelenamesi kabul ve tasdik edil
miştir. 

Reis — Söz isteyen varrnı? 
Rasih B. ( Antalya ) — Seyrisefain 

ismi var, bu nedir ? Bir şey anlamadık. 
Lütfen biraz izah etsinler. 

Hariciye Vekili Tevil k Rüştü B. 
( İzmir ) — Alelumum ticaret muahede
lerinde, mutat olduğu üzere gemilerin müteka-
bilen tabi tutulacakları ahkâmdan ibarettir 
ve esası, Büyük Meclisin tasdikine iktiran 
etmiştir. Bunlardan başka bir şey yoktur. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Kabotaja 
dokunmazsa!.. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. 
( İzmir ) — Katiyen !... Zaten varit olamaz. 

Reis — Birinci maddeyi kabul edenler ... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE. 2 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reis — İkinci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına, İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Üçüncü maddeyi Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihayı kanunurıiyenin heyeti umumiyesini 
tayini esami ile reyinize arzediyorum. 

7 — Türkiye -Letonya ticaret ve seyrisefain 
mukavelenamesinin tasdiki hakkında j | 6 numa

ralı kanun lâyihası ve İktisat ve Hariciye Encü
menleri mazbataları [l] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen varmı efendim? (Hayır sesleri) Mad-
lere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cttmhuriyetile Letaonya Hümeti ara
sında mtinakit ticaret ve Seyrisefain mukave

lenamesinin tasdikine mütsdair kanun 

MADDE'l —Türkiye Cümuriyetile Letonya 
Hükümeti arasında 1928 senesi mayıs ayının 
yirmi sekizinci günü Ankarada akit ve imza 
edilen ticaret ve seyrisefain mukavelenamesi 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

[t] 190 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

Reis — Birinci maddeyi kabul edenler ..; 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir . 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrayi ahkâ
mına İcra Vekilleri Heyeti mumurdur. 

Reis — Kabul edenler...Kabul etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Kanunnun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyi Alinize arzediyorum. Lütfen reylerinizi 
veriniz. 

8 - Ziraî itibar ve alım koopratifleri hakkında 
•^numaralı kanun layihası ve Muhtelit Encümen 
mazbatası [İ] 

Reis — Efendim , encümen bu layihanın 
müstacelen müzakeresini mazbatasında teklif 
etmektedir. Bu teklifi kabul edenler .... Kabul 
etmiyenler... Kabu edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında sös isteyen var
mı? ( Hayır sesleri ) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Zirral kıredi kooperatifler kanunu 
MBDDE 1 — Kanunen şahsiyeti hükmi-

yeyi haiz olan ve yüz haneden ve nüfusu beş-
yüzden aşağı omliyan bir veya bir kaç böyle 
kasaba ve şehir çiftçileri ve mahsulâtı ziraye 
müstahsılları münhasıran işbu kanun ahkâmına 
tabi olmak ve şahsiyeti hükmiyeyi haiz bulun
mak suretile köylerde gayri mahdut ve müte
selsil mesuliyetli ve şehir ve kasabalarda gayri 
mahdut veya ortaklık hissesinin beş mislinine 
kadar mahdut ve müteselsil mesuliyetli olmak 
veyahut bu iki şekil mezcedilmek suretile en 
büyük mülkiye memurunun göstereceği mahal
lerde Ziraat Bankasının muvafakati ve İkti
sat Vekâletinin tasvibile zirraî kredi koopera
tifleri teşkil edebilirler. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Kredi kooperatiflerinin tesis 
tecil, idare, salâhiyet, kârin nisbet ve sureti 
tevzii, murakaba ve tasviye işleri, ortakların 

fi] 193 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

1 1 3 -



İ : <7Î M-&Â92& Ati 
haklan ve borçları numunesi Ziraat Bankasınca 
ihzar ve İktisat Vekâletince tasvip ve Heyeti 
Vekileçe bir defaya mahsus olmak üzere evvel
den tasdik olunacak formül dairesinde tanzim 
olunan esas mukavelenamesile tespit olunur. 
Ledelicap işbu mukavele numunesinde mün-
deriç şerait ve ahkâmın tadil ve tebdili kezalik 
Heyeti vekileçe icra olunur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE o — Kredi kooperatifleri köyler
de laakal otuz, kasaba ve şehirlerde altmış 
âza tarafından ikinci maddede yazılı formül 
dairesindeki esas mukavelenamenin imza ve 
tescilini ve Ziraat Bankasının muvafakat ve 
İktisat Vekâletinin tasvibile resmen teşekkül 
etmiş addolunur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiye
nler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Koopratife medyun olan 
ortaklar mahsullerini kooperatifin müsadesini 
almadan satamazlar. 

Borçlu ortağın malî vaziyetinde bozukluk 
olmadığı taktirde kooperatif işbu müsaadeyi 
reddedemez. Ortakların koopratife olan borçları 
her nevi mahsullerinden imtiyazlı olarak tahsil 
olunur. Müsadesiz mahsullerini satan ortakların 
koopratife olan borçları yüzde on tazminatla 
tahsil olunur. Ziraî kredi koopratiflerine dahil 
bulunan ortakların iştirak hisselerile bunlara 
verilecek faiz veya temettülar azanın harice 
olan burçlarına mukabil haciz ve füruht edile
mediği gibi hiç bir suretle ahara da terhin 
edilemez, bu hisseler koopratife merhun hük
mündedir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bir ortağın istifa veya ihracı 
halinde kooperatife olan borçları muacceliyet 
kesbeder. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 0 — İhraç edilen veya beş sene 
ortaklık yapmadan evvel esbabi mücbire 
tahtında naklimekan iztirarında kalmaksızın 
istifa eden ortakların tediye ettikleri duhuliye
ler, hisseler ve bundan mütevellit menafi 
kendilerine iade edilmiyerk şirketin ihtiyat 

sermayesine ilâve olunur. Beş seneden faziâ 
ortaklık yaptıktan sonra kredi koopratiflerin-
den her ne sebeple olursa olsun istifa eden 
ortaklara yalnız tediye ettikleri hisse miktarları 
iade olunur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADD 7 — Kredi koopratifleri idare ve 
murakaba heyetler ile diğer memurlarından 
zimmet, ihtilas, vazifelerini suiistimal ve 
sirkat gibi efali irtikâp edenler, rapor, zabıtna
me, plançolarda ve hesabatı sairede, defatir 
ve kuyudatta ve istikraz talepnamelerinde gayri 
sahih malumat itâsile hakikati ketmedenler ve 
işbu kanun ve esas mukavele ahkâmına riayet 
etmiyenler Devlet memurları hakkında tatbik 
olunan cezalarla tecziye olunurlar. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — İşbu kanun ahkâmına tevfi
kan teşekkül edecek kredi kkooperatifleri, tediye 
kabiliyetleri dahilinde yalınzı Ziraat Bankasın
dan istikraz aktedebilir. 

Reis — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Ziraî kredi kooperatifleri 
ziraat bankasının teftiş ve mürakabası altında -
dır. Kooperatiflerce tutulacak defterlerin eşkâl 
ve envai ve bunların sureti kayt ve istimalle
rini mubeyyin ve muamelatı dahiliyeye müte -
ferri talimatnameler Ziraat Bankası tarafından 
tespit olunur. İşbu kanunla esas mukavelena -
mesi ahkâmına mugayir harekâtta bulunan kredi 
kooperatiflerinin muamelâtına vaz'ıyet ve İktisat 
Vekâletinin tasvibile şirketi fesh ve muamelâtını 
tasfiye etmek Ziraat Bankasının hukuku cümle-
sindendir. 

Fesih ve tasfiyesine karar verilen kredi 
kooperatiflerinin borçları iktisabı muacceliyet 
eyler. 

Ahmet Remzi R. ( Gaziaymtap ) — 
Maddede, Ziraat Banhasının kontrolü altında 
diye bir hüküm var, malum Alinizdir ki Ziraat 
Bankası müstakil bir müessisedir . Bu kayit 
niçin kunulmuştur? 

Musa kasım R. ( Konya ) — Efendim, 
suali pek iyi anlayamadım, anladığıma nazaran 
sual, şudur: Ziraat Bankası, hususî bir mües
sesedir. Halbuki banka murakabeyi üzerine 
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ttiütlak olarak almıştır. Bunu dernek isteyorlar 
zanederim . 

Ahmet Remzi B. ( Gaziayintap ) — 
Evet efendim . 

Musa kâzım B. ( Konya ) — Efendim; 
Ziraata Bankası ziraî kooperatiflerin ana Han -
kasıdır. Krediyi verecek odur ] parayı verecek 
odur. Teşekkül edecek bu mahallî müesseseleri 
murakabe etmesi tabiidir. Mahaza kanun İkti
sat Vekâleti tarafından yapılmış ve mukavelâtı 
esaşiyesi de Hükümetçe tanzim edilecektir. 
Binaenaleh, Ziraat Bankasının vazifesi bu ka
nunla kabul ve neşredilecek olan nizamamei 
esasiye ile mukavelei esasiyenin hüsnü tatbikına 
nazaretten ibaret olacaktır. Zaten vekâletin 
tasvibi dahilindedir. 

Ahmet Remzi B. ( Gaziayintap ) — 
Beyefendi buyurdularki kırediyi verecek 
Ziraat Bankasıdır; binaenaleyh murakabeyi de 
banka yapacaktır. Fakat kooperatifler başka 
türlü teşekkül edemiyecek mi? Bunun sahasını, 
hududunu kapatıyor muyuz? 

Musa Kâzım B. ( Konya ) — Bu gibi 
mahallî teşekküllerin inkişaflarına kadar Hükü
metçe bir velayete ve vesayete istinat etmeleri 
bu kanunun istihtaf ettiği bir gayedir. Yer yer 
teşekküller muvaffak olur ve inkişaf gösterir 
ve velayete muhtaç olmayacak derecede bun
ların fevkinde birlikler teşekkül ederek bu 
birliklerin himayesine geçerse ve bu kabil 
kooperatifleri himayesine almak kuvvetini 
göstererek Ziraat Bankasının himayesinden 
istifade ederse tabiatile o zaman Ziraat Ban
kasının bu vaziyetine lüzum kalmaı ve bu 
zaten hepimizin arzu ettiğimiz bir inkişaf 
olacaktır. Bu kanunla derpiş edilen yalnız 
itibarî kooperatiftir, alıra satım kooperatifleri 
ve bunların fevkinde merkez kooperatifleri 
namile bir şirket teşekkül ederse o zaman 
bu velayete ve vesayete lüzum kalmayabilir. 

Fakat ilk teşekkülde bir himaye zaruridir. 
Onun için kanun tahdit etmiştir. 

Reis— Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

batı misilli tahsil olunur. Bu suretfe vuku 
bulacak tahsilat için alâkadarlara yüzde ikiyi 
geçmemek üzre takip ücreti verilir. 

Reis —' Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Kredi kooperatiflerinin 
yapacakları ikraz muameleleri ortakların amele 
ücretleri, tohumluk, gübre, edviye ve sair leva 
zımı ziraiye ile küçük alâtı ziraiye ve çift hay
vanatı tedariki gibi kısa vadeli istihsal masraf
larının, tem in i ne münhasırdır. Bu hususat için 
gayri mahdut mesuliyetli köy kredi koopratif 
lerinde bir ortağa ikraz edilecek meblağ beş. 
yüz lirayı ve mahdut mesuliyetli kasaba ve 
şehir kooperatiflerinde bin lirayı tecavüz etmez. 
Şukadarki üçyüz liradan fazla hissesi olanlara 
kredileri müsait olmak şartile balâdaki 
hadlerin yüzde elli nisbetinde fazlasına kadar 
ikraz oluna bilir. Ancak hini ikrazda hissei 
iştirakleri derecesinde istikraza talip ortak var 
iken diğer ortak taliplere fazla ikraz caiz 
değildir. 

Kredi kooperatifi teşekkül eden yerlerde 
Ziraat Bankaları ancak yukarıda yazılı koope 
ratif ikrazatının maksat ve hadlerden hariç 
olan ikraz muamelelerini yapabilirler. 

Kredi kooperatiflerinin müteşekkil bulundu
ğu yerlerde bu teşekküllerin haricinde kalan 
kimselere Ziraat Bankasınca aynı maksatlar 
için şahsî itibar üzerine doğrudan doğruya 
ikrazat icrası memnudur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen -
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Kredi koopretiflerince 
ortaklarına ikraz olunacak mebaliğın faiz ve 
komisyonları Ziraat Bankalarının ziraî ikraz 
muamelelerinde tatbik ettiği faiz ve komisyon 
nisbetini tecavüz edemez. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1 3 — Kredi kooperatiplerinin üç 
yüz liradan fazla paralarının berayı muhafaza 
Ziraat Bankasına tevdii mecburidir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen -
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Kredi koopratif lerinde bir 
ihtiyat sermayesi teşkili mecburidir. Bu ser
maye: 

MADDE 10 — Koopratiflerin senetli mat-
lübatı kooperatif meclisi idaresinin talebi 
üzerine tahsili emval kanunu mucibince tahsil 
olunur. Matlubatı mezkûre Ziraat Bankasına 
devredildiği takdirde, Bankaca kendi matlu-
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A 4 Akanın duhuliyelerinden, 
B -i Altıncı maddede mezkûr olduğu üzere? 

ortaklıktan çıkarılan veya istifa edenlerin ala-? 
konulan hisse ve menafünden mütehassıl meba-
liğden, 

C - Kredi kooperatifleri namın vaki olacak 
teberrüat ve hükümetçe verilecek tahsisattan 

D - Her sene taayyün edecek safî kazançtan 
tefrik olunacak yüzde elliden, 

E 4 Varidatı müteferrikadan teşekkül eder. 
Fesih veya tasfiye olunan kredi koopretif -

terinin! ihtiyat sermayeleri hiç bir sebep ve 
bahane ile ortaklara tevzi olunmaz. Harice 
duyunu olmıyan kooperatiflerin ihtiyat serma
yeleri İktisat Vekâletinin tasvibile aynı kaza da
hilinde müteşekkil mücavir kredi kooperatif
lerine devir veya o köyün umuru nafıasına 
sarf olunur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen -
ler.,. Kapul edilmiştir. 

MADDE 15 — Kredi kooperatiflerinin 
idare masrafları bir sene zarfında ikraz olunan 
mebaliğin yüzde dördünü tecavüz etmemek 
üzere kooperatif heyeti umumi yelerince tayin 
olunur . 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen -
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Ortaklıktan istifa eden ve 
ya ihraç olunan ve vefat eden azanın bu 
tarihe kadar şirket muamelatından tevellüt ede
cek mesuliyeti, şirketten kat'ı alâka ettiği tari
hi takfbeden senenin hitamindan itibaren iki 
sene devam eder. 

Reis -—Kabul edenler... Kabul etmiyen -
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Hululü vadede kooperatife 
olan borçlarını bilâ mazeret tediye etmiyen ve 
kabiliihaciz emvali menkuleleri de bulunmıyan 
medyunun, yoksa kefillerinin emvali gayri 
menkuleleri icra kanunu ahkamına tevfikan 
füruht olunur . Gayri menkulün kooperatif 
namına teferrüğü halinde bedelleri borçlarına 
mahsup ve ortaklıktan alâkaları katolunur. 
Kooperatif namına teferrüğ edilen gayrı men
kul bir sene zarfında ahara satılmaz. Bu müd
det zarfında kooperatifin maafaiz ve masarif 
matlubu medyun tarafından tediye olunduğu 
takdirde teferrüğ edilen emvali gayri menkule 
sahibine iade olunur, 

Reis — Kabul edenlei ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Kuraklık , dolu, seylâp, 
yangın, sarî ve müstevli hayvanı ve nebatî, 
hastalıklar gibi afat sebebile miadında tahsil 
olunmıyan kooperatif matlubatı Ziraat Banka
sının muvafakatile bir seneyi geçmemek üzere 
kredi kooperatif lerininin meclisi idarelerince 
kısmen veya tamamen tecil utanabilir. 

Tecile tabi tutulmıyan ve vadesinde öden-
miyen borçlardan eyyami müteehhire için faizi 
asliye ayrıca yüzde üç ilâve olunur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 —• Bir mıntaka dahilinde te
şekkül eden kredi kooperatifleri aralarında 
rabıta ve münasebet vücude getirerek menafi i 
müşterekelerini müctemian istihsal ve temin 
eylemek üzere muvasala ve münakale itibarile 
müsait olan kaza ve vilâyet merkezlerinde 
mahdut mesuliyeti olmak üzere Ziraat Banka
sının muvafakati ve İktisat Vekâletinin tasvi
bile kooperatif birlikleri vücude getirebildik
leri gibi ziraî maksatlarla müteşekkil hususî 
ve mahdut mesuliyetli şirketlere de tediye 
edilen sermayelerinin yüzde yirmisini tecavüz 
etmiyecek miktarda bir hisse ile iştirak ede
bilirler. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — İşbu kanuna tevfikan 
teşekkül eden kredi kooperatifleri müsaadat ve 
muafiyatı atiyeden istifade ederler : 

1 ) Kredi kooperatiflerinin bilumum mua
meleleri kazanç ve muamele vergilerinden 
muaftır , 

2 ) Kooperatiflere ait sermaye ve ihtiyat 
akçaları vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

3 ) Kooperatiflerin ikraz, istikraz, tevdiat 
ve sair bilcümle muamelâtına müteallik evrak 
ve senedat ve sair vesaik ve kuyudat ve 
muhaberatı rö devairi resmiyeye verecekleri 
arzuhallan ptıl resminden muaf olduğu gibi 
posta ücretine ve bir gûna harç ve resme de 
tabi değildir . 

4 ) Kooperatiflerin kuyut, defatir ve hulâ-
sai hesabiyelerile sair evrak, senedat ve taah
hütnameleri köylerde ihtiyar heyetlerince ve 
şehir ve kasabalarda noterlerce bil& harç ve 
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resim tasdik olunur. 
t* Reis r- Kabul edenler ... Kabul etmiyen-

ler-..«. Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 1 — Kooperatiflerin ana banka

sı muamelatını ifa ettiği müddetçe Ziraat Ban
kası müraselatı nakdiyesi Posta ücretinden 
muaftır . " 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabar edilmiştir. 

M^DDE 2 2 — İşbu kamınla, itibari ziraî 
birlikleri hakkindaki 29ııwt 1340 tarihli kanun 
ahkâmı mülgadır. 

Reis— Kabul edenler».. Kabul etmiyenler.;. 
Kabuli edilmiştir 

MADDE 2 8 — İşbu kariuh neşri tarihin-
deh muteberdir. 

Reis —- Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul'edM 

MADD 2 4 — İşbu kanunun ierayi ahkâ-
.mtna Heyeti Vekile memurdur. 

•i Reis — Kabul edenler .., Kabul etmiyen -
ler... Kabul edilmiştir. Lâyihanın heyeti umu-
miyesini tayini esami ile reyi Alinize arzediyo-
rum . 

9 • Harici ticaret dairesi teşkiline dair ^ 
numaralı kanun Inyihası ve İktisat ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları [1] 

Muhlis B. ( B u r s a ) — Efendim, ruzna-
mede iki defa müzakereye tabi olan maddeler 
arasında bulunan lâyiha ile bundan sonraki 
5,ö,7 numaralı lâyihaların müstacelen muza* 
keresini rica-ederim . 

;Reis — Efendim, bu lâyihaların müstace
len müzakeresini Kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Harici ticaret dairesi teşkili hakkındaki 
lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen varını? 

Emin B. ( Eskişehir ) — Efendim, 
bendeniz bu teşkilattan gerek Devlet hesabına 
gerek iktisadiyatımız namına hiçbir faide gel-
mi^eceğine kaniim. Esbabını arzedeceğim. 
Şimdi, meselâ ticareti hariciye: teşkilâtımızı 
takviye etmek ve hariçteki ticari vaziyetten 
haberdar etmek ... Yapacağı, vasıl olacağı, he-

/ / / — 198 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbulur i 

i def bundan ibarettir, Aceba bu; Ticaret Vekâ
letinden yapılamazmı? Bendeniz diyorum ki: 
Bu işi Ticaret Vekâletinden yapmayıpta böyle 
yapmakta bir faide yoktur. Menfaati birleşmiş 
ortaklar bir yere gelirler, menfaatle alakadar 
bir arkadaşı içlerinden tefrik ederler, git tiftik 
pıyâsasmi filân takip et derler. Çok: çalıştığı 
vakit % 5 "onun hissesidir. Yoksa İzmirden üç 
âza, İstanbuîdan beş âza intihap edip oraya 
oturttuktan sonra, Devlet teşkiiâtüememur olarak 
oraya gelenler arasında bir*fark yoktur. Bu 
adeta İktisat Vekâletinin îstanbujkteki kabiliyet 
sahiblerine hakkı velayet vermesi gibidirvEğer^ 
böyle bir kabiliyet varsa; o kabiliyetin sahibi 
iş başına getirilir, tatmin edilir^ Devlet te ondan 
istifâde eder. Devletin bir iktisat Vökâktf var 
ki en muiıim olan ticareti hariciye işini kertdi ? 
üzerinden atmasını ve kendi bönü yapmiyarak 
hariçten başkası yapsın demeği, hangi cephe
den bakdımsa muvafık görmedim. 

Arkadaşlar, arzettiğim gibi biz Cumhuriyet 
r Hükümetini Ankârada kurduk ve hayatın için

deyiz.- Bu kanunun bir faidesi olmadıği gibi 
böyle teşekküller ile yeniden bir takım şeyler 
yapmak bizim mesaimizi durduracaktır. Asıl 
endişem, bir müddet sonra işte Devlet teşek
külü üzerine böyle bir teşekkül yapıldı, oda 
bir iş yapmadı denerek, milletin kabili yetsizli-
ğine doğru bir kanaat gelir ve teşebbüs cüretini 
kırar. Asıl endişem bu noktadadır. Arzettiğim 
gibi faidesi olabilir, Ahmet B., Mehmet B. 
üzüm işi yapıyorlar, birleşirler, • bu üzümü işi 
kendi menfaatimizedir, iyi satalım derler ve nem
de kendi menfaatimizin içine memleketimizin 
menfaati de girebilir. Yoksa İzmir Ticaret Oda
sının intihap edeceği, İstanbul Ticaret odasının, 
Samsun Ticaret Odasının, intihap edeceği 
zavat ta ayni memurdur, ayni : maaşla> ayni 
zihniyetle, ayni masanın üzerinde oturacaktır. 
Bendenize kahrsa bu para ile İktisat Vekâle-
letinde ticaret müdüriyeti umumiyesinin hari
ciye müdüriyetini takviye edelim. Beş yüz 

I yerine bin verelim, iş bilenleri tatmin edelim 
ve daima direktifi, esası, ruhu merkezden 
olacak olan meseleyi buradan uzaklaşdırmaya-
lım. Menimi burada olması lâzımdır. 

Yani Hükümeti merkeziyeden uzaklaşdırı Ih
maması lazım gelir, istanbul Ticaret Odasının 
kendi mevkii itibarile böyle bir vazife yap-

I ması lazımsa yapsın. Hatta ben derim ki filan 
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yerde ticaret odası teşkilâtı bile bizim Bütıyei 
iktisadimiz İçin fazladır . Ticaret odası 
azaları jfibi ticaret müdürünü işin başına 
oturtursun, reisleri de oturur mühim şeyler 
müzakere edilir. Yoksa işler havale ile gelir 
geçer.-

Beyefendiler, İstanbul Ticaret Odasının Tica
ret Vekâleti kadar bütçesi vardır. Bu para İs-
tanbttldan, ticaret muhitinden çıkmaz. -Bütün 

Anadoludan, Anayolunun buğdayından, tiftiğin
den ve sairesinden çıkar. Bendeniz bununla 
İstanbuia karşı husumet, çekememezlik izhar 
etmiyorum. Ancak bizim memleketimizde para 
kıymetlidir. Arzettiğim gibi bu teşekkül yine 
maaş • erbabından olacaktır. Bu teşkilâttan bu 
bütçeden İktisat Vekâleti istifade etmek isterse, 

1 maksat bu ise onun yolu başka olmak lâzım 
gelir. İstanbuia bîr hakkı velayet veripte bura
daki İktisat Vekâletini topal etmekle olmaz. 
Saniyen bundaki faideyi bir de şu suretle 
düşündüm. Bir teşekkül vardır: Biri İzmirde 
biri Samsunda. Arzettiğim gibi bu teşekkül 
yine maaş trbabından olacaktır. Bir iş sahibi 
malumu âlileridir ki yarım gününü kaypetme-
ge vakti yoktur. Gitsinde senelerce orada 
dursun. Eğer maksat senin benim umumî 
mütaleajmızdan istifade ise her yerde ticaret 
müzakereleri, kongraları oluyor Vekâlet kong-
ralardan bu -fikirleri toplar ve viçhe verebilir. 

Bendeniz bu kanunun reddini ve bunun 
yerine Ticaret Vekâleti harici kısmının kuv
vet löndirilmesini ve, hariçte olan memurları
mızın, ticaret mümessillerimizin, şehbenderle
rimizin bu para ile takviye edilmesini daha 
muvafık buluyorum. Bunlar takviye edilirse 
- ki şahit olduk iyi çalışanları vardır - daha 
iyi netice verir. Bendeniz kanunun reddini ve 
bu para ile de Ticaret Vekâleti haricî kısmı
nın kuvvetlendirilmesini heyeti muhteremeden 
rica i ediyorum. 

Hasılı B. (Antalya) — Muhterem arka-
şlar, iktisadî işlerimizin tânzimi için bu layiha 
ile teşekkül edecek dairenin faydası olacağına 
kanaatim yoktur . Bizde nasılsa vaktile kökleş
miş olup Cumhuriyet idaremizin zihinlerinden 
sileceeği bir cihet vardır. Oda şudur: ıslâhat 
namına daire teşkil etmek... Efendiler, o daire bu 

daire İşler inkisam ettikçe iş ortadan kayıboluyor. 
Daireler kaliyor, masraf kalıyor , başka birşey 
yok (Bravo sesleri) Efendiler' İstanbulda ticaret 

işlerimizi takip için kaç türlü teşkilatımız 
var Ticareti Bahriye Müdüriyeti, Ticâret 
Müdüriyeti şu, şu veşu kadar teşkilat var . 
Velhasıl dört, beş taşkilat var . Nüfusumuz 
meydanda, istihsalâtımız meydanda bütçe -
miz de meydandadır. Binaenaleyh işi istih -
salatımız ve memleketimizin nüfusu nisbetin-
de tanzim etmek mecburiyetindeyiz . Teşkil 
ettiğimiz daireler kendilerine tevdi edilen 
vazifeleri görmek mecburiyetindedirler. Biz de 
Heyeti vekilede bulunan arkadaşlarımız tiâ bu 
işleri görmek vâzifesile mükellefiz. Her aklım
ıza gelen iş için bir daire teşkili doğru değil
dir. Hazırlanmakta- olan teşkilât layihasının 

•getirilmesini Maliye Vekili Beyden rica ederiz 
Bir takrir veriyorum bu layihayı kabul etmeyelim. 
Hariçte şehbenderlerimiz var. Onların bütçesi
ni tevsi edelim, dahilde ise bu kadar teşkila
tımız var bu layihada sayılan vazifeler esasen 
onlara mevdudur Onları tanzim edelim, tensik 

edelim,çalışsınlar,bir üçüncü daireye lüzum yoktur. 
Hüseyin B. ( İ s t anbu l ) — Efendim, 

Emin Beyefendi bu teşkilâtın lüzumsuzluğundan 
ve ayrıca bir teşkilat yapmaktan ise İktisât 
Vekâletinde bu gibi işlerle meşgul daireyi 
takviye lüzumundan bahs ettiler. Halbuki bu 
büsbütün başkadır. Senelerdenberi, ihracat 
dairesi teşkili mevzubahis idi. Ticaret odaları 
gongarası buna karar vermiştir. İktisat Meclisi 
Âlisi karar vermiştir. Encümenlerde münakaşa, 
ve arizüamik tetkik edilmiş ve faydalan kabul 
olunmuştur. 

Beyefendiler , memleketimizin istihsalatı 
böyle bir daire tarafından teşvika mühtaçdır. 
Dikkat buyrulursa ismi (Milli ihracat ticâreti 
dairesi ) dir. Bunun vazifesi millî istihsalatı-
mızın sürüleceği yerleri te'min için çalışmaktır. 
( iktisat vekâleti var sesleri ) Yunanistan her 
emteası için böyle birçok daireler tesis etmiştir. 
Yalnız tütün ihracat dairesine verdiği tahsisat 
800 bin liradır. 

Tütünlerimizin bugün hariçte maruz kaldığı 
fena propagandaları hepimiz biliyoruz. Yunan
lıların üzüm, incir ve sair emteamız hakkında 
fabrikalarda, bütün malı nıüessesat nezdinde 
yaptıkları menfi propagandalar hepimizin 
malumudur. İhracat ticaret dairesi tarafından, 
ihraç yerlerinde bizim mahsulatımızın şekli 
istihsali ve onların ambalaj tarzı, sevk ve nakil 
şeraiti üzeıinde tetkikatta bulunacak, müstah-
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sjlİere adatacak, mutavassıta bunu iblağ 
edecek, öğretecek ve ayni zamanda mutavassit-
İar arasıtıda hirlikter tesisim delalet edecek 
ve bjnnetiee müstahsillerle mutavassıtları anlaş
tırmağa çalışacaktır. Behdenaz esas itibarile 
bunun çok faydalı olacağına kaniim, kanu
nun kabulünü rica ederim* 

Reis — Başka söz istiyen varmı ? (Reye 
sesleri ) 

Muhlis H. ( Bursa ) — Bütçe encümeni 
namına lâyihanın iadesini rica ediyorum. 

Reis — Efendim, iki takrir vardır. 
'Ufal. V Saı*aç oytıı Şükrü B. (İzmir) 

— Efendim, mevzuu bahs olan kanun yeni 
ahşdığımız, alışmakta bulunduğumuz ticaret 
aceminde öyle tahmin ediyorum ki bize en 
kuvvetli adımı attıracak olan-bir kanundur'. 
Ancak arkadaşlar arasında vaki'cereyandan 
ve encümenin talebinden anlaşılıyor ki bu lâyi
ha bir kere daha tetkik edilmek, lâzımdır. 
Binaenaleyh lâyihanın encümene iadesi kabul 
edilmelidir. Bugiin ticaret aleminde bir. naza~ 
riye vardır. Bugün asıl hakikat, beşeriyetin 
ekseriyetin inandığıdır. Bütün beşeriyetin bul
duğu yegâne müessir silah- propoğandadır. 
Eğer biz propoğanda silahından müstağni 
olduğumuzu iddia edersek bu iddiayı hakikatle 
kabili telifr bir şekilde müdafaa etmek müş: 
kül olur. Esasen kanun lâyihasını Meclisi Âliye 
sevketmiş olan encümen bu lâyihanın bir kere 
daha tetkik ve iyi bir şekle ifrağı için kendi
sine iadesini Heyeti Celileden rica etmektedir. 
Bendenizde encümenin noktai nazarına iştirak 
edeceğim ( Muvafık sesleri, olmaz sesleri ) 

Ahmet Remzi R. (Ciaziayıntap)— Efen
dim, kanunun bu şekilde görülmesidir ki arkadaş
ları-hakîkaten en mühim bir mevzuda bu derece 
heyecana • sevketmiştir. Ve kanunun reddine 
doğru da temayül hasıl olmuştur. Fakat ihracat 
eşyamız cidden himayeye ve kanunî hükümlerle 
teşvik ve müzaherete muhtaçtır, ^u hükümlerin 
bugün burada te'mini kabil olmadığı için 
önümüzdeki zaman zarfında husulüne İmkân 
verebilmek üzere kanunun tehiri hakikaten 
müreccahtır . Bu noktai nazardan encümene 
iadesi teklifine iştirak ediyorum'._.'/ Muvafık 
sesleri ) 

Beîikv R. ( Konya )*— Encümen istiyor, 
mesele yoktur, 

Süleyman Sırrı B« (Yozgat j — 
Rıaniameye girmiştir. Oeri vermek katmra 
mütevakkıftır. (Karar alınacaktır sesleri)-

Rejs-— Takrirler okunacaktır efendim: 
RİYASETE 

Maliye Vekilinin.teklifi muvafıktır, (adesi 
Kâzım İhsan Asaf 

Rasıh B. ( Antalya ) — Efendim ret 
teklifi mukaddemdir. Onun evvela re^ye kon
ması icap eder. 

RİYASETE 
Bu kanunun reddini teklif eylerim. 

Eskişehir 
Emin 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 

lâyihanın reddini teklif ederim efendim, 
Antalya 
Rasıh 

Reis-— Efendim', takrirlerden biri lâyi
hanın encümene iadesini ihtiva ediyor. Eneö-
men de talep ediyor. Diğer iki takrir de 
lâyihanın reddini talep etmektedir. Birimi 
takrire Hükümet te iştirak ediyor. Evvelâ lâyi
hanın encümene iadesi teklifini reye arzedi-
diyorum. . 

Naim Hazım B. ( Koayn ) — Reis 
Beyfendi, evvelâ ret teklifini, re'ye vaz buyur
manızı rica ederim. 

Reis — Efendim, encümene iadesini, kabul, 
edenler . . r Etmiyenler..... . kabul edilmiştir. 
Encümene iade ediyoruz. ". 

10 — M ar ita mektebi talebesinin harbiye 
mektebi misillü iaşe ve ilbasları hahknida -^ 
numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
ve Bütçe Encümenleri mazbotalafj, [I] 

Reis — Hey'eü umumiyesL hakkında- söz 
istiyen varm? (Hapır sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenieı?..-.. . . , 
Kabul edilmiştir. 
Hiirita, mektebi talebesinin iaş*, ilbas ve- aaaaş 

hususatı hakkında Içaauai 
MADÇE 1 —657 numaralı:kanunun seki

zinci maddesi mucibince tesis edilmiş olan 
Harita Mektebi talebesi iaşe, iibas ve maaş 
hususunda harbiye mektebi birinci sınıf taler 
besi gibi muamele ğorür. 

/ / / 2001 numaralı nutitma zaptın scnuna 
merbuttur, 
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Reis — §oz istiyen varmı? (Hayır' seslsri) 

Kabul edenler . , . Etmiyenler«... Kabul edil
miştir» 

MADDE 2 — Bu kanun ı haziran 1929 
tarihinden muteberdir. 

Rİeis — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 ~ Bu kanunun ahkâmını icraya 
Milî Müdafaa ve Maliye Vakilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenmler... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın hey'eti umnmiyesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul ndilmiştir. 

/ / — Kıdemli yüzbaşılığın nasp üzerine 
hesap edilmesi hakkında 3 ^ numaralı kanun 
lâyihası ve MillîMüdafiaaye Bütçe Encümen -
leri mazbatalar i. [1] 

Reis — Hey,eti nmumiyesi hakkında söz 
isteyen varmt? (Hayır sesleri) maddelere ge
çilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir . 
12 haziran 1326 tarihli kanunun 5 inci madde

sini muaddil kanun 
MADD 1 •-— Sunufu muhtelifei askeriyedeki 

kolağalık ve süvari yüzbaşı vekilliği rütbesinin 
lağvi hakkındaki 12 haziran 1326 tarihli 
kanunun 5 inci maddesi şu suretle tadil 
edilmiştir: 

iYüzbaşılığa nasbından itibaren altı seneyi 
tamamlıyanlara kıdemli yüzbaşı maaşı verilir» 

Reis — Kabul edenler... Etmiyeler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2•"— Bu kanun 1 eylül 1929 
tarihinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir 

MADDE 3 — Bu kânunun ahkâmını icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

şLayihanın hey'eti umumiyesini kabul eden
lere. Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

7 2 — Meadin nizamnamesinin bazı madde
leri ile Taşocakları nizamnamesinin tadiline 

[1] 199. numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

öâö ti • i 
dair kanunun bazı maddelerini MdU edici ^ 
numaralı kanun lâyihası ve İktisat, ve Aaltye 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları^ [1] 

Reis — Hey'eti umumiyesi hakkında söz 
istiyen varmı? ('Hayır sesleri) maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
12 nisn 1341 tarih ve 608 numaralı kanunun 

birinci maddesini muaddil kanun 
MADDE 1 — 608 numaralı kanunun 

birinci maddesi aşağıda yazıldığı üzere tadil 
edilmtştir : 

Mekşuf veya metruk madenlerden olupta 
Devletçe mukayyet olanlar ile ihaleleri mün
fesih bulunan madenler Hükümetçe ya doğ
rudan doğruya idare yahut safî temettülere 
Hükümetin iştiraki şartile türk şirketlerine 
ihale olunur. 

Reis — Mütalea varını? ( Hay ir sesleri ) 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir . 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icra
ya İktisat Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini re'ye arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim reylerini vermiyen zevat varmı ? 
rey toplama işi bitmiştir . 

Reylerin neticesin arzediyorum: 
İktisat Vekâleti 1928 senesi bütçesine bir 

milyon lira fevkalâde tahsisat verilmesine dair 
olan kanuna 210 zat rey vermiştir i müsten
kif vardir. Muamele temamdır. Kanun 209 
reyle babul edilmiştir . 

Bazı devairin 1928 bütçelerine munzam tah
sisat verilmesine dair olan kanuna202 zat rey 
vermiştir. Kanun 202 reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye-Hollanda ticaret ve seyrisefain 
mukavelesinin tasdikına dair olan kanuna 211 
zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun 
511 reylekabul edilmiştir. 

/ / / 197 numaralı matbua zaptın scnuna 
merbuttur. 
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Türkiye- Letonya ticaret ve seyrisefainmuka-

velesintn tasdikine dair olan kanuna 202 zat 
rey vermiştir. Muamele tamamdır, kanun 202 
reyle kabul edilmiştir . 

Ziraî itibar ve alım kooperatifleri hakkında 

ki kanuna 128 zat rey vermiştir. Muâmel ta
mamdır. Kanun 128 reyle kabul edilmiştir'. 

Yarin saat 14 te içtima etmek özere 
celseye nihayet verilmişitin 

Kapanma Saati : 15 80 

1928 senesi İktisat vekâleti bütçesine bir milyon lira verilmesine dair kanu
nim neticei arası 

[ Kanun kabul edilmiştir] 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
izzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B, 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıdkı B. 
Rasıh B. 
Süleyman Şevket B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Sami B. 
Talat B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Âza âdedi : 316 
Reye iştirak edenler : 210 

Kabul edenler : 209 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : l 

Reye iştirak etmiyenler : 104 
Münhaller : 2 

[ Kabul edenler ] 
Aydın 

Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Oalip B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayrettin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhittin Nanti B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lutfi B.
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa abdülhalik B. 
Talât B. 
Rifat B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kzim B. 

.. -

Haydar Rüştü B* 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş 
Rüştü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakittin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş 
Sait B. 

Oazi Ayintap 
Ahmet Remzi B, 
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Âli Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Oiresun 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Oümüsane 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Münür B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dr. Nurettin Ali B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hüseyin B. 
İhsan Pş. 
Ziyaettin B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu. 
Cemal B. 

Refik B. 
Kayseri 

Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Ragıp B. 
Salâhettin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 
Nevzat B. 
Refik B.. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Dr. Fazı! Berki B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Dr. Saim B-
Kani B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Mağla 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 
Ntısrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisan 
İsmail B. 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tekirdağı 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lutfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Dr. Refet B. 
Ferit Celal B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celal Sahir B, 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Müstenkifler 

İstanbul 
Akçora oğlu Yusuf B. 

- lââ ~ 
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Reye iştirak ettniyenier 

Adana 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B 
İzzet B. 
Ruşen Eşref' B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 

Ankara 
Gazi Mustafa "Kemâl-' 
Pş. [Rs^CJ 
RifafB: 
Şakır B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Mitat 6. 

Bâiıkisir 
Kâzım Pş. (Rs.) 

İlyas Sami B. 
Muhittin B. 

Bolu 
Cevat Abbaş B. 
Falih Rıfkî B. (t , A.) 

Bursa' 
Asaf B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. ~ 
Avrıi Pş. 

Çanakkale 
Samih Rıfat B. 

Çankırı 
Ziya B. 

Çorum 
İsmail Kemâl B. 
İsmet B. 

Denizli 
Emiii Arslan B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakır. .B.. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincak 
Saffet B. \ 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B, 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 

Gazi Ayintap 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B.s 

Gümüşhane 
Cemal Hüsnü B^ 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 

Dr. Tevfik Rüştü B. [V.]; 
Kâmil B. 
Mahmut Esat.B. [V.] 
Mahmut Celal B. 
Mustafa Rahmi B. [V,] 
Vasıf B. 

İstanbul 
Abdüîhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 

Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr.-fcefik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hayttar B. 
Süreyya^ Pş. 
Tevfik Kâmil B. , 

Ü Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. * 

Kırşehir 
Lutfi Müfit B. 
Yahya OâlîpB. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Fuat B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
Nuri B. 

Malatya 
İsmet Pş. [Bş. V.] 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Bahri B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mitat B. 
Nurettin B. 

'. Mardin 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Âli Nazmi B. 
Şükrü Kaya B. [V. 
Yunus Nadi B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Sam&un 
Adil B. 
Ali Rana B. 
Avni B. 

Sirît 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep ZüHtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B 
Rasim B. 
Remzi B. 

Tekir dağı 
Celal Nuri B. 
Cemil B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

ürfa 
Ali Saip B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B, 
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Bazı devair 1928 bütçelerine munzam tahsisat verilmesine dair 

kanunun neticei arası 
[ Kanun kabul edilmiştir 

Adana 
Hilmi B. 
kadri B. 

Afyon Kara hisar 
izzet Ulvü B. 
Musa Kâzım. B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım Bİ 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 
Hasan Sıdkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit .B 
İhsan B. 
Sami B. 
Talat B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Doktor Reşit Oalip B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayreddin B, 

Âza ade :di : 316 
Reye iştirak edenler : 202 

Kabul edenler : 202 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 112 
Münhaller : • 2 

[ Kabul edenler J 

İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayezıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhiddin B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B 

Bursa 
Bakteriyoluk Refik B. 
Doktor Şefik Lütfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 

| Talat B. 

Çorum 
Doktor Mustafa. B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Hasan Hayrı B. 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakittin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

1 Gazı ayintap 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 

Şahin B. 
Oiresun 

Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Oûmiişane 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B, 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İzmir 
Hüseyin B. 
Münür B. 
Osman zade Hamdi B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

istanbul 
Doktor Nureddin Ali B 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hüseyin B. 
İhsan Pş • 
Ziyaettin B. 

Kars 
Baha Tali B. 

! Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B, 
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Refik B. 
Kayseri 

Ahmet Hilmi B. 
Doktor Börhanetthr B. 
Doktor Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Mehmet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim süreyya B. 
Kemalettirı B. 
Kılıç oğlu Hakkı B. 
Rağıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
H ü s n ü B . ~ ••• 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 
Nevzat» B; 
Refik B. 
TevfiM&ret Bi 

Adana 
kemal B. 
Zamir B. 

Afyon kara hisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet 
Ruşen Eşref B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 

Ankara 
Gazi Mustaf KemaJ 
Pş. İRs. C J 
Rıfat B. 
Şakir B. 

Aydm 
Doktor Mazhar B. 
Mitat B. 

İ : 71 28^ 
Zühdü B. 

Kütahya 
Cevdet. B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Ali Münfi B. 

Muğla 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 

Reyeiştiark 
Balıkesir 

Kâzım Pş. [R.] 
Bilecik 

Asaf B. 
Bitlis 

İlyas Sami B. 
Muhiddin nami B-

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. [ İ. A. ] 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 

Cebelibereket 
Ali riza B. 
Avni Pş. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

- 1 0 2 9 C : 1 
i Halit B. 

Orda 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai E 
Şevket B. 

Rize 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İbrahim Alâeddin B. 
Rahmi B. 
Şemseddin B; 
Ziyaettin B. 

Ş. Kara Hisar 
I İsmail B. 

Memet Emin B. 
Tevfrk B, 

I Tekirdağı 
i Faik B. 

etmiyenier 
I Çankırı 
Mustafa AbdülhalikB. 
Ziya B. 

Çorum 
İsmail kemal B. 
İsmet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyaribekir 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
I Saffet B. 

1 2 5 -

Tokat 
Bekir Lütfi B. 
Hüseyin: Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Ali Becil B. 
Arif B, 
Danış B. 
NebiZâde Hamdi B. 

Ur/a 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin E 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 

Gazi Ayinlap 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakki Tarık B. 

Gümüşamte 
Cemal Hüsnü B. [V.] 
Hasan Fehmi B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B.[V.] 
Kâmil B. 
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Mahmut Esat B. [V.] 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. [V.] 
Saraçoğlu Şükrü B.[.V] 
Vasıf B. 

İstanbul 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Akçuraoğju Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. [V.] 
Hamdi B. 
Hamdullah Subhu B. 
Haydar B. 
Süreyya Pş. 
Tevîik Kâmil B. 

Kars 
Ağa oğlu Ahmet B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Velet B, 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 

Kırşehir 
Lutfi müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Fuat B. 

Kütahya 
Nuri B. 

Malatya 
İsmet Pş. [Bş.V.] 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Nureddin B. 
Mardin 

Abdürrezzak B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Ali Rana B. 
Avni B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Neçmeddin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Tekirclaği 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Hasan B. (R.V.) 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Ur fa 
Ali Saip B. , 
Doktor Refet B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 

Türkiye - Hollanda ticaret ve seyrisefaîn mukavelesinin tasdiki hakkındaki 
kanunun neticei Arası 

f Kanun kabul edilmiştir ] 

\ 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim.Atalay B. 
Kâzım B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Âza ade di : 316 
Reye iştirak edenler : 211 

Kabul edenler : 211 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 103 
Münhal 1er : 2 

/ Kabul edenler J 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B'. 
Nafiz B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıdkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Ankara 
Ali B. 

Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Sami B. 
Talat B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayrettin B. 
İsmail Hakkı B . 
Memet Akif B. 
Memet Cavkt B. 
Osman Niyazi B 
Sadık B. 
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Bayezıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhittin, B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Doktor Şefik Lutfi B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senin B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Oevher B. 

Çankırı 
Mustafa abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talat B. 

Çorum 
Doktor Mustafa B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

İ : 71 28-5-
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakittin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

j Eskişehir 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Âyıntap 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

liakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Hüseyin B. 
Münür B. 
Osman zade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

1920 C : 1 
İstanbul 

Akçoraoğlu Yusuf B. 
Doktor Nurettin Ali B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hüseyin B. 
İhsan Pş. 
Ziyaettin B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Kılıçoğlu Hakkı B. 
Rağıp B. 
Salahattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 
Nevzat B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 

Niyazi Asım B* 
Rağıp B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B, 
Doktor Hilmi B, 
Dr. Fazıl Berki B* 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İbrahim Alaettin B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 

- 1 2 7 -
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2iyaettin 6. 
Ş. Karahisar 

İsmail B. 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tokat 
Bekir lutfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfı B, 

Adana 
Kemal B. 
Zamir B. 

AfyonKürahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşrçf B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
[ R s . C ] 
Rifat B. . . 
Şakir B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Mitat B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. [ Rs. ] 

Bitlis 
İlyas Sami B* 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. [ İ. A.] 

Bursa 
Esat B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Avni Pş. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Çankırı 
Ziya B. 

Çorum 
İsmail kemal B. 

Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Nebizade Haindi B. 

Urfa 
Doktor Refet B. 

İsmet B. 
Denizli 

Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. , 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 

Gazi Ayintap 
' Kılıç Ali B. 

Oireşun 
Hakkı Tank B. 

Oilmüsane 
Hasan Fehmi B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. [V.j 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. [V.] 
Vasıf B. 

İstanbul 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. [V.] 

i * 9 2 9 £ : i 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Hamdullah Suphu B. 
Haydar B. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Lutfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Fuat B. 

Kütahya 
Nuri B. 
Recep B. [V.] 

Malatya 
İsmet Pş. [B. V. ] 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Bahri B. 
Mustafa Feyzi B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nurettin B. 

Mardin 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Tahsin B. 
Zonguldak 

Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rağıp B. 
Rifat B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Şükrü Kaya B. [V.j 
Yunus Nadi B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Ali Rana B. 
Avni B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Tekirdağt 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Hsana B. [Rs. V. ] 
Süleyman Sırrı Bi 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 

Reye iştirak etrmyenler 
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Türkiye - Letonyh ticaret ve seyrisefain ınukavelenaınesOıin tasdiki hakkındaki 

kanunun netieei arası 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 202 

Kabul edenler : 202 
Reddedenler : o 
Müstenkifler i 0 • , ' 

Reye iştirak etmiyenler : 112 
Münhaller : 2 

/Kabul edenler ] 

Âdâna 
Hilmi B. l 

Afyon Kara hisar 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim AtalayB. 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıdkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Samı B. 
Talat B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
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Sıra NQ 195 
Ziraat makinelerinde kullanılan mevaddı müştailenin 
rüsumu hakkındaki kanunun birinci maddesinin tefsirine 
dair 2?y numaralı Başvekâlet tezkeresi ve İktisat ve Maliye 

Encümenleri mazbataları 

T. t 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 22 I 4 1929 
Şube 
Sayı r6fg 

IJ. M. M. Yüksek Reisliğine 
22 Şubat 926 tarihli kanunun birinci maddesinin tefsirine dair Maliye Vekâletinden yazılan 

1 8 / 4 / 929 tarihli ve -—JJ- numaralı tezkerenin sureti leffen takdim kılınmıştır. 
Muktazasımn ifasına müsaade buyrulmasını arzederim Efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celiieye 
22 $ubat 926 tarihli ve 752 numaralı kanunun birinci maddesinde (tra"ktor veya motorlu 

ve ya biçer döğer makine ve kamyon ve kamvonet kullanan çifçilerin alâtı mezkûre için sarf 
edecekleri petrol, benzin ve mazot gümrük ve İstihlâk ve inhisar resimlerinden muaftır ) diye 
muharrerdir: Maddei mezkûrenin ahkâmı mutlakasma nazaran çiftçilik mefhumuna dahil olan 
ameliyatı ziraiyede müetamel makineler için sarfedilecek mevadı müşteilenin resimden muafiyeti 
iktiza etmekte isede mefhumun sahaı şümulü kanunda zikir ve tasrih edilmemiş olmasına 
binaen çayır biçmeğe mahsus makinelere petrol ve benzinde resimsiz olarak itasında bihakkın 
tereddüt edilmektedir. 

Her nakadar mezkûr kanunun 4 üncü maddesinde mevaddı müştaile muafiyetinden istifade 
isteyen çiftçinin süreceği arazinin beyannamede mahalli ile dönüm miktarının ve kaç defa 
süreceğinin gösterilmesi emrolunmakta ve mezkûr madde metnindeki (süreceği) arazi kaydının 
delaletile bu muafiyetin ancak arazinin sürülmesi haline hasredildiği anlaşılmakta isede tatbikatı
nda husule gelen tereddüt ve teşevvüşün izalesi ve ahkâmı kanuniyenin bitemamiha tatbikini temin 
için keyfiyetin tefsiren halli hususunun Büyük Millet Meclisine arzını rica eylerim efendim . 

Maliye Vekili 
* Ş. Saraçoğlu 
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İktisat Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

22 Şubat Ç26 tarih ve 752 numaralı kanunun birinci maddesinin tefsirine dair olan 
Başvekâlet tezkeresi müzakere ve tetkik edildi. 

Bu tezkerede çayır biçmek için kullanılan makinelerin de bu kanunun şümulü dahilinde 
olup olmadığının tefsiri talep edilmektedir. Kanunun birinci maddesinde alelıtlak traktör veya 
motorlu pulluk veya biçerdöğer makine kullanan çiftçilerin sarftdecekleri petrol benzin veya 
mazdeğin gümrük ve istihlâk ve inhisar resimlerinden muaf oldukları gösterilmekte ve dör
düncü maddesinde ise işbu birinci maddede muharrer mevaddı müşteile muafiyetinden istifade 
etmek isteyen çiftçilerin mahallî ziraat odalarınca tanzim ve tastik edilecek ve A, B, C, D, 
fıkralarında muharrer izahatı ihtiva eyleyecek beyannameyi komisyonu mahsusuna tevdia 
mecbur bulundukları zikredilmektedir. Dördüncü maddenin ( D ) fıkrasında ise ( « A » 
fıkrasında zikredilen aletlerle çiflikte başka iş görüp görmeyeceği ve bunların nelerden ibaret 
olduğu ) denildiğine göre değil yalnız çayır biçmek ameliyatı için hatta çiftlikte başka bir 
ameliyatı ziraiye icrası matlup ve meselâ traktörle'çevrilen bir tlumba makinesi mevcut 
olupta onunla sulama ameliyatı yapılması dahi müstelzem ise onun için de mevaddı müşteile 
talebi zımnında beyannameye izahat verilerek resimsiz mevaddı müşteile alınabileceği pek sarih 
olarak gösterildiğinden kanunu mezkûrun birinci maddesinin tefsirine mahal görülememiştir. 

Bermucibi havale Maliye encümenine tevdi olunmak üzere Heyeti Celileye takdim kılındı. 
Âza Âza Âza Âza Kâtip Ma. Mu. Reis 

İstanbul İstanbul Edirde Denizli Zonguldak Mardin 
Hüseyin Edip Servet Fayik Emin Aslan Hüsnü Ali Riza Ali Riza 

A A A A 

Aza Aza Aza Âze 
Vozgat Mardin Manisa Konya 
Tahin Nuri Yaşar A. Hamdi 

T. B. İV!. M. 
Mal. Encümeni 26-V-102Û 
Karar M 40 
Esas A2 

Maliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Ziraat makinalarında ve ziraatte istimal olunan mevadı mûştaile rüsumu hakkındaki 22 şubat 
1926 tarih ve 752 numaralı kanunun birinci maddesinin tefsirine dair olan Başvekâlet 
tezkeresile İktisat Encümeninin buna mütaallik mazbatası tetkik ve müzakere olundu. Varidat 
şube müdürlerinden Kenan Beyle alâkadarların ınütaleasına müracaat edildi. 

Aşağıda arzedilen sebepler dolayisiyle encümenimizde İktisat Encümeninin düşündüğü gibi 
çayır biçme makinaları için sarf edilecek müştail maddelerin resimden muaf bulunacağı 
kanaatine varmıştır. 

1 - Birinci maddede tadat edilen makinalar arasında biçer döğer makinesinin de mevcut 
olması bu nevi ziraat ameliyatı dolayisile sarf edilecek müştail maddelerin maafiyetini icap 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 
Karar M XXIV 

Esas J* & 
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ettirmekte olduğundan ve çayır biçme ameliyesinin ayrılmasına sebepjgörülmemektetir. 

2 - Gerek birinci ve gerekse dördüncü maddelerin nmumî ifadesine ve kanunun tedvininden 
kast olunan gayeye bakılırsa çayır biçme makinesi için sarf edilen müştail maddelerin de 
muafiyete girmesi lâzım gelmektedir. 

3 - Çayir biçme makineleri ekseriya bir traktorla sevk ve idare olunur. Birinci maddenin 
metni traktör kullanan çiftçilerin bu aletler için sarf edeceği müştail maddelerin resimden 
muaf bulunacağını sarih olarak göstermektedir. 

Bu mütalaalara binaen çayır biçme makinelerinin ziraatta kullanılması için sarf edilecek 
müştail maddelerin gümrük istihlâk ve inhisar resimlerinde muafiyetleri icap edeceği ittifakla 
kabul olunmuştur. 

Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M. Mal. En. R. namına 
Saim Kayseri Kırklareli Elaziz Kastamunu G. Ayintap G. Ayintap 

A. Hilmi Şevket Mustafa Refik Remzi Remzi 





Sıra NQ ı g ş 
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanununun üçü

ncü maddesinin tefsiri hakkında ,]7 numaralı başvekâlet 
tezkeresi ve Millî Müdafaa ve B. E. leri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Şube 1 27/2/929 

Sayı ğfg 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İhtiyat talebeye harbiyenin hangi sınıfı gibi maaş verileceğinin tefsiri hakkında Millî Müdafaa 
vekâletinden yazılan 14/2/929 tarih ve 1059 numaralı tezkerenin sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin iş'ar buyrulması rica olunur. 
Başvekil 

ismet 

Millî müdafaa vekâletinin 14-2-1929 tarih ve 1059 numaralı 
tezkeresi suretidir 

İhtiyat zabiti yetiştirilmek üzere altı ay tahsil için mekteplere gönderilen talebeye ne suretle 
maaş verileceği hakkında tereddüt hasıl olmuştur. 

İhtiyat zabitlerine ait 1076 numaralı kanunun üçüncü maddesinde bunlar ( Harbiye mektebi 
talebesi gîbi muamele görürler. ) kaydi mevcut isede harbiye mektebinin her sınıfının maaşları 
ayrı bulunması hasebile hangi sınıfın maaşı verileceği kestirilememektedir. 

Ancak bu efendiler altı ay tahsilden sonra muvaffak oldukları takdirde zabit vekili naspe-
dileceklerine göre harbiyenin son sınıfı talebesi gibi muamele görmeleri ve maaş almaları 
muvafık mutalea edilmektedir. 

Tefsiri bir karar alınmak üzere keyfiyetin B. M. M. ine şevkine emir ve müsaadeleri 
maruzdur efendim. 

T. B. M. M, 
Af. M. Encümeni 16 Mart 1929 

Karar 36 
Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Encümenimize havale buyrulan 27 / 2 / 929 tarihli ve ğ|5 numaralı Başvekâleti Celilenin 

tezkeresine merbut ihtiyat zabitleri kanununun bir fıkrasının tefsirini isteyen M. M. Vekâleti 
tezkeresi tetkik ve müzakere olundu : 

Ordunun emir ve kumandasında ihtiyat zabitlerile askerî memurlar muvazzaf zabitler ve me-
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murlar kadar ehemmiyetlidir. Çünkü bir harpte orduya lâzım gelen bütün kadroları hazar 
zamanında beslemek maddeten imkânsız olduğu gibi daha ilk muharebelerde açılacak boşluk
ları doldurmak için binlerce zabite ihtiyaç görülür. 

Bundan dolayı her memlekette hazar zamanında 10000 lerce ihtiyat zabiti yetiştirmek 
üzere her türlü tetbirler alınır ve teşvikte bulunulur. 

Bizim de 1076 numaralı ihtiyat zabitleri kanununun bu maksadı temin için tedvin 
edilmiştir ve tahsil gören gençlerin mümkün olduğu kadar çokça ihtiyat zabitliğine arzu ve 
isteklerinin artırılması ruhunu taşımaktadır: 

İşte bu sebepledir ki kanunun üçüncü maddesinin dördüncü fıkrasında : 
( Bu müddet zarfında bunlar hakkında iaşe, idare, ilbas ve maaş hususunda harbiye mek

tebi talebesi, tüccar kaptan ve çarhcılan dahi muvazzaf deniz talebesi gibi muamele yapılır ) 
denilmektedir. 

Bu muamelenin harbiye mektebinin hangi sınıfına muadil olacağıda kanunun aynı madde
sindeki üçüncü ve beşinci fıkralarından anlaşılmaktadır. 

Üçüncü fıkra sonunda : ( Sınıfları ihtiyat zabitan mekteplerine sevk ve burada altı aylık 
bir tahsil ve hizmete tabi tutulanlar ) sarahatile beraber beşinci fıkranın başında ( İktidar ve 
ehliyetleri tasdik kılınanlar ihtiyat zabit vekili nasbedilir ) kaydı vardır. 

Şu halde bu efendiler altı ay sonra ihtiyat zabıt vekilliğine nasbolunabilecek bir derece 
ile mektebe almıyorlar, bu derece ise Harbiye Mektebinin son sınıfına karşılıktir. Binaen aleye 
bunları daha aşağı bir sınıf muamelesine tabi tutmak kanunun ruhuna ve maksadına uygun 
düşmeyeceğine encümenimiz kanaat getirmiş ve aşağıdaki tefsir fıkrasının teklifine karar vermiş 
olduğu maruzdır, 

Tefsir fıkrası 
( 1076 ) numaralı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanununun üçüncü maddesi 

mucibince ihtiyat zabıt vekili nasbedilmek üzre ihtiyat zabıt mekteplerine alınanlara mektepdeki 
tahsil müddetince harbiye mektebinin son sınıf talebesi gibi maaş verilir. 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M. Reis 
Erzincan Bursa Kırşehir Tokat ' Bitlis İstanbul Cebelibereket 

Abdulhak Esat L. Müfit Mallt B, Lııtfi Kâzım M. Nami İhsan Naci 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Mazbat M 86 
Esas M 3J7 

JUilcje Küçümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları hakkındaki 1076 numaralı kanunun üçüncü 
maddesinde yazılı olan mektep mezunlarından ihtiyat zabiti yetişdirilmek üzre muhtelif sınıflara 
ayrılan ve kıt'a hizmetlerini bilifa ihtiyat zabitan mekteplerine sevk olunan efendilere yine 
mezkûr meddenin üçüncü fıkrasında harbiye mektebi talebesi derecesinde verileceği tasrih 
olunan maaşatın mezkûr mektebin hangi sınıfı talebesine verilmekte olan maaşat derecesinde 
olacağının tayin ve tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresile Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 
Millî Müdafaa Vekili Abdülhalık Beyfendi hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu . 

Salifüzzikir kanunun üçüncü maddesi mucibince bu efendilerden kıt'a hizmetini bilifa ihtiyat 
zabit mekteplerine sevk olunarak altı aylık bir tahsil ve hizmete tabi tutulduktan sonra 
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iktidar ve ehliyetleri tasdik kılınanlar ihtiyat zabit vekilliğine nasp olunarak yene altı aylık 
bir hizmetten sonra muvazzaf zabit vekilleri hakkındaki şerait dairesinde ihtiyat mülazımı nasp 
olunur. 

Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanununun onuncu maddesi mucibince harbiye mekte
binden çıkan zabitana zabit vekilliği rütbesi verilmekte ve bunlar dahi altı ay sonra şeraiti 
dairesinde mülazım lığa nasp olunmaktadırlar. 

Şu vaziyete göre kıt,a hizmetini bilifa ihtiyat zabit mekteplerine sevk olunan efendilerin 
harbiye mektebi son sınıf talebesinden bir farkı olmadığı ve kendilerine bu mektebin son sınıf 
talebesine verilmekte olan maaş derecesinde maaş itası ruhu kanuna muvafık olacağı yolundaki 
Millî Müdafaa Encümeni noktai nazarına encümenimizce de iştirak edilmiş ve keyfiyetin Heyeti 
Celileye arzına karar verilmiştir. 

2 6 / 5 / 2 9 
Âza Âza Kâtip R. V. Reis 

Kütahya İsparta Bursa İstanbul Edirne 
Niyazi Asım Mükerrem Muhlis Fuat Şakir 

Aza 
Kırklareli 
M. Nahit 

Âza 
Erzurum 
fi. Aziz 

Aza 
Tokat 

0.Şevki 

Âza 
Samsun 
Adil 

Âza 
Sivas 

M. Remzi 





SıraN2204 
İktisat Vekaleti 1928 senesi bütçesine I milyon lira fevkalâ

de tahsisat konulmasına dair 4 numaralı kanun lâyihası 
ve bütçe Encümeni mazbatası 

5-5-1929 

B. M. 31. Yüksek Reisliğine 
1928 senesi İktisat bütçesine tahsisatı fevkalâde vaz'ı hakkında Maliye vekâletince hazırlanan 

ve İcra Vekilleri Heyetinin 1/5/1929 tarihli içtirriamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Muamele Vergisi kanununun Meclisi Âlice hini müzakeresinde memleket dahilindeki 

müessesatı sınaiyenin bu vergi ile teklifi halinde birçoklarının mümasili ecnebi mallarile 
rekabet etmiyerek tatili faaliyete mecbur olacakları düşünülerek vergiden istisnaları teemmül 
edilmiş isede mümasil ecnebî -mevaridatından tefrikan istisna imkânı bulunamıyarak bu müesse
selere tarh ve tahakkuk ettirilecek muamele vergilerinin Devletçe verilecek primlere takas ve 
mahsup edilmesi muvafık görülmüş ve buna binaen Teşviki Sanayi kanununun on birinci 
maddesile muafiyet ruhsatnamesini haiz mûeesesatı sınaiyeye imalâtlarının yüzde onuna kadar 
prim verilebileceği tespit edilmişti. . . , , . . ,. . 

Maliye Vekâleti Celilesile cereyan eden muzakerat neticesinde hazıneı maliyenin vus'at ve 
kabiliyetine göre 927 senei maliyesi için prim nisbeti yüzde beş olarak tespit edilmiş ve 
mezkûr sene zarfında muafiyet ruhsatnamesi alan 419 müesseseye ruhsatname tarihlerine 
göre 1-8 aylık olmak üzere 927 bin küsur lira prim tevzi edilmişti. Eİyevm Teşviki sanayi 
kanunundan istifade eden müesseselerin adedi 1306 isede bunlardan bir kısmı kuvvei muharri-
kesiz ve esasen muamele vergisine gayri tabi ve bir kısmı da un fabrikalarından ibaret 
bulunduğundan primden istifade edebilecek müesseseler ancak ( dokuz yüzdür ) . 

Yapılan tetkikata ve 927 senesi prim tevziatına nazaran ayni nisbet dairesinde prim tevzii 
kabul edildiği takdirde mevzubahs dokuz yüz müessese için üç milyon liralık tahsisata ihtiyaç 
mevcut isede senei hazıra için müessesatı sınaiyeye karşı Hükümetçe gösterilen diğer şekiller 
ve suretlerdeki müzaheretler dolayisiyle bu miktarın nısfını prim olarak tevzii maksadı temine 
kâfi görüldüğünden senei maliye nihayetinde miktarı hakikisi taayyün edecek olan müeccel 
muamele vergisi miktarına göre Heyeti Vekilece tespit edilmek üzre bir milyon liralık tahsisat 
ile iktifa zarureti hasıl olmuş ye lâyihai kanuniye bu esas dairesinde tanzim edilmiştir. 

TC. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 
Sayl TÛı 
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t. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata K° 92 

Esas M ıfe ' 
Bütçe Encümeni mazbatası 

RİYASETİ CELİ LEYE 
1928 senesi İktisat Vekâleti bütçesine tahsisatı fevkalâde itası hakkındaki kanun lâyihası 

Encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 
Teşviki sanayi kanununun on birinci maddesi mucibince sınaî müesseselerle Heyeti Vekilenin 

tespit edeceği nisbet dahilinde tevzi olunacak primler için varidat fazlası karşılık tutularak 
1 000 000 lfra tahsisatı fevkalâde itası zarurî görülmüş ve lâyiha kabul olunmuştur. Ancak 
hakikî miktarları senei maliye nihayetinde tahakkuk edecek müeccel muamele vergilerine 
nazaran nisbetleri tespit edilecek olan primlerin tevzi ve mahsuplarının 1929 bidayetine kadar 
ikmal edilmesinin mümkün olmayacağını ve bunun 1929 bütçesinde geçen seneler düyunu 
faslından tesviyesinin de ahiren bütçe kanununun yirminci maddesi mucibince menedilrniş 
olduğunu nazarı itibare alan Encümenimiz bu iki vaziyeti telifen primlerlerin müstehiklerine 
ita ve mütehakkık borçların mahsubu şekilleri Heyeti Vekilece bir talimatname ile tespit 
edilmek üzre bir banka namına tahakkuk ettirilerek masraf kaydını muvafık görmüş ve bu 
maksatla ikinci maddeyi ilâve etmiştir. 

İkinci ve üçüncü maddeler de üçüncü ve dördüncü madde olarak aynen kabul olunmuştur. 
Malî sene nihayetinin tekarrübü hasebile tercihan müzakeresine müsaade buyrulmak 

istirhamile lâyihanın Heyteti Umumiyeye arzına karar verilmiştir. 
2 8 - 5 - 1929 

Kâ. R. V. Reis 
Elaziz Erzurum İsparta Aydın Bursa İstanbul Edirne 

H. Tahsin M. Aziz Mükerrem Müehndis Mitat Muhlis Fuat Şakir 
Kütahya Niğde Samsun 

Niyazi Asım Faik Âdil 

Hükümetin teklifi 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1928 malî senesi İktisat 
Vekâleti bütçesinde (Teşviki Sanayi kanununun 
onbirinci maddesi mucibince sinai müessese
lere verilecek prim ) ünvanile yeniden açılan 
{ ) inci fasla 1,000,000 lira fevkalâde 
tahsisat vazedilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir* 

Bütçe Encümeninin tadili 
1928 senesi İktisat Vekâleti Bütçesine bir 
milyon lira tahsisatı fevkalâde lyaz'ına dair 

kanun 
MADDE 1— 1928 Senesi İktisat Vekâleti 

bütçesinde ( Teşviki sanayi kanununun 11 
inci maddesi mucibince sınayi müesseselere 
verilecek pirm karşılığı ) ünvanile yeniden 
açılan 821 inci fasla bir milyon lira tahsisatı 
fevkalâde olarak vazedilmiştir. 

MADDE 2 — Sınai müesseselere verilecek 
pirm karşılığı Maliye ve İktisat Vekâletlerince 
tayin olunacak bir banka namına tahakkuk 
ettirilerek masraf kaydedilir. Bu prim karşı* 



MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye vekili memurdur. 

1 - 5 - 9 2 9 
Da, V. M. M. V, Ad. V. Bş. V. 

Ş. Kaya M. Abdiilhalık M. Esat İsmet 
Mf. V. • Ma. V. Ha. V. V. 

Cemal Hüsnü Ş. Saracogln Ş. Saraçoğlu 
S. İ. M. V. İk. V. Na. V. 

İçtimada bulunmadı M. Rahmi Recep 

lığının mûstehiklarıne şekli itası veya müste
hliklerin borçlarile suret ve müddeti mahsubu 
ve vesaikinin tertip ve cemi İcra Vekilleri 
Heyetince tanzim olunaccak bir talimatname 
ile tespit olunur. 

MADDE 3 — Bu 'kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 





sıraNo205 
İKtisat Vekâleti 1928 senesi bütçesine 75 bin liralık fevka
lâde tahsisat verilmesine dair ^ numaralı kanun lâyihası 

ve bütçe Encümeni mazbatası 

T. C 
Başvekâlet 26-5-929 

Muamelât Müdürlüğü. 
Şube 1 
Sayl I Î M v 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
İktisat Vekâleti bütçesine tahsisatı fevkalâde vaz'ı hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan 

ve İcra Vekilleri Heyetinin 15/5/1929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur . 

Muktaza,sîmn ifasına ve neticesinin iş'anna müsaade buyurufmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
926 senesinde tertip ediln seyyar sergi masarifi umum iyesi için sergi kumiseri Manyası 

zadeRaufiB. ye 26 mart 926 tarihînde yetmiş beş bin lira avans olarak verilmişti.'jMuhasebei 
umumiye kanununun maddei mahsusası mucibince avansların taalluk ettiği* sene zarfında sarf 
olunması ve senei maliyenin hitamını takiben nihayet üç ay zarfında mahsup muamelesinin 
ikmal edilmesi icap ettiği halde senei maliyenin onuncu ayı olan mart nihayetlerinde alınmış 
olan yetmiş beş bin liranın senesi zarfında tamamen sarfı mümkün olmamış ve mühim bir 
kısmı senei atiyede sarfedilmiştir. 

Ticarî bir maksatla mürettep sergi için alınan yetmiş beş bin lira gibi mühim bir avansın 
müteakip sene zarfında da sarfına devam olunduğundan sarfiyatı vakıanın muamelei mahsubi-
yesini temin için merbut kanun projesi tanzim edilmiştir. 

Kanun 
MADDEİ — Seyyar sergi masarifi için Ticaret vekâletinin 341 senesi bütçesinin 284 A 

faslının ikinci maddesinden avans olarak verilip senei maliyenin hitamından sonra sarfedilmiş 
Olan yetmiş beş bin liranın mahsubu için 1928 senesi bütçesinde yeniden eçılacak 820 A 
faslrna yetmiş beş bin lira tahsisatı fevkalade vaz edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Maliye Vekili memurdur. 15-5-929 
MatV. Ha.V. Da. V. M. M. V. Ad. V. Bş. V. 

Ş. Saraçoğlu Dr, Tevfik Rüştü Ş.Kaya M. AbdiUhalikiçtimada bulunmadı ; İsmet 
S. İ..M. V, V. İk. V. Na.V. Mf. V. 

Recep M, Rahmi Recep Cemal Hüsnü 
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T. C. 

Başvekâlet 
Muamelât Müdürlüğü 

Şube 1 
Şayi î r } g 26-5-1929 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Maliye vekâleti bütçesine munzam tahsisat verilmesi hakkında Maliye vekâletince hazırla

nan ve İcra vekilleri Heyetinin 15/5/1929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Esbabı mucibe lâyihası 
928 senei maliyesi Maliye Vekâleti bütçesinin 184 üncü faslının birinci tenvir ve teshin 

maddesile 185 inci vilâyat müteferrikası faslına mevzu tahsisat bakiyelerinin saraylar idaresinden 
nıüstacelen talep edilen tediye emirlerinin irsaline müseit bulunmadığından tasarruf icrası 
mümkün bulunan 176 mcı tahsisatı fevkalade faslından 5 000 liranın imhasile mezkûr tertiplere 
iki bin beşer yüz lira tahsisatı manzamma ilâvesi zarurî görülmekle merbut kanun lâyihası 
tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1928 senei maliyesi Maliye Vekâleti bütçesinin 184 üncü vilâyat levazımı 

faslının birinci tenvir ve teshin maddesiyle 185 inci vilâyat müteferrikası faslına iki bin beşer 
yüz lira tahsisatı munzama ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — 1928 senesi Maliye Vekâleti bütçesinin 176 inci tahsisatı fevkalade faslın
dan 5000 lira imha edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye Vekili memurdur. 

15/5/929 
MA.V. HA.V. DA.V. M.M.V. AD.V. Bş.V, 

Ş. Şaracclu Dr T. Ruşdu Ş. Kaya M. Abdulhalik M. Esat E. İsmet 
S.İ.M.V.V. İK.V. NA.V. M.F. 

Recep M. Rahmi Receb C. Hüsni 

YÜKSEK REİSLİĞE 
İdare amirlerinden İstanbul Mebusu Tevfik Kâmil Beyin Muhtelit Mübadele komisyonun un

daki Türk Heyeti Murahhasası Riyasetine intihap olunması hasebile idare amirliğinden istifa 
eylemesine mebni Divanı Riyasette vukubulan tebeddül hasebile Divanı Riyaset tazminat 
maddesine i 800 liranın tahsisatı munzamma olarak vazma zaruret görülmüş olmağla 
atideki teklifi kanuninin kesbi kanuniyet etmesine delâleti Riyasetpenahilerini istirham eyleriz. 

25/V/929 
Necip Ali Şükrü 

Madde ı — T. B. M. M. bütçesinin birinci faslının 3 üncü maddesine tahsisatı 
munzamma olarak l 800 Hra vazolunmuştur. 

Madde 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
Madde 3 — İşbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur, 
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Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Muhtelif devair bütçelerine tahsisatı munzamma ve fevkalâde olarak 79 500 liranın ilâvesi 
hakkında olup muhtelif tarihlerde encümenimize havale buyrulan bir adet teklifi kanunî ile 
iki adet kanun lâyihası ayrı ayrı tetkik ve müzakere olundu. 

Talep olunan tahsisatı munzamma miktarından l 800 lirası Büyük Milkt Meclisi bütçesine 
ait olup Divanı Riyaset âzahğına yeniden intihap olunan zata kanunu mahsus mucibince 
verilecek olan tazminat karşılığı olduğu cihetle kabulü zaruri görülmüştür. 

4 500 Lirası Maliye vekâletinin vilâyat idarelerinin tenvir ve teshin ve müteferrika tertip
lerine ait olduğu ve buna mukabil tahsisatı fevkalâde tertibinden bu miktar tahsisat imhası 
teklif edildiği ve tahakkuk eden ihtiyaca mebni talep olunduğu anlaşıldığı cihetle bu tahsisatın 

^ da kabulü tensip edilmiştir. 
İktisat Vekâleti bütçesine ilâvesi talep olunan 75 000 liralık tahsisatı fevkalade de seyyar 

sergi masarifi için 1341 senesinde sergi komserine avans olarak verilmiş olan mebaliğden 
1926 senei maliyesi zarfında sarfedümiş olan kısmının mahsup muamelesini teminden ibaret 
olup hakikatte bütçeye bir tesir icra etmiyeceği cihetle kabulü muvafık görülmüştür. 

Her üç lâyihayi tevhit suretile yeniden tanzim kılınan kanun lâyihası; malî senenin 
hitamına az bir müddet kaldığı cihetle tercihan ve müstaeelen müzakere buyrulmak üzere 
Heyeti celileye takdim kılındı. 

28-V-1929 
Ka. RV. Reis 

Kütahya Samsun Erzurum Aydın Bursa İstanbul Edirne 
Niyazi Asım Âdil H. Aziz Mühendis Mitat Muhlis Fuat Şakir 

Tokat Yozgat Niğde 
O. Şevki S. Sırrı Faik 

Bütçe Encümeninin tadili 
Muhtelif devair in 1928 bütçelerine tahsisatı munzamma ve fevkalâde 

verilmesine dair kanun 
Madde i — 1928 senesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin birinci faslının üçüncü madde

sine 1,800 ve Maliye vekâleti bütçesinin 184 üncü vilâyat levazımı faslının birinci tenvir ve 
teshin maddesine 2,500 ve 185 inci vilâyat müteferrikası faslına dahi 2,500 lira tahsisatı 
munzamma olarak ilâve olunmuştur. 

Madde 2 — Seyyar sergi masarifi için Ticaret Vekâletinin 1341 senesi bütçesinin 284 A 
faslının ikinci maddesinden avans olarak verilip senei maliyenin hitamından sonra sarfedümiş 
olan 75,000 liranın mahsubu için 1928 senesi İktisat Vekâleti bütçesinde yeniden açılacak 
822 İnci fasla 75,000 lira tahsisatı fevkalâde olarak vazedilmiştir. 

Madde 3 — 1928 senesi Maliye Vekâleti bütçesinin 176 inci tahsisatı fevkalâde faslından 
5000 liralık tahsisat imha edilmiştir. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. -

Madde 5 — Bu kanunun ahkâmım icraya Maliye vekili memurdur. 





Sıra No 189 
Türkiye - Hollanda ticaret ve seyrisefain mukavelename
sinin tasdiki hakkında 414 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, 

Hariciye Encümenleri mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 4-4-929 

Muamelat Müdürlüğü 
Şube 1 
Sayl îföî 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Türkiye - Hollanda ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki hakkında Hariciye 

vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 3/4/929 tarihli içtimamda Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Türkiye - Hollanda ticaret ve seyri sefain mukavelenamesi 
Esbabı mucibe lâyihasıdır 

Uzun müzakerat neticesinde, hükümeti Cümhuriyemizle Hollanda Kraliyeti arasında 25 
temmuz 1928 tarihinde ankarada imzasına muvaffakiyet elveren ve leffen takdim kılınan 
ticaret ve seyrisefain mukavelenamesi, tarafeyn muvaredatma en ziyade müsaadeye mazhar 
millet muamelesi tatbiki esasına istinat etmekte ve Hollandanın esasen pek cüz'î olan gümrük 
resmi «ad valorem» , yani kıymet üzerinden cibayet olunmaktadır. 

İşbu mukavaleye merbut (A) ve (B) cetvellerinin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile (A) 
listesinde muharrer en ehemmiyetli ihracat emteamız için işbu cüz'i gümrük resimleri 
«Konsolide edilmiş ve bilmukabele, Felemenkten bize ithal edilecek bazı emtea için de (B) 
listesi üzerinde Türkiyenin ahdî ve asgarî tarife hatları tespit kılınmıştır. 

T. B. M. M. 
iktisat Encümeni 
Karar Jtf XXVI 
Esas M ak 11JVJ1929 

İktisat Encümeni mazbatası 
RİVASETİ CELİLEYE 

Türkiye Cümhuriyetile Hollanda Hükümeti arasında 1928 senesi temmuzunun yirmibeşinde 
Ankarada akıtvejimza edilen Ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihası ve merbutu mukavelename Hariciye Müsteşarı Beyin huzurile tetkik ve müzakere edildi. 
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Lozan muahedesine merbut ticaret mukavelesinin 6 ağustos 1929 tarihinde hitama ereceğine 

ve halbuki lâyihaya merbut mukavelenamenin onsekizinci maddesinde bu mukavelename 
badettasdik teatisi tarihinden otuz gün sonra mevkii icraya vazolunup tarafeynden biri tara
fından feshinden bilitibar üç ay müddetlede meriyette bulunacağı tasrih edilmiş olmasına göre 
Encümenimizce bu mukavelenin meriyetinin teşrinievele kadar kalacağının mahzurdan salim 
olup olmayacağı sualine karşı Müsteşar B. tarafından esasen Hollanda Hükümeti tarafından 
tasdik ve muamelesi tekâmül ettirilmiş olan bu mukavelenamenin tarafımızdan tasdikinin de 
münasebatı Düveliye noktai nazarından muvafık olacağı gibi Lozan muahedesinin hitamına 
mebni müzakerata başlandığı zamanda da yene 2-3 aylık bir müzakere müddeti geçebileceği 
cihetle teşrinievele kadar meriyette kalmasının bir mahzuru olamayacağı bildirilmiş ve bu 
beyanat üzerine Encümenimiz lâyiha ve merbutu mukavelenamenin aynen kabulüne karar 
vermiştir. 

Bermucibi havale Hariciye Encümenine tevdi buyrulmak üzere Riyaseti Celileye takdim 
kılındı . 

Âza Âza Âza Âza Kâtip Ma. Mu. Reis na. 
İstanbul İstanbul Edirne Denizli Zonguldak Mardin Ali Rıza 
Hüseyin Edip Servet Fayik Emin Aslan Hüsnü Ali Riza 

Âza Âza Âza Âza 
Yozgat Şebin Karahisar Mardin Manisa Konya 

Tahsin İsmail Nuri Yaşar A. Hamdi 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Karar jX° 18 
Esas M 3 ^ 

Hariciye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Hükümeti arasında 25 temmuz 1928 tarihinde Ankarada 
akt ve imza edilen ticaret ve seyri sefain mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki kanun lâyihası 
ve merbutu mukavelename ile İktisat Encümeni mazbatası Hariciye vekili Tevfik Rüştü Beyfen-
dinin huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

Mukavelenamenin meriyet müddetine ait İktisat Encümeninin mazbatasında dermeyan edilen 
mülâhaza Encümenimizce de muvafık görülmüş ve ahkâmı umumiyesinin Türkiyenin diğer 
devletlerle aktettiği bu kabil mukavelat ahkâmına tevafuk etmekte bulunduğu anlaşılmış olmakla 
tasdikim mutazammın kanun lâyihası aynen tasvip edilerek Yüksek Reisliğe takdim kılınmıştır. 

Âza Âza Âza Âza Kâ M. M. Ha, E. Rs. 
Bursa Trabzon Sivas Kocaeli Edirne sürt Erzincan 

Ahmet Münlir H. Nebizade Necmeddin /, Süreyya Zeki Mesut Mahmut Saffet Ziya 



Türkiye ile Felemenk arasında ticaret ve seyri sefain 
mukavelenamesi 

Bir taraftan 
Türkiye Reisi Cumhuru Hazretleri 

Diğer taraftan 
Haşmetlu Felemenk Kraliçesi Hazretleri 

İki memleket arasındaki münasebatı iktisadiyeyi inkişaf ettirmek, arzusiyle mütehassis olarak 
16 Ağustos 1924 tarihli Türk - Felemenk muhadenet muahedesine tevfikan bir ticaret ve 
seyri sefain mukavelenamesi akdine karar yermişler ve bunun için murahhasları olmak üzere 

Türkiye Reisi Cumhuru Hazretleri : 
Tokat meb'usu, Hariciye Vekâleti sabık müsteşarı Ali Şevki beyi, 

Haşmetlu Felemenk Kraliçesi Hazretleri: 
Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki fevkalade murahhas ve orta elçisi Baron Vilhelim 

Bernar Reenye de Velederen Renfersi tayin etmişlerdir. 
Müşaıieyhim usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine badettebliğ 

atideki maddeleri kararlaştırmışlardır: 

Madde 1 — Menşei Türkiye olan ve Felemenge ithal edilen müstahselâtı arziye ve sınai ve 
bütün emsali tezyitlerde dahil olduğuhalde A - Melfufunda tespit edilmiş bulunan Gümrük rüsu
mundan daha yüksek Rüsuma tabi tutulmayacaktır. Menşei Felemenk olan ve Türkiyeye ithal edilen 
müstahsalâtı arziye ve sınaiye bütün emsali tezyitlerde dahil olduğu halde B melfufunda tespit edilen 
gümrük rüsumundan daha yüksek Rüsuma tabi tutulmayacaktır. Menşei Türkiye olup A - melfufunda 
zikiredilmiş olanlar da dahil olduğu halde Felemenge, Felemengi Hiniye, Surinama, Kürasaoya ihtal 
edilen müstahsalâtı arziye ve sınaiye ve kezalik menşei Felemenk, Felemengi Hindiye, Surinam ve 
Kürasao olup -B- melfufunda zikiredilmiş olanlarda dahil olduğu halde Türkiyeye ithal edilen 
müstahsalâtı arzye ve sınaiye, en ziyade mazharı müsaade milletin aynı mahsulatına bahş 
edilmiş veya edilecek olan tekâlif, emsali tezyitler , Rüsum ve aidatı saireden daha yükseğine 
hiç bir suretle tabi olmayacaktır. Tarefeyni akıdeyinden birinin ölkesinden diğer taraf ölkesine 
ihraç edilen müstahsalâtı arziye ve sınaiyeden alman veya alınacak olan ihracat rüsumu emsali 
tezyitler , rüsum ve sair aidat hakkında dahi aynı muamele tatbik olunacrktır. 

Müsavat üzre en ziyde mazharı müsaade olan millet muamelesi hakkındaki teminat ithalat 
ve ihracat rüsumunun tarzı cibayetine »emtianın gümrük Antirepolarına vaz'ına, Gümrük aidat 
ve muamelâtına, eşyanın tarzı muayene ve tahliline gümrük rüsumunun ve diğer rüsumun tediyesi 
şeraitine ve tarifelerin tasnif ve tefsirine ve ithal ve iharç edilen yahut transit olarak geçen 
emtianın gümrükçe sevk muamelesine dahi şamildir. 

Madde 2 — Tarefeyni akıdeynden birinin , bir veya müteaddit üçüncü 
memleketler arasından transit suretiyle geçdikten sonra tarfı diğer ölkesine ithal edilmiş olan 
müstahsalat ( arziye ve sınaiyesi, hini ithallerinde, menşe, memleketlerinden doğrudan doğruya 
ithalleri takdirinde alınacak gümrük rüsumundan yahut aidatdan başkasına veya daha 
yükseğine tabi tutulmıyacaktın 

Bu hüküm doğrudan doğruya transit edilen emtia hakkında cari olduğu gibi aktarma, 
tekrar ambalaj ve antrepoya vazedildikten sonra transit edilen emtiaya da tatbik olunur. 

Madde 3 — Tarafeyni akideynden her biri, ithal edilen eşaynın menşe' memleketini 
tespit etmek için, işbu eşyanın memleketi mezkûre mahsulât veya muamelâtı milliyesinden 
olduğunu ve yahut işbu memlekette şeklinin bir tebeddüle uğradığı veya esbabı iktisadiyeden 
münbais bir ameliye gördüğü cihetle olveçhile kabulü icap ettiğini mübeyyen bir şehadetna-
menin ithalâtçı tarafından ibrazını talep edebilecektir 

İşbu mukavelenameye raptedilen numune - s - melfufu - mucibince tanzim edilmiş olan 
menşe' şahadetnameleri, gerek mürsalin mensup olduğu ticaret ve sinayi odaları, gerek gümrük 



idareleri ve gerekse mürselileyh memleketin kabul edeceği her nevi teşkilât veya heyet 
tarafından ita olunacaktır. Mürselileyh memleket hükümeti menşe' şehadetnamelerinin kendi 
siyasî mümessilleri ve konsolosları tarafından tasdikini talep etmek hakkını haiz olacaktır. 
Posta paketleri, ticarî bir mahiyeti haiz olmadığı mürselileyh memleket tarafından tanındığı 
takdirde, menşe' sehadetnamesine tabi tutulmayacaktır. 

Madde 4 — Tarafeyni akideyn ülkeleri arasında ticaret ve seyrisefain mütekabilen serbest 
olacaktır. Binaenaleyh, tarafeyni âkideyn mütekabil münasebatı ticariyelerini ne ithalat ve ihracat 
ve nede transit hususlarında hiç bir güna memuriyet veya takyidatla sektedar etmemeyi 
taahhüt eylerler. 

Bununla beraber, tarafeyni akideyin : 
1 - Taayyüş ve tagaddiye elzem olan menabiin muhafazası ve milletin iktisadî faaliyetinin 

vikayesi için, 
2 - Emniyeti âmmeye ve emniyeti Devlete müteallik esbaptan dolayı 
3 - Zabitai sıhhiyeye mütedair esbap dolayısile veyahut faideli hayvanat ve nebatatın 

hastalıklara, haşarat ve tüfeyliyatı müzırraya karşı, bu bapta kabul edilmiş olan beynelmilel 
esasata tevfikan himayesini temin zımnında, 

4 - Devlet inhisarlarına mevzu teşkil eden emtia için, ve yerli emtianın dahilde istihsal, 
beyi, nakliyat ve istihlaki hususunda kavanini dahiliye ile vazedilmiş veya edilecek olan 
memnuiyet ve takyidatın ayni cins Ecnebi emtiasına tatbiki zmnında, 

5 - Sikke veya maden halinde altının ihracını menetmek için ithalat ve ihracata memnuiyet 
ve takyidat vazetmek hakkını, ancak bu tedabirin bütün memleketlere veya ayni şerait altında 
bulunan memalike tatbiki taktirinde, muhafaza eylerler. 

Madde 5 — Tarafeyni âkideyin, beynelmilel transite en ziyade elverişli olan yollar 
üzerinde eşhasa eşyayı zatiyeye, emtiaya ve her türlü mevada, irsalata, merakip ve sefaine, 
arabalara ve vagonlara veya sair vesaiti nakliyeye serbesce transit hakkının mütekabilen itasını 
bu bapta yekdiğerine en ziyade mazharı müsaade millet muamelesini temin ederek taahhüt 
eylerler. 

Tarafeyni âkideyinden birinin ülkesinden geçen her nevi emtia, istatistik resmi ile muhafaza 
ve mağza ücuratından maada bilûmum gümrük resminden ve sair bütün aidattan mütekabilen 
müstesna tutulacaktır. 

Tarafeyni âkideyin, emtianın ve bilhassa bunlardan devlet inhisarına tabi olanların memle
kete gizlice ithal edilmemesini ve hakikaten transit suretile geçirilmesini temin için kâffei 
tedabirin ittihazı hakkını muhafaza etmekle beraber transit keyfiyetini takyit edebilecek 
muamelât veya sair tedabir ile transiti sektedar etmemeyi taahhüt eylerler. 

İşbu madde ahkâmı doğrudan doğruya transit suretile geçen emtia hakkında cari olduğu 
gibi aktarma, tekrar ambalaj veya anterepoya vazedildikten sonra transit edilen emtiaya dahi 
tatbik olunur. 

Emtianın transiti : 
1 - Emniyeti amme ve emniyeti Devlete müteallik esbap dolayısile 
2 - Zabitai Sıhhiyeye müteallik esbaptan dolayı veyahut faideli hayvanat ve nebatatın 

hastalıklara, haşaratı ve tufeyliyat muzirreye karşı bubapta beynelmilel kabul edilmiş olan 
esasata tevfikan himayesini temin zımnında men veya takyit edilebilecektir, 

Şukadarki bu tedabir bütün memleketlere veya ayni şeraite tabi olan memalike tatbik 
edilmiş ola. 

Madde 6 — Tarafeyni âkideynden birine mensup olan tacirler, erbabı senayı', fabrikacılar 
ve seyyar ticaret memurları diğerinin ülkesinde faaliyetlerine ait her şeyde ve bilhassa 
gümrük teshilâtı hususunda en ziyde mazharı müsaade milletin tacirleri fabrikatorları ve seyyar 
memurlarının numunelik eşyasına bahşedilen muamelenin aynına nail olacaklardır . 

Balâdaki ahkam, seyyar erbabı sanata ve ayak satıcılığına kabili tatbik olmadığından 
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tarıfeyni ahdinden her biri bu bapta kendi mevzuatı kanuniyesinde serbestii tammı muhafaza 
eder. 

Madde 7 — Tarfeyni akideyinden birinin ticaretlerini icra zımnında panayırlara ve ya 
pazarlara giden tebaası, diğerinin ülkesinde , tabiiyetinde bulundukları memleket memurini 
tarafından ( D) melfufundaki numune veçhile ita edilmiş bir hüviyet varakasının ibraz edebil
dikleri taktirdea tebaai mahaliyeden daha az müsait bir surette muamele görmiyeceklerdir. 

Birinci fıkranın ahkâmı seyyar erbabı sanata kabili tatbik olmadığı gibi ne ayak satıcılı -
gına nede sanat veya ticaret icra etmiyen eşhas nezdinde sipariş almağa şamil bulunmadığından 
tarafeyni âkideynden her biri bu bapta kendi mevzuatı kanuniyesinde serbestii tammı muhafaza 
eder, 

Madde 8 — Zirde mezkûr eşya istimalleri müddetine tevafuk eden bir mühlet zarfında 
tekrar ihraç veya antrepoya vazedilmiş oldukları taktirde ayniyetlerin tespiti şartı altında 
ve icap ederse her hangi bir teminatı kafiyenin tevdii mukabilinde, gümrük resminden maaf 
olarak kabul olunur, » 

1 — İki memleketi âkideynden birine tamir edilmek üzere ithal kılınan eşya 
Şurası mukarrerdir ki: bu eşya ihracat memleketine tekrar ithal edilirse, tekrar ithalleri 

esnasında ithalât resminden müstesnadırlar. Bu eşyaya esnai tamirde külliyetli miktarda ilâve 
edilmiş olup gümrük resmine tapi bulunan mevat veya aksam ( memleket mevzuatı kanuniye-
sinin icap ettirdiği derecede ) nefsi eşyadan ayrı olarak ve bunların asıl eşya ile terkip 
edilmelerinden mukaddem ta'bi oldukları tarifeye göre gümrük resmi tesviyesine tabi 
tutulacaklardır. Tesviyei rüsume esas olan siklet, alettahmin tespit olunabilir. 

2 - Tarafeyni âkideynin birinden diğerinin ülkesine, orada doldurulmak ve bilahara 
tekrar ihraç edilmek için, ithal olunan ambalajlar, çuvallar, fıçılar ve saire. 

3 - Panayırlara, sergilere müsabakalara gönderilen eşya. Mevzuubahs eşyanın memlekete 
hini duhulinde, alâkadarlar bunların istimal müddetini tespit eylemeye ihtimam edeceklerdir. 

Bu mühlet memurini rüsumiye tarafından, ihtiyaç görülürse temdit olunabilecektir. 
Madde 9 — Enziyade mazharı müsaade milletle müsavat üzere muamele görmek esası: 
1 - Tarafeyni akideyinden biri canibinden, hemhudut memleketlerle hududun iki tarafında 

umumen on beş kilometroyu tecavüz etmiyen bir saha dahilinde vukubulacak hudut ticareti 
hususunda bahşedilmiş veya bilahara edilebilecek olan imtiyazata 

2 - Bir gümrük ittihadından münbais müsaadatı mahsıısaya 
3 - Gümrük tarifesi hususunda ve umumiyetle diğer hususatı ticariyede, Türkiye ile 

1Q23 senesinde Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmış olan memleketler arasında mevcut veya 
istikbalde ihdas edilebilecek olan menabi ve müsaadata kabili tatbik olmıyacaktır. 

Madde 10 — Tarafeyni akideyinden birinin ülkesinde, bir mahsulün istihsali, ihzarı veya 
istihlâki üzerine gerek Devlet hesabına ve gerek nevanı ve esnaf cemiyetleri hesabına her ne nam 
ile olursa olsun vazedilmiş veya edilecek olan rüsumu dahiliye, tarafı diğer ülkesinin 
müstahsalâtını, hiç bir bahane altında en ziyade mazharı müsaade olan millet müstahsalâtı 
mümasilesinden daha ağır ve daha tazyik edici bir surette tatbik edilmiyecektir. 

Madde 11 — Tarafeyni âkideyin, tacirlere gümrük tarifeleri ve bilhassa muayyen bir 
meta üzerinden istifa edilecek rüsum miktarı hakkında malumatı resmiye istihsal eylemeleri 
imkânını vermek için tedabiri muktaziye ittihazını taahhüt ederler. İstida, ithalat memleketinin 
nizamatı mucibince, metaın bir numunesini veyahut mufassal bir tarifini, suret veya fotoğrafi-
sini ihtiva eylemelidir. 

Madde 12 — Tarafeyni akideyinden birinin sancağını hamil olup hamulesiz veya hamuleli 
olarak diğer tarafa ait sulara ve limanlara girecek veya buralardan çıkacak olan merakip ve sefain, 
mahallî hareket veya azimetleri neresi olursa olsun her guna hususatta aynile merakip ve sefaini 
milliyeye tatbik edilen muameleden ve her ne nam ile olursa olsun Devlet, vilâyetler, nahiyeler 
veya tarafı Hükümetten salahiyeti haiz her hangi bir taazzuv nam ve menfeatına istifa olunup 
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merakibi mîlliyeye tahmil edilmiş veya edilecek olanlardan başka veya daha yüksek hiç bir 
gûna tekâlif ve rüsuma tabi tutulmıyacaklardır. Hamuleler mevrit veya mahreçleri neresi olursa 
olsun millî sancak altında ithal veya ihraç edildikleri takdirde tabi tutulacakları rüsum ve 
mükellefiyetten ne başkasına ve ne daha yükseğine tabi olmıyacaklar ve ne de bu takdirde 
başkaca bir muamele görmiyeceklerdir. Gemilerin yolcularına ve bunların eşyayı zatiyelerine 
aynen millî sancak altında seyahat ediyorlarmış gibi muamele olunacaktır. 

Madde ]3 — 12 İnci maddenin ahkâmı kabotaja, balık avına, kılavuzluk etmeye ve 
kılavuz istihdamına, römorkör işletmeye ve sair liman hidematma ve ne de dahilî sularda 
seyrisefaine kabili tatbik olmayacaktır. 

Madde 14 — Sefain ve merakibin tabiiyeti, her iki tarafça, Devleti aidesinin salâhiyettar 
makamati canibinden, her iki memleketin kavanin ve nizamatma tevfikan, bu bapta verilen 
vsaik ve şehadetnamelere göre muteber tutulacaktır. 

Tarafeyni âkideyinden biri canibinden verilen hacmi istiapı şehadetnameleriyle hacmı-
istıabiye mütedair sair vesaik, iki tarafı akit arasında *akted i leb ilecek olan itilafatı mahsusaya 
tevfikan diğer tarafça tanınacaktır. 

Madde 15 — Tarafeyni âkideyinden birinin sancağını hamil olup diğer tarafa ait bir 
limana, mahza hamulelerini itmam ve ya bunlardan bir kısmını ihraç veya aktarma etmek 
maksadile dahil olan merakip ve sefaine mezkur devletin kavanin ve nizamatma tevfikı hareket 
ederek, hamulelerinin diğer bir limana ve va diğer bir memlekete gidecek olan kısmını gemi 
dahilinde hıfzedebilecekler ve hamulelerinin işbu kısmıahiri için muhafaza harçlarindan maada 
ki zaten bu harçlar ancak millî seyrisefain hakkında tespit edilmiş olan en aşağı miktarda 
istifa olunabilecektir- hiç bir harç veya ücret tesviyesine mecbur tutulmaksızın bunları tekrar 
ihraç eyliyebileceklerdir. 

Madde 16 — Tarafeyni âkideyinden birine mensup bir sefinenin tarafı diğer sularında 
gark olması , karaya oturması hasarı bahrî veya tevekkufu mecburiye uğraması gibi hadisatta 
sefine ve hamulesi işbu memleket kavanin ve nizamatimrı ahvali mümasilede sefaini milliyeye 
bahşettiği müsaadat ve muafiyatm aynından istifade edecektir. Geminin kaptanına mürettebatına 
ve yolcularına gerek bunlar için ve gerek sefine hamulesi için aynile tebeai mahlliyeye tatbik 
edilen tarz ve derecede ıfayi muavenet müzaheret edilecektir . 

Tahlisiye resmine gelince, talihsin vuku bulduğu memleketin mevzuatı kanuniyesi tatbik 
olunacaktır . 

Karaya oturmuş veya gark olmuş bir geminin kurtarılan emtaası, istihlâki dahili için 
memlekete ithal edilmiş olmadıkça hiç bir gümrük resmine tabi tutulmıyacaktır . 

Madde 17 — Birinci maddenin ilk ve ikinci fıkraları müstesna olmak üzere işbu mua
hede ahkâmı Türkiye tarafından keza Cezair Hindiye, Sürinam ve Kürasaoya ve mütekabildi 
Cezair Hindiye, Sürinam ve Kürasaortar afından da Tüjkiyeye tatbik edilecektir. 

Madde 18 — İşbu mukavelename tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün oldğtı kadar 
süratle Lahide teati kılınacaktır. Bu mukavelename, tasdikuamelerin teatisi tarihinden otuz gün 
sonra dahili meriyet olacak ve tarafeyni âkideyinden biri tarafından feshinden itibaren üç ay 
müddetle meriyette kalacaktır . 

Tasdikanlilmekal, murahhaslar işbu mukavelenameyi imza ve mühürlerile tahtim etmiş
lerdir. 

25 Temmuz 1928 tarihinde Ankarada iki nüsha olarak tanzim edilmiştir . 
V. B. Velderen banker s Şevki 



Felemenk tarife 
numarası 

32 

35 
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A - Melfufıı 

Ksami i e ş y a 

Zımpara 

Meyan balı 
1 - Parçalar muntazam şekiller yahut külçe halinde ve 
her biri 3 kilogram ve ya daha fazla sandukça, varil 
diğer züruf dahiline akıdılmış olduğu halde idhal edildiği 
takdirde, 
A - Sakarin veyahut diğer sun'i maddelerle tathlandırlmış 

B - sairleri 
Her yüzde beş şeker için (Vahidden dun yüzde beş olan 
kesirler ihmal sair ahvalde yüzde beş addolunur 

Gümrük idhalat 
resmi Florin 

% 8 kıymet 
üzerinden 

27 •• 100 Kilo 
G. dan 

II - Diğer surette idhal edildiği takdirde 
A - Ambalajlı 

47 
139 
96 1 

105 
120 1 
123 

139 
139 1 
139 1 
139 1 
139 1 
139 1 
139 1 

A 

4 
5 
6 
7 
8 

10 

Gitre zamkı 
Meyan kökü 
Fıçı içinde zeytinyağı 
Afyon 
Yaprak Tütün 
Uçlari düğümlü halı 

Kuş Yemi 
Kuru İncir 
Kuru üzüm 
Ceviz ve Fıntık 
Kum badem 
Safran 
Mazı, palamut ve Fıstık 

1,35- lOOKilo 
G. dan 

% 8 ve 27... 100 kilo 
G. dan 

% 8 
7o 8 
0,55.-100 KG. dan 
7u 8 
1,40.-100 KG. dan 

% 8 kıymet 
üzerinden 

7u 8 
7u 8 
7u 8 
7u 8 
7u 8 
7u 8 
7u 8 
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B — Melfufu 

Türkiye arazisine duhulünde gümrük idhalât resmi 
İthalât 

Türk Tarife Resmi ı o O 
Numarası Esami i E ş y a Kg.dan 

32 den b ) Felemenk peyniri kutu içinde peynirler dahil olduğu hlde 480 
51 a> b ) Ayıklanmış pirinç 60 
109 » b ) Kakoo ügüdülmüş veya hamur halinde şekersiz 360 
111 Kakoo yağı 270 
112 Kakoo ve çukulata ( şeker vesair ekle salih mevadı 350 

gıdaiyeyi havi 
115 » Şeker : tasfiye olunmuş kelle ve kelle kırığı, dört 76 

köşe veya yassı, kırıntı veya toz Nöbet şekeri 
125 Hayvanat derileri işlenmemiş yaş tuzlu veya kirece 

batırılmış 
a ) Kuzu ve olak derisi 240 
b ) Sair deriler 80 

153 Kuru deriler 
a ) Kuzu ve olak derileri 450 
b ) Sair deriler 150 

202 » b ) Sun'i ve kimyevi gübreler Maaf 
134 Bezir yağı 100 
135 Kolza yğı koka yağı amerikan fıstığı yağı vesaire 125 
235 Sarğılık kâğıt ( Kırmalı ve kırmasız vekatranlı kâğıt) 70 
236 Kâğıt matbaa veyazı kâğıtları 45 

a ) Adi matbaa kâğıdı 
b ) Kesilmemiş yazı kâğıdı ve iyi matbaa kâğıdı 90 

249 Mukavva adi ham iki yüzü sert ve katranlı ve asftlı * 40 
270 den a ) ı Kaput bezi Amerikan bezi ( tiklot ) sargı 

bezi ( vestklot) ham dimi ( gernvil) (ğerdlil) ham 
kömlek bezi şirtinğ ( ger şirtinğ ham kambrik 
astarlık ( gerlen klot ) ve emsali kasrsız sair men
sucat fanilelik (flanilet) dahil olduğu halde 400 
b ) 6 - Sair bilcümle kaşarlı mencsucat ezcümle 
beyaz dimi vayit tvil ( vayit dril beyaz kömlek 
bezi vayt şirtinğ ( vayit kroydon ) beyaz kambrik, 
beyaz astarlık ( vayit lon klot) madampol, hassa pike 560 
ç 4 - Topu ayni renkle boyanmış mensucat fanilalık, 
flanilet tesmiye olanlar dahi dahil olduğu dalde 500 

270 den C) 5 - İşbu tarifenin başka yerlerinde zikirolun-
mıyan sair bilcümle boyalı veya ıstampalı parlatıl
mış, perdahlı damaskolu veya fasone kreton, repîs, 
çizgili ve çiçekli mensucat örtü ve bunların 
mümasili mensucat boyalı veya ıstampalı iplik ile 
mamul, ıstampalı fanilelik filânilet tesmiye olunan
lar da dahil olduğu halde 560 
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„ İthalât res-
Türk tarife m\ J^Q Emsali 
numarası Eşaınii eşya l<ğ dan tezyit 

323 İşbu tarifenin başka yerinde zikirolunmıyan men
sucat ve kumaş, dibeklenmiş veya dibeklememiş 
erkek veya kadın elbisesi, veya saireye mahsus 
yünden mamul veya ipekten gayri lifi mevat ile 
mahlut olanlar 1600 
A ) safî yün: 
1 - Bir metre mürabbaının sıkleti ikiyüz gramdan 
az olanlar 
2 - Bir metre mürabbaının sikleti ikiyüz gramdan 
altıyüz grama kadar olanlar 1400 
3 - Bir metre murebbaının sıkleti altıyüz gramdan 
yukarı olanlar 1300 
B) Arişi pamuk: 
1 - Bir metre mürabbaının sıkleti iki yüz gramdan 
dun olanlar 1100 
2 - Bir metre mürabbaının sıkleti iki yüz gramdan 
altı yüz grama kadar olanlar 900 
3 - Bir metre mürabbaının sıkleti altı yüz gramdan 
fazla olanlar 600 
Mülahaza - Suveri saire ile pamuk ve yün ile mahlut 
nesç ve imal edilenler birinci fıkrada (Safi yün için 
muharrer rüsuma tabi tutulacaktır. 
4 - Aba ve şayak ve adî keçi kılından mensuç 1000 
şayaklar. Safi ve pamuk ile mahlut 

409 Beyaz alevli elektrik lambaları ve aksamı 1500 
542 den Telgraf ve telefon alat ve edevatı ile aksamı (Teller 

müstesna) 90 o 
Radyü makinalari 

584 Hazır boyalar 
A) Matbaa mürekkebi 
B) yazı mürekkebi 
C) Sanayia mahsus yağlı ve sulu boyalar 
Ç) ala cins yağlı resim boyaları çin mürekkebi ilahire 
D) Vernikli boyalar 

160 
100 

65 
675 
300 

5 
5 
5 
5 
5 



- 1 0 -
(C)Melfufu 

Menşe şehadetnamesi numunesi 
Mürsilin Mürselileyhin 
İsmi İsmi 
İkametgâhı İkametgâhı 
Sokağı Sokağı 

Parça Ambalajın Marka ve Safî ve gayrı safî Sevk edildiği tarih Muhteviyatı 
adedi zurufun şekil numarası sıkleti kilo ve şimendüfer, posta 

ve sureti kıymeti vapuru ilahiri 
Balâda evsafı zikredilen eşyanın menşeinin olduğu tasdik olunur. 

192 
Şehadetnameyi ita eden salâhiyattar dairenin ismi ve imza. 

(Mühür ) 

Ç - Melfllfu 
Panayir ve pazarları ziyaret edenlere mahsus salâhiyet varakası 

İşbu varakanın hamili olup deki Türk tebaası için: Felemenkdeki Felemenk 
tebeası için : Türkiyedeki panayir ve pazarları ziyaret etmek arzusunda bulunan 
Efendinin şehrinde ikamet eylediği ve ticaret veya sanatının icrası için tekâlif 
ve rüsumu kanuniyei tesviye ile mükellef olduğu tasdik kılındı. İşbu varaka 
aylık bir mühlet için muteberdir. 

Varakanın ita kılındığı mahal ve tarih ile ita eden makamın imza ve mührü. 

İmza Protokolu 

Vaziülimza murahhaslar, işbu ticaret mukavelenamesini imza ederken, tasrihatı ati yede 
bulunmak hususunda mutabık kalmışlardır . 

1 İnci maddeye miiteferrian 
Lozanda 24 temmuz 1923 tarihinde bir Jarafdan " Türkiye, diğer tarafdan Düveli saire 

tarafından imza edilen Lozan ticaret mukavelenamesinin ikinci maddesine tevfikan, işbu mad
dede musarrah emsali tezyidin tanzimine kambiyonun temevvücatı dolayısiyle tevessül olunduğu 
takdirde, işbu mukavelenameye merbut (B) listesinde mezkûr bulunan emsali aynı şerait 
dairesinde ve birinci maddenin üçüncü fıkrası ahkâmının temamii tatbikine halel getirilmeksizin 
tanzim etmek hususunda tarafeyni âkideyn mutabık kalmışlardır . 

9 Uncu maddeye miiteferrian 
Şurası mukarrerdir ki dukuzuncu maddenin üçüncü numarasında tadat edilen müsaadat ve 

menafii mahsusasma üçüncü bir Devlete bahşedilmiş olması takdirinde işbu madde 
mabehülihticaç olmaz. 
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10 Uncu maddeye müteferrian 

Şu cihet mukarrerdir ki : Türkiye kendi tebeasiyle Felemenk tebeası arasında aynı şerait 
müsavat dahilinde işbu mazbataya melfuf cetvelde tadad edilen mahsulat üzerinden mezkûr 
cetvelde irae olunan istihlâk rüsumunu ayrıca istifaya devam edebilecektir. 

Ankara : 25 temmuz 1928 
A. Şevki V. Rengeres 

İmza protokolünün 
Melfufu istihlâk rüsmu 

Çay 
Kahve 
Petrol 
Pirinç 
Margarin ve oleo margarin ve diğer 
Şuhumu hayvaniye 
Sitearin mumları 
Adi sabun 
Yeni ve' müstamel torba ve çuval 
Baharat 
Kibrit 
mum kibrit 
Sigara kâğıdı 
Çakmak 
Şeker 
Bisküi 
Çukolata 
Süt hülâsası 
Şekerleme ve glükoz meşrubatı gayrı kuuliye, 
limonatalar diğer bütün şekerli müstahzarat. 
Tenbekü 

40 
20 
6 

10 
80 

30 
5 
5 

30 
1/2 

1 
1 

25 
15 

gazoz ve 

40 

Kuruş Kilosu 

-

60 Kibritlik her kutusu 
60 » » » 
50 Yaprağı 

Danesi 
Kilosu 

Muhtevi olduklari yüzde 
rında şekere nazaran isti 
mine tabidirler. 

Kuruş 
Aslının aynidir 

Kâtip 
Mimi 

mikta. 
istihlâk res. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile lıollaıula Hükümeti kraliyesi arasında mü-

nakit ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdikine 
mütedair kanun lâyihasıdır 

Madde i — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Hükümeti kraliyesi arasında 1928 senesi 
temmuz ayının yirmi beşinci günü Ankarada akit ve imza edilen Ticaret ve SeyriSefain 
mukavelenamesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — İşbu mukavelenamenin icrayı ahkâmına, İcra Vekilleri Hey'eti memurdur. 

3 / 4 / 1929 
Ma. V. Ha. V. Da. V. M. M. V. Ad. V. Bş. V. 

Ş. Saraçoğlu Dr. T. Rüştü Ş. Kaya M. Abdülhallk Mahmut Esat İsmet 

S. İ. M. V. İk. V. Na. V. Mf. V." 
İçtimada bulunmadı M. Rahmi Recep fi. Vasıf 



Sıra No 190 
Türkiye ve Letonya ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin 

tasdiki hakkında 4\, numaralı kanun lâyihası ve İktisat 
ve Hariciye Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 4 - 4 - 1929 

Muamelatmüdürlüğü 
Şube 1 
Sayl ıhı 

II. M. M. Yüksek Reisliğine 
Türkiye- Letonya ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki hakkında Hariciye vekâ

letince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 3-4-929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Türkiye Cumhuriyetiyle Letonya arasında akit ve imza olunan 
ticaret ve seyrisefain mukavelenamesi esbabı mucibe 

lâyihasıdır 
Uzun müzakerat neticesinde, Hükümeti Cümhuriyemizle Letomya Cumhuriyeti arasında 28 

mayıs 1928 tarihinde Ankarada imzalanan ticaret ve seyrisefain mukavelenamesi leffen 
takdim kılınmıştır. 

Birinci faslı teşkil eden ve ikamete mütedair bulunan ahkâmın bir kısmı en ziyade mazharı 
müsaade millet muamelesi diğer kısımları ise tebaai mahalliyeye tatbik edilen muamele 
esasları dairesinde tanzim edilmiştir. 

Esasatı mezkûreden birincisi ki - muhtelif hükûmatın ekseri tarafından kabul edilmiştir-
devletlere mevzuatı kanuniyei dahiliyelerini tebaai ecnebiye hakkında tahakkuk edecek 
ihtiyacatagöre tadil hususunda serbestii harekât temin eylediği gibi tarafeyni âkıdeyn tebaasının 
tarafeyn ülkelerinde mütefavit bir muameleye tabi tutulmalarını mani ahkâmı mahsusamn 
vaz'ı da mütekabiliyet esasını muhafaza etmektedir. 

Filhakika birinci faslın 9 uncu maddesinde ( tarafeyni âkıdeynden hiç biri tebaası, 
şirketleri ve kooperatifleri için kendi tarafından alelumum ecnebi tabaasma, şirketlerine ve 
kooperatiflerine bahşedilen hukuktan gayri veya daha ziyade hukuk talep için, işbu fasılda 
münderiç ) en ziyade mazharı müsaade millet ( kaydından mütevellit menfaati ileri sürmiye-
cektir ) denilmektedir. 

Bu suretle tarafeyni âkideyn tebaasının ikamet şeraitini tanzim edecek olan en ziyade 
mazharı müsaade millet muamelesi tam bir mütekabiliyet esası dairesinde cereyan etmiş 
olacaktır. 

Bundan başka en ziyade mazharı müsaade millet muamelesinin Lozan muahedesinin âkıdi 
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devletler tebaası hakkında bu hususta tanılan hakkı müktesebe şümulünü menetmek üzere mua-
hedei mezkûreye merbut imza protokolunda mestur muamelenin mevzubahs hakkı müktesebi 
iddiaya esas teşkil edememesi ayrıca kayt ve tasrih edilmiştir. 

Ticaret ve seyri sefainden bahis ikinci fasla gelince işbu mukaveleye merbut ( A ) ve ( B) 
listelerinin tetkikinden anlaşılacağı veçhile ( A ) listesinde muharrer en ehmmiyetli ihracat 
emteamız için Letonyaya nini ithallerinde asgari tarife hatları emin olunacak ve bilmukabele 
( B ) listesine dahil olan leton emteası da Türkiyeye duhulünde en ziyade mazharı müsaade 
millet muamelesine tabi tutulacaktır. 

Alelumum ticaretin, transit yollarının serbestisine, rüsumu dahiliye mesailine, demir yollan 
nakliyatına mütedair hususatta dahi en ziyade mazharı müsaade millet muamelesi kabul 
edilmiştir. " 

Seyri sefain hakkında tadat edilen hususat tâ daha muvazzah bir şekilde dercolunmuştur. 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 11- V- 1929 

Karar M XXVII 
Fsas M jjç 

İktisat Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Türkiye Cümhuriyetile Letonya Hükümeti arasında 1928 senesi mayısının yirmisekizinde 
Aankarada akit ve imza edilen ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihası ve merbutu mukavalename Hariciye Müsteşarı beyin huzurile tetkik ve müzakare 
edildi. 

Lozan muahedesine merbut ticaret mukavelesinin 6 ağustos 929 tarihinde hitame 
ereceğine ve halbuki lâyihaya merbut mukavelenamenin yirmi dördüncü maddesinde bu 
mukavelename badettasdik taatisi tarihinden otuz gün sonra mevkii icraya vazolunup 
tarafeynden biri tarafından feshinden bilitibar üç ay müddetle de meriyette bulunacağı 
tasrih edilmiş olmasına göre encümenimizce bu mukavelenin mer'iyetinin teşrinievele 
kadar kalacağının mahzurdan salim olup olmayacağı sualine karşı müsteşar bey tarafından 
esasen Letonya hükümeti tarafından tasdik ve muamelesi tekâmül ettirilmiş olan 
bu mı kavelenamenin tarafımızdan tasdikinin de münasebeti Düveliye noktai nazarından 
muvafık olacağı gibi Lozan muahedesinin hitamına mebni müzakerata başlanıldığı zamanda 
da yine 2-3 aylık bir müzakere müddeti geçebileceği cihetle teşrinievele kadar mer'iyette 
kalmasının bir mahzuru olmayacağı bildirilmiş ve bu beyanat üzerine |encümenimiz lâyihayı 
aynen kabule karar vermiştir. • 

Bermucibi havale Hariciye Encümenine tevdi buyrulmak üzere Riyaseti Celileye takdim 
kılındı.. 

Âza Âza Âza Âza Kâtip M. M. Reis Na. 
İstanbul İstanbul Edirne Denizli Zonguldak Mardin Mardin 
Hüseyin Edip Servet Eayık Emin Aslan Hüsnü Ali Riza Ali Riza 

Âza Âza Âza Âza Âza 
Yozgat Ş. Karahisar Manisa Mardin Konya 
Tahsin İsmail Yasar Nuri A. Hamdi 
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T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 13-V-1929 
Karar M 20 
Esas M 4İ5 

Hariciye Encümeni mazbatası 
ı YÖKSEK REİSLİĞE 

Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Hükümeti arasında Ankarada 28 mayıs 1928 tarihinde 
akdü imza edilen Ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki kanun lâyihası 
ve merbutu mukavelename ile İktisat Encümeni mazbatası Hariciye Vekili Beyefendinin huzurile 
tetkik ve müzakere edildi. 

Mukavelenamenin meriyet müddetine ait İktisat Encümeninin mazbatasında tasrih edilen 
noktai nazar encümencede muvafık görülmüş ve ahkâmı umumiyesinde Türkiyenin diğer 
Devletlerle akteddiği bu kabil mukavelat ahkâmına tevfik etmekte olduğu anlaşılmı olmakla 
tasdiki mutezammın kanun lâyihası aynen tasvip edilerek Yüksek Reisliğe takdim kılınmıştır. 

, Âza Âza Âza Âza Kâ. M. m. Ha. E. R. 
Trabzon Bursa Sivas Kocaeli Edirne Siirt Erzincan 

M. nebizade Ahmet Münür Necmeddin /. Süreyya Zeki M es'ut Mahmut Saf fet Ziya 

Türkiye - Letonya ticaret ve seyrisefain mukavelenamesi 
Bir taraftan Türkiye 

Diğer taraftan Letonya 
İki memleket arasında teyemmünen cari olmakta bulunan dostluk rabıtalarının takviyesi ve 

tebaalarının iki memlekette ikamet şartlarını tanzim ve iktisadî münasebetlerinin inkişafı 
arzusını perverde ettikleri cihetle bir mukavelename aktine karar vermişler ve murahhasları 
olmak üzere : 

Türkiye Reisicumhuru : 
Hariciye vekâleti Müsteşarı Enis Beyi 

ve Letonya Reisicumhuru : 
Hariciye nezareti Kâtibi Umumisi Müsyö Jermen Albanı tayin etmişlerdir : 

Müşarüleyhim, usulüne muvafık görülen salâhiyetlerini birbirlerine tebliğ ettikten sonra 
aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır. 

Türkiye ve Letonya arasında ticaret ve seyrisefain mukavelenamesi 
Birinci fasıl: İkamet 
Madde 1 — Akıt taraflardan her birinin tebaası diğer tarafın memleketinde mer'i olan 

kanunlar ve nizamlar ile mukayyet olmak şartiyle serbestçe ikamet ve meksetmek gidüp 
gelmek ve seyrisefer eylemek hakkını haiz olacaklardır: 

Tarafeyni akideynden her biri içeri muhaceret hususunda bütün serbestii harekâtım 
muhafaza ettiği gibi kendi arazisine duhul ve ikamet keyfiyetini emniyet ve intizamı umumiyeye 
müteallik esbaba binaen tedabiri ferdiye ile, menetmek hakkını muhafaza eyler. 

Tarafeyni akideynin tebaası meks ve ikamet dolayısiyle tediye edecekleri rüsum ve. mükel-
lefat hususunda en ziyade mazharı müsaade millet muamelesinden müstefit olacaklardır. 



Madde 2 — Tarafeyni akideynden her birinin tebaası diğerinin ülkesinde mevzuatı kanu-
niyei müteallikası ile muayyen olan keyfiyetler müstesna olmak üzere her nevi emvali menkule 
ve gayri menkuleyi memleketin kavanin ve nizamatına tevfikan en ziyade mazharı müsaade 
millet tebaasına ait aynı şerait dairesinde ihraz, tasarruf ve ferağ etmek hakkını haiz olacak
lardır. 

Tebaai mezkûre aynı şerait dairesinde bey ve şıra, hibe devri ferağ, akdi nikâh, vasiyet, 
veraset tarikiyle veya diğer her suretle emvali mezkûreyi tasarruf edebileceklerdir. 

Tebaai mezkûre balâdaki hususatın hiç birinde her ne nam tahtında olursa olsun tebaai 
rnahalliye için vazedilmiş veya edilecek olandan başka veya daha yüksek mükellefata, rüsuma 
ve vergilere tabi tutulmıyaçaktır. 

Madde 3 — Tarafeyni akideynden her birinin tebaası diğerinin ülkesinde en ziyade 
mazharı müsaade millet tebaasına ait aynı şerait dairesinde memleketin kavanin ve nizamatına 
tevfikan icrası tebaai mahalliyeye hasredilmemiş veya edilmiyecek olan her türlü san,at ve 
ticareti icra ve lâalettayin kâffei hurfet ve mesalike sülük etmek hakkını haiz olacaklardır. 

Madde 4 — Tarafeyni akideynden her birinin tebaası diğerinin ülkesinde gerek şahısları 
malları, hukuk ve menafileri, gerek her nevi ticaret, san'at hırfet ve mesleki icra itibarile 
tebaai mahalliyeye tarhedilebilecek olanlardan başka veya daha yüksek hiç bir mükellefiyete 
resim ve yahut bilâ vasıta veya bilvasıta vergiye tapi olmıyacaklardır. 

Tebaai mezkûre mallarının füruhtundan mütehassıl esmanı veya aynen bu mallarım memle
kette cari ahkâmı kanuniye kaydı altında, serbestçe ihraç etmeğe sureti mahsusada mezun 
olup bu hususta tebaai mahalliyenin tediye edeceği miktardan daha yüksek vergilere harçlara 
ve aidata, ecnebi sıfatiyle tabi tutulmıyacaklardır. 

Madde 5 — Tarafeyni akideynden her birinin tebaası diğerinin ülkesinde gerek berrî, 
gerek bahrî veya havaî ordularda gerek millî muhafaza ve milis kıtaatında hiç bir hizmeti 
askeriyeye ve hizmeti askeriye yerine kaim olan hiç bir mecburiyet ve mükellefiyete tabi 
olmıyacaklardır. Tebaai mezkûre her gûna istikrazı mecburiden müstesna tutulacaklardır. 
Bunlar ancak kanunen tebaai mahalliyeye tarhedilecek askerî mükellefatı nakdiye ve istimvalâta 
tabi olacaklardır. 

Madde 6 — Menfaati ammeye müstenit olduğu kanunen mütehakkık bir sebep bulundukça 
tarafeyni akideynden birinin tebaasının diğer taraf ülkesindeki emvali istimlâk olunmıyacaktır. 
İstimlâk edilen malların bedellerine gelince tarafeyni akideynden her biri kavanini mevzuai 
milliyesi dairesinde en ziyade mazharı müsaade millet muamelesini tatbik edecektir. 

Madde 7 — Tarafeyni akideynden her birinin tebaası, diğer tarafın ülkesinde şahs ve 
mallarının himayei adliye ve kanuniyesine müteallik kâffei hususatta ayniyle tebaai mahalli 
yeye edilen muameleden müstefit olacaklardır. 

Binaenaleyh mahkemelere sarbestçe ve kolayca müracaat ve tebaai mahalliyeye ait şerait 
dairesinde ikamei dava ve defi dava edebileceklerdir. 

Şu kaytileki masarifi mahkemeyi müemmen kefalet akçasına ve meccani müzahereti 
adliyeye müteallik ahkâm bu mesailin tarafeyn arasında aktedilecek bir mukavelei mahsusa 
ile tanzimine kadar mahallî mevzuatı kanuniye dairesinde icra edilecektir. 

Madde 8 — Merkezi idareleri tarafeyni akideynden birinin arazisinde bulunup o memle
ketin kanunları mucibince teşekkül etmiş olan anonim şirketlerle sınaî, sigorta, muvasalat ve 
nakliyat şirketleri de dahil olmak üzere kopratif ve sair ticarî şirketler, tarafı diğer ülkesinde 
meşru tanınacaklar gerek ikamei dava gerek defi dava için mahakemeye müracaat 
edebileceklerdir. Tarafeyni akideynden birine ait şirketler ve teşekküllerin tanınması diğer taraf 
ülkesinde bunların yerleşmesini icrayi faaliyetini ve umumiyetle nizamnamelrinde istihdaf edilen 
muamemelerin sureti daimede ifasını tazammun etmez. Mevzuubahs şirketlerin diğer tarafı akit 



5 
ülkesinde san'at ve ticaretlerini icra eylemeleri hususunun kabulü ile bu husustaki rüsum ve 
sair mükellefiyetlerde işbu memlekette mer'i bulunan veya mer'i olacak olan kavanin ahkâmına 
tabaiyetlerine vabestedir. Bu şirketlere her ne nam ve mahiyette olursa olsun mümasil millî 
şirketlerden daha ağır vergiler, rüsum ve tekalif tahmil edilemiyecektir. 

İşbu şirketler aynile en ziyade mazharı müsaade millet şirketlerine ait şerait dairesinde ve 
kavanini memlekete tabaiyet ederek her nevi emvali menkuleyi ihraz edebileceklerdir. Tarafeyni 
akideynden her biri mezkûr şirketlerin emvali gayri menkule tasarrufu hususunda tam bir serbesti 
muhafaza ederler. Bu müsaade bahsedildiği takdirde tasarruf şartları ve muameleleri en ziyade 
mümasili olan mazharı müsaade millet şirketlerinin aynı olacaktır. 

Madde — Q Şurası mukarrerdir ki tarafeyni akideynden hiç biri diğer tarafı akidi bütün 
ecnebi tebaa, şirket ve kooperatiflerine kendisince bahşedilmiş olandan başka veya daha vasi 
hukuku kendi tebaa şirket ve kooperatifleri lehinde talep ve iddia etmek hususunda işbu 
fasılda münderic en ziyade mazharı müsaade millet kaydinden mütevellit menfaati ileri 
sürem iyecektir. 

İkinci fasıl Ticaret ve Seyrisefain 
Madde 10 — Menşei Türkiye olan ve işbu mukavelenameye merbut (A) cetvelinde tadat 

edilen müstahsalatı arziye ve sınaiye Letonyaya idhallerinde asgari tarifeden müstefit olacaklar 
dır. Menşei Letonya olan ve işbu mukavelenameye merbut (B) cetvelinde tadat edilen müstah
salatı arziye ve sınaiye Türkiyeye idhallerinde tarifeden müstefit olacaklardır. Tarafeyni akıdeyin 
den birihne neşet edup tarafı diğer memleketine ithal olunan müstahsalatı arziye ve sınaiye 
üçüncü bir memleketin aynı mahsulatına bahşedilmiş olan rüsum, emsali tezyit hariç yahut her 
türlü aidattan daha yükseğine tabi olmiyacaktır . 

Tarafeyni akideyinden birinin ülkesinde diğer taraf ülkesine ihraç edilmiş olan müstahsalatı 
arziye ve sınaiyesine müteallik ihracat rüsumu ve diğer aidat dahi böyle olacaktır . 

Üçüncü bir memleket ile müsavi mertebede muamele teminatı . 
Kezalik ithalat ve ihracat rüsumunun tarzı tahsiline , emtaanın gümrük antrepolarına 

vaz'ına aidat ile gümrük muamelatına ve gümrükten ithal ihraç ve transit olarak geçen eşya 
muamelatına dahi şamildir. 

Madde 11 — Tarefeyni akideyinden birinin müstahsalatı arziye ve sınaiyesi bir veya 
müteaddit memleketi saliseden transit suretile geçtikten sonra tarafı diğer ülkesine esnayı 
ithallerinde menşe' memleketlerinden doğrudan doğruya ithalleri takdirinde tabi olacakları 
vergi veya rüsumdan başkasına veya daha yükseğine tabi tutulmıyacaktır . 

Madde 12 — Tarafeyni akideynden birinden neş'et edip tarafı diğer memleketine ithal 
olunan müstahsalatı arziye ve sınaiye her hangi bir nam altında olursa olsun rüsumu dahiliye 
hususunda üçüncü bir memleketin aynı mahsulâtına bahşolunan muameleden istifade edecektir. 

Madde 13 — Yukarıdaki hükümlerden münbais kendi memleketlerinden neş'et eden 
müstahsalâta hasr ve temini için akit taraflar memleketine ithal edilen müstahsalât ve emteanm 
bir menş'e şehadetnamesile birlikte bulunmalarını talep edebileceklerdir. Söyleki menş'e şeha-
detnamesi eğer tabiî bir mahsul maksut ise, bunun öteki memleketten neş'et ettiğini veya 
şayet sınai bir mamul maksut olursa o takdirde bunun en az yarı kıymetinin öteki memle
ketten neş'et etmiş maddelerin kıymetinden ve kezalik başka şekle sokulması masrafından 
mütehassıl bulunduğunu mübeyyin olmalıdır. 

Menşe şehadetnameleri, gerek İktisat, Maliye ve Ziraat vekâletleri mürsilin mensup olduğu 
ticaret ve senayi odaları ve gerekse mürselileyh memleketin kabul edeceği her nevi teşkilât 
veya hey'et tarafından ita olunacaktır, 

Her iki akit taraf, menş'e şehadetnamelerinin kendi siyasî ve şehbenderî mümessilleri tarafından 
tasdikini mütekabilen talep etmek hakkını haiz olacaklardır. Posta paketleri ticarî bir mahiyeti 
haiz irsalattan madut olmadığını mürselileyh memleket kabul ettiği takdirde menş'e şehadetna-
mesine tabi tutulmiyacaktır. 
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Madde 14 — Akit taraflar arasında ticaret ev seyrisefain mütekabilen serbest olacaktır. 

Binaenaleyh akit taraflar ithalât veya ihracatta memnuiyetler veya takyitler ile mütekabil 
münasebatı ticariyelerini sektedar etmemek hususunda mutabık kalmışlardır. Meğer ki bu 
takyidat ve memnuiyetlerin idame veya ikamesi katiyen muktazi buluna. 

Akit taraflardan biri, emteanın ithal ve ihracı hususunda memnuiyet veya takyidat vaz 
ettiği takdirde üçüncü bir memleketin emteasma bahşedilmiş veya bilahara bahşedilecek olan 
aynı muameleyi tarafı diğere dahi bahşedecektir, 

1 - Emniyeti Devletin temini 
2 - Sıhhati umumiye için veya emrazı nebatiye ve hayvaniyeye karşı ittihaz edilecek 

tedabiri sıhhiye ve fenniye 
3 - Devlet inhisarlarının tesis veya idamesi . 
4 - Menşeleri itibarile ithal idilecekleri memlekette neşvünemaya kabiliyetleri olmiyan 

tohumlar. 
Hususatında ithalât ve ihracat memnuiyet ve takyidatı vaz ve idame edildiği takdirde 

işbu madde ahkâmı kabili tatbik değildir. 
Madde 15 — Âkit taraflar beynelmilel transite en ziyade elverişli olan, yollar üzerinde 

eşhasa, eşyayi zatiyeye, emteaya ve her türlü mevada, irsalât, sefain ve merakip arabalar ve 
vagonlara veya sair vesaiti nakliyeye transit hakkını - Bu bapta yekdiğerine en ziyade mazharı 
müsaade millet muamelesini temin ederek - mütekabilen ita etmeği taahhüt ederler. Âkit 
taraflardan birinin arazii rüsumiyesinden geçen her nevi emtea, istatistik, muhafaza harç rüsumu 
ile diğer idarî mükellefiyetlerden müstesna olmak üzere bilumum gümrük rüsumundan ve sair 
mükellefiyetlerden müstesna tutulacaklardır. 

İşbu maddenin hükümleri, doğrudan doğruya transit geçen eşyaya olduğu gibi aktarma 
edildikten sonra transit edilen zurufu tebdil ve antrepoya konan eşyaya dahi tatbik olunur. 

Maahaza bu emteanın ve memlekete duhulünün men,i zımnında buna ait gümrük kanularına 
tevfikan transitin tahtı temine alınması mukarrerdir. 

Âkit taraflardan hiç biri kendi arazisine duhulleri memnu olan eşhasın transit olan 
mürurlarını temin ile mükellef olmiyacaktır. 

Emteanın transiti. 
A - Emniyeti ammeye ve selâmeti Devlete müteallik esbaba binaen 
B - Sıhhî sebepler dolayisile veya hayvanat nebatat hastalıklarına tahaffuz için men oluna

bilecektir. 
Âkit taraflardan kendi ülkelerinde bilhassa bir Devlet inhisarına mevzu teşkil eden emteanın 

hakikaten transit suretiyle müruru hakkında emniyet hasıl etmek için muktazi ihtiyatî tedbirleri 
ittihaz etmek hakkını haiz olacaklardır. 

Madde 16 — Âkit taraflar kendi ülkelerindeki demir yollan üzerinde nakliyatın ücretleri 
ve tarzı icrası ile teslim şartları ve umumî resimler mükellefiyetleri hakkında mütekabilen 
en ziyade mazharı müsaade millet muamelesini ita etmeği yekdiğerine temin eyler. 

Madde 17 -—Âkit taraflardan birinin sancağını hamil olup hamulesiz veya hamuleli olarak 
diğer tarafa ait sulara ve limanlara girecek veya buralardan çıkacak olan sefain ve merakip 
hareket mahalleri veya azimetleri ne olursa olsun her gûna hususatta ayniyle sefaini milliyeye 
tatbik edilen muameleden müstefit olacaklar ve her ne unvan altında olursa olsun Devlet, 
vilâyetler, nahiyeler ve ya tarafı hükümetten salâhiyeti haiz her hangi bir taazztı ve nam ve 
menfaatine istifa olunup merakipi milliyeye tahmil edilmiş veya edilecek olanlardan başka hiç 
bir gûna harç ve rüsuma tabi tutulmıyacaklardır. 

Madde 18 — Hamuleler mevrit veya mahreçleri neresi olursa olsun millî sancak altında 
ithal veya ihraç edildikleri taktirde tabi tutulacakları rüsum ve ya mükellefiyetten ne başkasına 
ve ne daha şedidine tabi olmıyacaklar ve nede bu taktirden başkaca bir muamele görmiye-
ceklerdir. 
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İşbu gemilerin yolculuklarına ve bunların eşyayı zatiyelerine aynen millî sancak altında 

seyahat ediyorlarmış gibi muamele olunacaktır. 
Madde 19 — 17 ve 19 uncu maddelerin ahkâmı münhasıran millî sancağa ait olan 

kabotaja balıkçılığa, kılavuzluk etmeğe ve kılavuz istihdamına ve römorkör işletmeğe ve sair 
liman hidematına ve dahilî sularda seyrisefaine kabili tatbik olmıyacaktır. Gemilerin ve 
kezalik hamulesinin millî sancağa temsili hususu millî ticareti bahriyeye verilen veya verilecek 
olan her türlü yardım ve mükâfatlara şamil değildir. 

Madde 20 — Gemilerin ve sefinelerin tabiiyeti, her iki tarafça Devleti aidesinin 
salâhiyettar makamatı canibinden her memleketin kavanin ve nizamatına tevfikan bu bapta 
verilen vesaik ve şahadetnamelere göre muteber olacaktır. 

Morson usulüne tevfikan verilmiş olan hacmi istiabı şahadetnameleri ile hacmi istiabiye 
mütedair sair vesaik iki akit taraf arasında aktedilebilecek olan ihtilâfatı mahsusaya tevfikan 
diğer tarafça tanınacaktır. 

Madde 21 — Tarafeyni âkideynden birinin sancağını hamil olup diğer tarafa ait bir 
limana mahza hamulelerini itmam veya bunlardan bir kısmını ihraç maksadiyle dahil olan 
merakip ve sefain mezkûr memleketin kavanin ve nizamatına tevfikı kareket ederek hamulelerinin 
diğer bir limana veya diğer bir memlekete gidecek kısmını gemi dahilinde hıfzedilecek 
ler ve hamulelerinin işbu kısım icrası için muhafaza harçlarından maada ki bu harçlar ancak 
millî seyri sefain hakkında tespit edilmiş olan en aşağı mıkdarda istifa olunabilecektir. Hiç 
bir harç veya ücret tesviyesine mecbur tutulmaksızın bunları tekrar ihraç eyleyebileceklerdir. 

Madde 22 — Akit taraflardan birine mensup bir sefainin tarafı diğer sularında garkolması 
karaya oturması, hasarı bahrî veya tevakkufu mecburiye uğraması gibi hadisatta sefine ve 
hamulesi işbu memleket kavanin ve nizamatmın ahvali mümasilede sefainin sefaini milliyeye 
bahşeylediği müsaadat ve muafiyatın aynından istifade edecektir. Geminin kaptanına, müret
tebatına ve yolcularına gerek bunlar için ve gerek sefine ve hamulesi için ayniyle tebaai 
mahalliyeye tatbik edilen tarz ve derecede ifayi muavenet ve müzaheret edilecektir. 
Tahlisiye resmine gelince tahlisin vukubulduğu memleketin mevzuatı kanuniyesi tatbik oluna
caktır. Karaya oturmuş veya garkolmuş bir geminin kurtarılan emte&sı, istihlâki dahili için 
memlekete ithal edilmiş olmadıkça hiç bir gümrük resmine tabi tutulmıyacaktır . 

Madde 23 — Üçüncü bir Devlet ile müsavi derecede muamele : 
1 - Akit taraflardan biri canibinden hem hudut memleketler ile hududun her iki tarafında 

ve umumiyetle (15) kilometroyu tecavüz etmiyen bir mıntakada vukubulacak hudut ticareti 
için bahşedilmiş veya bilahare bahşedilecek olan muamelâta 

2 - Bir gümrük ittihadından münbais müsaadatı mahsusaya . 
3 - Türkiye ile 1923 senesinde Osmanlı imparatorluğundan ayrılan memleketler arasında 

gümrük tarifeleri ve alelumum diğer mevadı ticariye hakkında halen mevcut bulunan veya 
atiyen ihdas edilecek olan menafi ve müsaadatı mahsusa . 

4 - Letonyanın, İstonyaya, Fenlândiyaya Litvanyaya yahut Sosyalist şuralar Cumhuriyeti 
ittihadına bahşeylediği yahut bahşedebileceği menafi ve müsaadata kabili tatbik olmiyacaktır. 

Madde 24 — İşbu mukavelename tasdik olunacak ve tasdiknameleri sur'ati mümkine ile 
Varşovada taati edilecektir. Mukavelename tasdiknamelerin taatisi tarirıinden bir ay sonra 
mevkii mer'iyete girecek ve âkit taraflardan biri tarafından fesholunacagı günden itibaren üç 
aylık bir müddetin hitamına kadar meriüyilicra kalacaktır. 

Tasdikanlilmakal murahhaslar mukavelenameyi imza ve mühürleri ile tahtim etmişlerdir. 
1928 senesi 28 mayısında Ankarada iki nüsha olarak tanzim olunmuştur. 

Mehmet Enis O. Alba 



Letonya gümrük tarife 

8,4 
8,5 
9 dan 

1) 
2 ) 

11,4 den 
11,2 
13 den 
15,1 
21 
39 dan 
62, 9 dan 
87,1, a dan 
87,4 den 

112,9 a dan 
116, dan 
117,1, a 
124 den 

D 
2 ) 

176, 1 
179, 1 den 
180 den 

1 ) Koza 
4 ) Ham ipek 

181,1 den 
203 den 
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A - Listası 

Cinsi eşya 

Kuru üzüm 
y> incir 

Zeytin 

Ceviz, fındık 
Baden, fıstık 
Zeytin 
Safran 
Yaprak tütün 
Yumurta 
Meyan kökü 
Gitre zamkı 
Yumurta sarısı 
Meyan balı 
Afyon 
Ziytin yağı 
Mazı, palamut 

Paçavra 
Ham pamuk 
İpek 

Ham yün 
Yün halı 



i). Listesi 
Türk tarife 
numarası Cinsi eşya 

31 den Tereyağı 
A A - Tereyağı taze Ve tuzlu ve eridilmiş safî veya şuhum ile mahlut 

44 den Balık konserveleri. 
Hava almamak üzere kapalı kaplarda [mahfuz kapların sikleti dahil olduğu halde] 

135 » Sair nebatî yağlar ekle mani olacak surette tağyir olunmamış ve işbu tarifenin 
sair yerlerinde mezkûr bulunmamış, 

178 » Debağlanmamış sabunlu deriler. 
B - Vidala ve vaketa yağlı tabiî renkte siyah ve elvan ve lustralı ve telâtin, 
boyalı ve boyasız. 
C -

179 » Kösele ve talaş yani sun'î kösele ve bunların parça ve hurdaları. 
242 » Sigara kâğıdı 

A - Yaprak şeklinde 
İhtar : Bu eşyanın her nevi Devlet inhisarına tabidir. 

282 » Keten 
A - Ham 
B - Ezilmiş, kabukları çıkarılmış ve taranmış 

285 » Ketenden mamul ipekler 
A - Kasarsız 
2 - Saire 
B - Kaşarlı boyanmış elvan, yıkanmış, 
2 - Saire 

358 Yüzü veya arası lastikli veya lâstiğe batırılmış kumaştan hazır elbise ve eşya yi 
ma'mııle. 

359 Lâstikten kaloş, potin ve çizme 
362 » Sair muşambalar [linoleom] 
579 Üstübeç, sülken, mürdesenk, tonya tozu, ve sair madenî boyalar 
581 » Sun'î çivit 
590 » Tutkal 

A - Civata 
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İmza protokolü 

işbu mukavelenamenin imzası esnasında tarafeyni âkideyn ahkâmı atiyeyi kararlaştırmışlardır. 
3 üncü maddeye müteferrian Letonya Cumhuriyeti murahhası, Hükümeti metbuası namına 

beyan ederki : işbu mukavelenamenin 3 üncü maddesinde zikrolunan en ziyade mazharı 
müsaade millet kaydinden mütevellit menafi 24 temmuz 1Q23 tarihinde Lozanda münakit 
ikamet mukavelenamesinin 4 üncü maddesi mucibince mezkûr mukavelenameyi imzalayan 
devletler tebaasına Türkiye tarafından tanınmış olan hakkı müktesebe riayet hususunda, 
Letonya tebaası lehine talep edilmiyecektir. 

Bu protokol, işbu mukavelenamenin cüz'ü mütemmimi olup mukavelename ile beraber 
mevkii mer'iyete dahil olacaktır. Memet Enis O. Aba 

Türkiye Cumhuriyetiyle Letonya Hükümeti arasında münakit 
Ticaret ve seyri sefain mukavelenamesinin tasdikine mütedair 

kanun lâyihasıdır 
Maddei — Türkiye Cümhuriyetile Letonya Hükümeti arasında 1928 senesi mayıs ayının 

yirmi sekizinci günü Ankarada akit ve imza edilen ticaret ve seyri sefain mukavelenamesi 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — İşbu mukavelenamenin icrayi ahkamına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
3 / 4 / 929 

Ma. V. Ha. V. Da. V. M. M. V. Ad. V. Bş. V. 
Ş, Saraçoğlu T. Rüştü Ş. kaya M. AbdülhaUk M. Esat İsmet 

S. İ. M. V, İk. V. Na. V. Mf. V. 
İctimada bulunmadı M. Rahmi Recap H.Vasıf 



Sıra No 193 
Ziraî itibar ve alım kooperatifleri hakkında J() numaralı 

kanun lâyihası ve Muhtelit Encümen mazbatası 

T. C. 
Başvekalet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 
Sayı ^ 11-5-1929 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
İktisat Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 8/5/1929 tarihli içtimamda 

Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ziraî itibar ve alım kooperatifleri kanun lâyihası müstacelen 
müzakere edilmek üzere esbabı mucibesiyle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasımn ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim r 
Başvekil 
İsmet 

Ziraî kredi kooperatifleri kanunu esbabı mucibe lâyihası 
İtibarı ziraî meselesi on dokuzuncu asrın nısfı ahirinde Avrupa iktisatçılarım ve maliyeci

lerini ve Hükümet ricalini işgal eden ve ehemmiyetle tetkik edilen bir mevzu olmuştur. Ziraî 
istihsalâtı için çiftçi herkesten ziyade krediye muhtaçtır. Büyük itibar müesseseleri maddî ve 
sağlam ayni zamanda nakde her zaman kabili tahvil olan menkul ve gayri menkul teminat 
mukabilinde iş yaparlar. Bu müesseselerin müstakrizlerin şahsî evsaf ve kabiliyetlerine ve 
istihsal kudretlerine istinaden yaptıkları muamele pek azdır. Çiftçi sınıfının büyük bir ekseriyeti 
ise muhtaç olduğu kredinin istihsali için kâfi derecede bir banka teminatı irae edemiyecek 
vaziyettedir. 

Bu hal büyük itibar müesseseleri nezdinde mazharı itibar olamıyan çiftçiyi para tedariki 
ıztırarı karşısında murabahacıların kucağına atılmak mecburiyetinde bırakır. İtibarı ziraînin tam 
ve hakikî surette taazzuv etmediği devirlerde murabahacılık çiftçinin istihsal kudretini ve dola-
yısile memleketin iktisadî bünyesini kemiren müthiş bir illet olmuştur. Memleketimizi yalnız 
ücra köşelerinin değil belki en feyyaz ve mamur istihsal mıntakalarının dahi az çok bu illetin 
tahribatından müteessir bir manzara arzettiğine esefle şahit olmaktayız. Her sanat ve meslek için 
olduğu gibi bilhassa çiftçilik hayatında dahi istihsal masrafının azlığı veya çokluğu bu sahadaki 
inkişafın en mühim müessirlerinden olduğuna şüphe yoktur .Murabahanın faaliyet sahası dahilindeki 
yerlerde para kirasının vasıl olduğu fahiş seviye zürraın istihsal hayatını akamete ve felce uğra
tacak en korkunç bir amildir . Bu müşahede ve mülâhaza tesiri altında murabahaya karşı doğan 
mücadele azmi mileli mütemeddinede itibari zirainin tensikı ve ziraî sahada itibar müesseseleri 
vücuda getirilmesi düşüncelerinin uyanmasının başlıca saiki olmuştur , 

Çiftçinin murabahacılığın zulmünden kurtarılması ve mahsulünü müsait zamanda değer 
fiatile satabilmesi ve binnetice sai ve sermayesi mahsulünden hakkile istifade ve fennin ve 
tarakkıyatm icabatına göre toprağını İslah ve maliyet fiyatını tenzil ve istihsalâtım tezyit 
edebilmesi çarelerini arayan iktisatçılar ve Hükümet ricali bu gayeyi ancak ziraî itibar sahasında 
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vücuda getirilecek mahallî teşkküller ile vusulü görmüşlerdir. 

Memleketimizde itibari ziraî düşüncelerinin menşeini her memlekette olduğu gibi murabaha
nın şiddetle hüküm süren bir devrini aramak lâzımdır. Merhum Mithat paşa da Ziraat Banka -
mızın ilk temel taşı olan menafi sandıklarını tesis ederken bu gayenin temini mülâhazasından 
mülhem olmuştur. Filhakika mezkûr sandıkların teşekkülünün tesadüf ettiği devirde çiftçi muh -
taç olduğu parayı tedarik için senevi yüzde dokuz yüz raddesinde müthiş ve bi aman bir faiz 
yükü altında ezilmekte idi, kredi müessesleri amal ve mesaii şahsiyenin kudretli bir muavini 
ve hatta bazen şahsî teşebbüslerdeki muvaffakiyetin yegâne âmilidir. 

Kredinin bir müstakrız için düşünüldüğü kadar nafi bir unsur olabilmesi hüsnü istimal 
edilmesine ve mahalline masruf olmasına bağlı bir keyfiyettir. Bu hal kredinin ziraî safhasında 
dahi kuvvetle varittir. 

Mahalline sarfedilmiyen krediler çiftçi için faide yerine bilakis zarar tevlit eder. İstihsale 
masruf olacak bir kredinin istihlâke sarfi netice itibarile çiftçiye fazla* borç tahmil eder ki buda 
müstakrızın istihsal kabiliyetini azaltır. 

Binaenaleyh itibarı zirainin tensiki ne kadar ehemmiyetli bir mesele ise tevzi olunacak kredinin 
çiftçiye istihsal kabiliyeti verecek ziraî işlerde kullanılıp kullanılmadığını yakından takıp ve 
murakabesi aynı derecede hayatî ehemmiyeti haizdir. İtibar müessesesinden uzak bir yerde yaşa
yan bir köylünün vaziyetini ve istihsal ettiği krediyi müsmir bir tarzda istimal edip etmediğini 
daima bir murakabe altında bulundurmak en sıkı bir banka disiplinin bile temin edemiyecegi 
müşkül bir iş olduğuna şüphe oyktur. 

Bu sahadaki en müessir murakabe çiftçinin vaziyet ve faaliyeti ile yakından alâkadar olan 
mahallî bir teşekkül ile başarılabilir. Bu izahata göre ziraî kredilerin memleketin ihtiyacatına 
en uygun sistemi çiftçinin muavenet ve kefaleti mütekabile esası üzerinde birleşerek müşterek 
ihtiyaçlarını istifa eylemeleri şeklindedir. Bu sayede zürraın şahsî ve malî vaziyetine göre pek 
mahdut olacak olan itibar derecesi tevsi ve verilen itibarın mahalline masruf olması ciheti de 
temin edilmiş, olur . Çünki her hangi bir itibar müessesesine müracaat eden çiftçi 
taahhüdü mukabilinde şahsî ne kadar sağlam teminat verirse versin kendi arzu ve ihtiyari 
haricindeki zarar ve ziyan ihtimallerini bertaraf edebilecek mahiyette o müesseseye kat,î 
bir emniyet ve itimat telkin edemez. Bu suretle bankalardan ferden muavenet görmiyecek olan 
zürraın kendi aralarında mütesanit bir birlik teşkil ederek bunun tevlit edeceği müşterek kudret 
ve teminat ianesile muhtaç oldukları parayı tedarik eylemeleri mümkün olduğu gibi şirkete 
dahil olan ve yekdiğerini ef'al ve harekâtından mes'ul bulunan azanın mütekabilen yekdiğerini 
murakabe etmekte menfaattar olmaları da tabiidir. 

Azasının mütesanit kefaletine istinaden işe girişecek olan bu gibi teşekküllerin hedefi tohum, 
gübre, alât, makine ve hayvan mubayaası için ihtiyar edilen masraflar ile rencber ve amele 
ücretlerinin teminine matuf olacağı cihetle kredi vadelerinin kısalığı ve ikraz olunan mebaliğin 
cüziyeti itibari zirainin en esaslı farikalarından bulunmaktadır. 

( İnşaat ve tesisat, teşcir, teybis, irva ve İska gibi uzun senelere taksim edilen taksitler ile 
itfası mümkün olabilen ve büyük sermayelere ihtiyaç gösteren ameliyatı cesimenin müstelzim 
olduğu masraflar, bittabi itibarıziraî mefhumunu ve ziraî kredi teşekküllerince takip olunması 
lâzım gelen maksadın haricindedir. ) 

Ziraî kredilerin bu vasfı mütemayizi sermayei mevcudenin seyyaliyetini temin ve hariçten 
kredi tedarikini teshil eylemek noktasından bahsi geçen teşekküller için başlıca muvaffakiyet 
amillerindendir. 

Çiftçinin iktisadî ve içtimaî vaziyetinin çarei İslahını bu teşekküllerin taammüm ve 
inkişafında bulan mütemeddin milletler Kooperatif namı umumisi altında bu teşekküllerin 
memleketlerinde teessüs ve inkişafına bütün kuvvetlerile hasrı mesai eylemişlerdir. 

Bu memleketlerde meydana gelen zirai kooperatifler hali hazırda çiftçinin kredi ihtiyacın
dan maada diğer sahalardaki muamele ve ihtiyaçlarını da temin etmektedir. Ezcümle zürraın 
istihsallerine hadim mevat vemalzemei ziraiyeyi ucuz ve müsait şeraitle tedarik eden alım kooperatif i 
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Ve ıstihsalâtı ziraîyeye münasip mahreçler bulmağa ve bunları değer fiatla satmağa tavassut eden 
satış kooperatifleri ve nihayet istihlâklerine yarayan eşyayı muhtelifeyi ucuz fiatla mubayaa ve 
tevzi eden istihlâk kooperatifleri de mevcuttur. 

Teşekkülâtı iktisadiyede ki farklardan veya sevaiki tarihiyeden dolayı muhtelif memleketlerde 
ki kooperatiflerin teşkilâtında muhtelif esasların hakim blunması tabiîdir. 

Komşu memleketlerden Bülgarıstanda; ondukuzuncu asrın nısfı ahirinde ilk defa teessüs 
eden kooperatifler ticaret kanununun ahkâmı umumiyesine tabi tutulduğundan ahkâmı mezkûrenin 
matlup olan gaye ve inkişafı temin edemediği görülerek ziraî kooperatifler için 1907 tarihli 
kooperatifler kanunu ile hususî ahkâm vazzedilmiştir. Bu kanun Bulgaristan ziraî kooperatiflerinin 
murakabe ve himayesini Ziraat Bankasına vermiş iken 1910 tarihinde neşredilen diğer bir 
kanun ile kooperatif şirketleri merkez bankası ihdas edilerek bu kanun ile ziraî kooperatiflerde 
dahil olduğu gibi bilumum kooperatifler ve ahali bankalarının idaresi işbu müesseseye devr 
olunmuştur. Mahza bu şekildeki irtibatın ziraî kooperatifler için faideli olmadığı anlaşılarak ig21 
senesinden itibaren bir kanunu mahsus ile ziraî kooperatiflerin yine ziraat bankasının murakabe 
ve idaresine vaz'ı zarureti hasıl olmuştur. 

Romanyada : Kooperatif muameleleri için bin sekiz yüz doksan tarihine kadar münhasıran 
Romanya kanunu medenisi cari olmuştur. Bu tarihte kooperatifler hakkında ticaret kanununa 
bazı hususî ahkâm ilâve edikniş ise de hakikî kooperatif prensiplerinden ilham almayan işbu 
ahkâmı kanuniye bu teşekküllerin inkişafını temin edememiştir. 

Romanyada hakikî kooperatifler bin dokuz yüz üç tarihli ahali bankaları tesmiye olunan 
itibarı ziraî kooperatifleri kanunu ile meydana gelmiştir. 

Kooperatif teşkilâtı ile mekanizmasını ahkâmı mahsusaya rapteden işbu kanun bin dokuz 
yüz on altı tarihine kadar muhtelif senelerde tadilâta uğramış olmakla beraber Romanyadaki 
ziraî kooperatiflerin temel taşını teşkil eder. 

Bin dokuz yüz üç tarihli ahali bankaları kanunu yalnız kredi kooperatiflerine mahsus idi. 
Kooperatiflerin diğer nevileri bilahara teşekkül ve inkişaf ettiğinden bin dokuz yüz beş 

tarihinde neşrolunan bir kanun, bin dokuz yüz üç tarihli kanun ahkâmını kredi kooperatif
lerinden gayrısına da teşmil eylemiştir. 

Macaristanda kooperatifler hakkında iptida ticaret kanununa dercedilen ahkâm bin sekiz yüz 
doksan sekiz ve bin dokuz yüz yirmi tarihlerinde neşredilen kredi kooperatifleri kanunlarile 
tadil edilmiştir. 

Fransada : İtibarı ziraî meselesi ile ilk defa bin sekiz yüz doksan dört tarihinde iştigale 
başlamış ve ziraî kooperatiftik tarihi mezkûrda parlamentoya kabul ettirilen bir kanun ile tedvin 
edilmişti. Bu kanun muhtelif tarihlerde tadil ve İslah edilmiştir. Elyevm Fransada mütekabil 
itibarı ziraî teşkilâtı bin dokuz yüz yirmi tarihli kanunun vazettiği prensipler ile idare edilmek
tedir. Bu kanun dahi müruru zaman ile görülen lüzum \e ihtiyaç üzerine bin dokuz yüz yirmi 
iki, bin dokuz yüz yirmi üç, bin dokuz yüz yirmi altı senelerinde muhtelif tadillere uğramıştır. 

Bu dört memleket hakkında muhtasaran verilen malûmat gösteriyor ki kooperatif şirketleri 
mahiyeti hususiyeleri icabı olarak teşekküllerinin teşviki ve inkişaflarının teshili için ahkâmı. 
mahsusaya tabi olmalarında mecburiyeti katiye vardır. 

Memleketimizde ziraî itibar kooperatifleri hakkında ilk defa 22 nisan 340 tarihinde itibarı: 
ziraî birlikleri kanunu neşredilmiştir . 

Bu kanundan evvel 13 mart 329 tarihli idarei umumiyei vilâyat kanununda vilâyata ait 
hidematı mahalliye meyanında ziraî teavün şirketlerinin de tesisi hakkında bir kayda tesadüf 
edilmektedir . Ancak kanunda mevzuubahsolan şirketlerin takip edecekleri maksatlar ile sureti 
teşekkülleri ve sermayeleri ve şerikleri hukuk ve vezaifi mütekabilden izah edilmemiş oldu
ğundan mezkûr kaydi kanunî mühmel kalmıştır. 926 senesinde mevkii tatbika konulan ticaret 
kanununun kooperatifler hakkındaki faslı mahsusu ise alelumum kooperatiflere şamil bulunmak
tadır . Yeknasak ve muntazam teşkilâta tabi olması lâzım gelen ziraî kooperatiflerin ihtiyaç ve 
inkişafını temin edecek vaziyette olmayan işbu ahkâmın neşredilmesine rağmen ziraî kooperatifler 



teşkilât ve muamelâtına ait kanuna dokunulmamıştır. İtibarı zfraî birlikleri kanununda birliklerin 
teşekkülü etrafında ümit edilen gaye ve neticeyi vermediği dört beş senedenberi yapılan 
tecrübelerle müşahede olunmuştur . 

Kanunun bazı ahkamının bu hususta manialar ihdas eylediği teslim edilmekle beraber 
birliklerin teşekkülüne en ziyade teşebbüs edilen mahallerden biri olan İzmir vilayetince 
birliklerin inkişafına mani telakki olunan gayri mahdut ve müteselsil mesuliyet, kaydının 
kanundan alelıtlak hazfi kooperatifçilik esası ile kabili telif görülmemiştir. 

Gavri mahdut mesuliyet, bilhassa küçük çiftçiye yardım etmek üzere teşekkül eden köy koo
peratiflerinin mebnayı aslisidir. Bu teşekküller menba ve kuvvetini iştirak ve tesanütten alarak bu 
sayede bir nüessesei itibariye nezdinde kredi bulmağa kâfi bir kudret iktisap edeceğine nazaran bu 
esas köy itibar kooperatiflerinin enmühim vasıflasından biri olmak lazim gelir. Oayri mahdut mesu
liyetin sermayeleri kuvvetli olmıyan köy itibar kooperatiflerinde hariçten kolaylıkla kredi bulmağı 
temineden bir âmil olarak kabulü zarurî olmakla beraber Şehir ve Kasabalardaki kooperatiflerin 
âzası daha münevver ve teşkilât ve idareleri daha muntazam olabileceğinden kredi tedariki 
hususunda daha ziyade müsait bir vaziyette bulunan bu mahallerdeki kooperatifler için icabına 
göre gayri mahdut mesuliyetin terkile her ortak için iştirak hissesinin muayyen emsali 
nisbetinde mahdut mesuliyet esasının tatbiki mümkün bulunmaktadır. Mahallî teşekküllere 
dahil olacak azanın mesuliyetlerinin şekil ve derecesine temas eden işbu mülâhazadan sonra 
itibarı ziraî birliklerinin inkişafına tesir eden asıl manialar berveçhiziyir arzolunur. 

Birliklerin teşkili için köy ekseriyet halkının muvafakatinin istihsaline dair olan kaydi kanunî 
bu hususda haizi tesir görülmüştür. Köyün zenginleri esasen kâfi teminat icrasiyle muhtaç 
oldukları krediyi bankalardan her zaman istihsal edebileceklerinden bu sınıf çiftçinin fakir 
köylünün taahhüdatmdan mütevellit mesuliyetlere iştiraki icap eden ettiren bu teşekküle girmek 
istemiyecekleri tabiidir. Bundan maada kredi ihtiyacı için de çırpman fakir köylüyü insafsızca 
istismar eden bu zengin zümrenin çiftçiye kredi temin edecek bir teşekkül ile karşılaşmaları 
menfaatlarım da ihlâl edeceğinden kooperatif te§kiline ön ayak olacakların teşebbüslerine mani 
olmaya çalışacaklarıda ayrıcd şayanı kayittir. Binaenaleyh kooperatiflerin teşkili ve taammümünü 
teshil için ekseriyetin muvafakati kaydının bertaraf edilmesi zarurî bulunmaktadır. 

2 - Birliklerin gayri kabili tahsil matlubatmın âzanm itibarı nisbetinde tevzian itifası lâzım 
geleceğine dair mevzuubahs kanunun altıncı maddesinde müsarrah olan hüküm birlikierin 
taammümüne mani olmaktan hali kalmamıştır. Müteselsil ve gayri mahdut mesuliyetin bu 
şekilde telakkisi teşekküle dahil olmak isteyenleri bihakkın ihtiraza sevketmektedir. Kefaleti 
müteselsile ve mes'uliyeti gayri mahdude prensibi ortaklara yapılacak ikraz muamelelerinde 
medyundan başkaca lüzumunda kenei aralarından bir veya iki kefil alınmasına mani değildir. 

Müteselsil mes'uliyetin bu şekilde tatbiki tahsil edilemeyen matlubatın evvel emirde medyunlarla 
kefillerinden aranılmasını ve bu suretle istifayi matlup edilemediği taktirde azayı saireye 
müracaat edilmesini icab ettireceğinden ortaklar için daha ziyade itminan bahşolacak ve binnetice 
teşekküllerin kolaylıkla teessüsüne hizmet edecektir. 

3 - İtibari ziraî bilikleri kanununun muhtacı islâh olan diğer bir noktasını da birliklere 
muhtelif mahiyette muamele sahası tayin edilmesinide aramak lâzımdır. Mezkûr kanun itibar 
taktiridir, kredi küşadı gibi itibar kooperatiflerine ait vazifelerden maada mevaddı iptidaiye, 
alât ve edevat veya ziraatta istihlâk edilecek eşya tedarik ve iştirası gibi mubayaa kooperatifle
rinin ve mahsulat ve mamulatı ziraiyenin muhafaza ve füruhtu gibi satış kooperatiflerinin 
yaptıkları işleri dahi biliklere tahmil etmiştir. Halbuki bu gibi teşekküllerin memleketin 
teşkilâtı içtimaiye ve iktisadiyesi arasında faideli bir unsur olabilmesi için her birinin mevzuu 
iştigalini muayyen bir çerçive dahilinde tahdit eylemek icabeder. Ortaklarına kredi temin 
edecek bir teşekkülün mubayaa ve satış muamelelerile iştigali birliklerin basit olması lazım 
gelen teşkilât mekanimasını ilğlâk eylemek itibarile mahzurludur. 

Arzolunan bu mütaleata b'.naen itibari ziraî birlikleri kanununda ziraî kooperaitflerinin hayat 
ve inkişaflarına mani olan kayıtların izalesile işbu teşkkülleri yaratacak ve yaşatacak yeni bir 
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kanunun tedvini lüzumlu görülmüş ve ziraî kredi kooperatifler kanunu namı altında yeni bir 
proje kaleme alınmıştır. Bu projenin tanziminde itibari ziraî birlikleri kanununun tatbikatındaki 
tecrübelerden ve diğer memleketlerin bu vadideki mesai ve faaliyetleri netayici hakkındaki 
tetkiklerden istifade olunarak ahkâmı mevzuanın teşkilâtı içtimaiye ve iktisadiyemizin hakikî 
icaplarına tevafuk eylemesine itina edilmiştir. 

Teklif olunan işbu kanuna yalnız ziraî sahada kredi işlerile iştigal edilecak olan kooperatifler. 
ithal edilmiştir. Diğer maksatları fakip edecek kooperatiflerin serbest bir surette teşekkülleri daha 
faideli olacağı mülahazasile işbu kanunun hükmü haricinde bırakılması esası muvafık görülmüştür 

Hey'eti umumiyesi hakkında bervçhi balâ arzı malûmat olunan projenin ihtiva eylediği 
maddeler esbabı mucibesile beraber atiye dercedilmiştir. 

T. B. M. M. 
Muhtelit Encümen 

Karar Mi 
Esas M 4I0 25/V/1Ç20 

Muhtelit Encümen mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Encümenimize havale buyurulan ^ numaralı ziraî kredi kooperatifleri hakkındaki kanun 
lâyihası İktisat vekili Rahmi beyefendile Ziraat bankası müdürü umumisi Şükrü bey dahi 
hazır oldukları halde encümenimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Memlekette ziraî istihsalâtm tezyidi krediye muhtaç olan çiftçiye evvelâ murabahacıların 
istisafı elinden kurtarmakla mümkün olacaktır. 

Çiftçinin en müsait zamanda değer fiatile satabilmesi ve binnetice sây ve sermayesinden 
istifade etmesi şimdiye kadar istihsal hayatını akamete uğratan fahiş kârı kendilerine şiar edilen 
murabahacılardan kurtarmakla mümkündür. 

Çiftçi sınıfının büyük bir ekseriyeti banka teminatlarına malik olmadıklarından dolayı 
müesses bankalardan istifade edememektedirler. 

Çiftçiye istihsal hayatında en lâzım olan krediyi temin ancak ziraî itibar sahasında vücude 
getirilecek mahallî teşekküllerle mümkündür. 

Pek çok hususî ahkâm ve takayyüde ve başkaca nezareti mütemadiye altında bulunmasına 
lüzum görülen bu mahallî teşekkülleri mer'i kavanin akkâmı umumiyesile kabili husul görme -
mekten dolayı işbu kanun teklif edilmiş ve bu itibarla olan zaruret takdir edilerek kanunun 
heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddede ki ( yüz hane ve nüfusu beş yüzden aşağı olmıyan ) kaydı adet ve nüfus 
miktarının tenziline dair bazı mütalaata sebep olmuş küçük köylerin birleşmesi esas kabul 
edildiğine ve teşekkülün matlup hizmeti ifaya kadir olması vücuduna binaen fıkra aynen kabul 
edilmiştir. 

Yine birinci maddedeki köy koopratiflerinin gayri mahdut ve müteselsil mesuliyetleri 
kasaba şehir koopratiflerinin mahdut ve gayri mahdut mesuliyetli olacağına dair olan 
fıkrası bazı mübahasat ve bütün koopratiflerin mahdut meuliyetile olmasına mütedair 
mütalâat dermeyan edilmiş ancak yekdiğerine şehir ve kasabalıdan iyi tanıyan köylerde koopra
tiflerin muvafakıyeti, lâzım olduğu kadar kredi temin edebilmeleri ancak mesuliyetlerinin 
gayri mahdut olmasile mümkün görülmüş ve kooperatif teşkilatı temin etmek üzere mevkii 
meriyette bulunan itibari ziraî birlikleri kanununun dahi gayri mahdut mesuliyet esasını kabul 
etmiş olmadığından köylerde Aavrupayi şarkinin bazı memleketlerinde olduğu gibi gayri 
mahdut mesuliyet şehir ve kasabalarda tatbik kabiliyetini artırmak için mahdut ve gayri 
mahdut mesuliyet esası encümence dahi tasvipaedüerek madde aynen kabul edilmiştir. 
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İkinci madde - memleket dahilinde teşekkül edecek bütün kooperatiflerin bir usul ve 

ahkâma tabi olmaları mucibi muhassenat olacağından kabul edilmiş; -ancak Ziraat Bankasının 
teklifatını İktisat Vekâletine yapa .gelmekte olduğu nazara alınarak bu cihete maddede işaret 
olunmuştur. 

İkinci maddeye kooperatiflerin teşekkülü kafisinin birinci maddede işaret edildiği veçhile 
Ziraat Bankasının lastik ve İktisat Vekâletinin tasvibine mütevakkif olduğu sarahaten dercedilmiş 
( köylerde otuz kasaba ve şehirlerde altmış âza tarafından ) kaydi elyevm mevkii tatbikte olan 
ziraî itibar birlikleri kanunu ekseriyetin talebini mecburî bulundurduğundan tatbik edilmediği 
anlaşılmasından daha az adedin dahi bir kısım ziraî bazı haklardan tahdit edeceğinden 
mahzurlu görülmüş bu sebeple Hükümetin teklifi kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddede muharrer ( Koopratife medyun olan ortağın her nevi mahsulünün 
borcun edasına kadar merhun hükmünde olması ) hususu bir çok mütaleata sebebiyet vermiş 
ve filhakika zürraın malini alacak olan hüsnü niyet sahibi üçüncü şahısların izrarı, kimin 
Kooperatife ne derece medyun olduğunu bilemiyen piyasaya ademi emniyet hasıl etmesi binnetice 
mal (yedi ınürtehine) teslim edilmeden rehniyet mümkün olmadığı nazara alınarak rehin hususu 
reddedilmiş ancak kooperatiflerin baka ve devamile kendilerinden muntazır faide istihsali 
kooperatif borcunun hususiyetini zarurî kıldığından kooperatif borçlarının imtiyazlı matlubattan 
olduğu maddeye dercedilmiş borcunu hüsnü niyetle ifa etmiyenlere tazminan dahi vezedilmiştir. 

Beşinci maddeden onuncu maddeye kadar ahkâm tabiî görülmüş ve kabul edilmiş koopera
tifler matlûbunun şekli tahsili hakkındaki onuncu madde müzakere edilerek bu hususta bazı 
ahkâmı hususiye konulması zarurî görülmekle beraber bizzat icraya tevessülleri muvafık görül
mediğinden talepleri üzerine tahsili emval kanununa tevfikan tahsil edileceği tasrih edilmiş Ziraat 
Bankasına devri halinde dahi hâlen bankanın haiz olduğu salâhiyet tekrar edilmek suretile 
madde kabul edilmiştir. 

Kredi kooperatifinin sahasını tesbit eden 11 inci madde bu teşekküllerin ne gibi ihtiyaçlarla 
mücadele edeceğini tespit itibarile faideli görülmüş maddeye bir kelime ve bütün ortakların 
cümlesinin az çok kooperatifte istifadelerini temin zımmında bir fıkra ilave edilerek madde 
kabul edilmiştir. 

On ikinci madde — Faiz miktarını tayin ettiğinden on üçüncü madde ihtiyatî ve lâzım bir 
tetbır olduğundan kabul edilmiştir. 

On dördüncü madde — Kooperatifleri yaşatacak en kuvvetli bir unsur olan ihtiyat sermaye
sini zikretmekte ve son fıkrasıyla da devamı şirketi teşvik eylemekte bulunduğundan kabul 
edilmiş on beşinci madde teşekküllerin fena gitmesinin büyük sebebini teşkil eden maarife 
boğulmaktan kooperatifi siyanet ettiğinden muvafık bulunmuştur. 

On altıncı madde lazım olduğu veçhile kooperatif ortaklan mesuliyeti maliyeleri için hususî 
bir müruru zaman kabul etmiştir. 

On yedinci madde — Borçlu ortakların emvali gayri menkullerine müraceat teşkili vazihan 
tespit edilmiş kooperatife teferruğ halinde ortaklarını topraktan mahrum etmemek için bir senelik 
bir intizarı muvafık görülmüştür. 

On sekizinci madde — Ahvali fevkalâde de tecili matluptan bahsetmektedir. 
On dokuzuncum adde — "İleride teessüs edecek kooperatif birlikleri ile kooperatiflerin mahdut 

mesuliyetli şirketlerle nasıl ve m miktarda hissedar olabileceklerini tespit etmektedir. 
Yirminci madde — Kooperatiflerin teşkilini teşvik edecek olan muafiyata aittir. Kanun 

muhasiren kredi kooperatiflerine ait olduğundan zarurî teferruğlardan başka emvali gayri 
menkuleye sahip bulunmaları lüzumsuz olacağına göre emvali gayri* menkule muafiyeti ref 
edilmiş ve aksamı sairesi hükümetin teklifi veçhile kabul olunmuştur . 

Yirmi birinci madde — Kooperatiflerin ana bankası vazifesini de ifa edecek olan Ziraat 
bankasına bu vazifeyi ifa ettikçe müraselâtı nakliye posta ücretinden muafiyeti mütezammındır. 
Kezalik hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Yirmi ikinci madde — itibarî zirraî birlikleri kanununun ilgasını yirmi üçüncü madde icrayı 
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ahkâmına Heyeti vekilenin memur olduğunu tespit etmekte yirmi dördüncü madde ile de neşri 
tarihinden itibaren meri olduğu kaydedilmiş olmağla müstacelen ve tercihan müzakeresini arz 
ve berayi tasdik Heyeti umumiyeye takdim -kılındı. 

Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M. Muhtelit encümen R. 
Antalya Konya Erzurum Yozgat Antalya Konya Konya 
Rasih K- Hüsnü fi. Aziz A Hamdı 7", Fikret Musa Kazım 

Hükümetin teklifi 
Ziraî kredi kooperatifleri konunu lâyihası 

MADDE 1 — Kanunu mahsus mucibince 
şahsiyeti hükmiyeyi haiz olan ve yüz haneden 
ve nüfusu beşyüzden aşağı olmıyan bir veya 
bir kaç böyle kasaba ve şehir çiftçileri ve 
mahsulâtı ziraiye müstahsilları veya bunların 
teşkil ettikleri hükmî şahıslar ve cemiyetler 
münhasıran işbu kanun ahkâmına tabi olmak 
ve şahsiyeti hükmiyeyi haiz bulunmak suretile 
köylerde gayri mahdut ve müteselsil mesuli
yeti! ve şehir ve kasabalarda gayri mahdut 
veya ortaklık hissesinin beş misline kadar 
mahdut ve müteselsil mesuliyetli olmak ve 
yahut bu iki şekil mezcedilmek suretile en 
büyük mülkiye memurunun göstereceği mahal
lerde Ziraat Bankasının muvafafatı ve İktisat 
Vekâletinin tasvibile Ziraî kredi kooperatifleri 
teşkil edebilirler. 

MADDE 2 — Kredi kooperatiflerinin tesis, 
tescil, idare, salâhiyet, kârın nisbet ve sureti 
tevzii, mürakaba ve tasfiye işleri, ortakların 
hakları ve borçları numunesi Ziraat bankasınca 
izhar ve Heyeti vekilece bir defaya mahsus 
olmak üzere evelden tasdik olunacak formül 
dairesinde tanzim olunan esas mukavelename-
sile tesbit olunur. Ledelicap işbu mukavele 
numunesinde münderiç şerait ve ahkâmın tadil 
ve tebdili Ziraat Bankasının teklifi üzerine 
Heyeti vekilece icra olunur. 

MADDE 3 — Kredi kooperatifleri köylerde 
lâakal otuz, kasaba ve şehirlerde altmış âza 
tarafından ikinci maddede yazılı formül daire
sindeki esas mukavelenamenin imza ve tescilini 
müteakip resmen teşekkül etmiş addolunur. 

Muhtelit Encümenin tadil 
Zirraî kıredi kooperatifler kanunu 

MADDE 1 — Kanun şahsiyeti hükmiyeyi 
haiz olan ve yüz haneden ve nüfusu beş yüz
den aşağı olmıyan bir ve ya bir kaç köyle 
kasaba ve şehir çiftçileri ve mahsıılâti ziraiye 
müstahsilları münharıran işbu kanun ahkâmına 
tabi olmak ve şahsiyeti hükmiyeyi haiz bulun
mak suretile köylerde gayri mahtut ve müte
selsil mesuliyetli ve şehir ve kasabalarda gayri 
mahtut veya ortaklık hissesinin beş misline 
kadar mahdut ve müteselsil mesuliyetli olmak 
veyahut bu iki şekli mezcedilmek suretile en 
büyük mülkiye memurunun göstereceği mahal
lerde ve Ziraat Bankasının muvafakati ve İktisat 
Vekâletinin tasvibile ziraî kıredi kooperatifleri 
teşkil edebilirler. 

MADDE 2 — Kredi kooperatiflerinin tesis 
tescil, idare,. salâhiyet, kârin nisbet ve sureti 
tevzii, mürakaba ve tasfiye işleri, ortakların 
haklan ve borçları numunesi Ziraat Bankasınca 
ihzar ve İktisat Vekâletince tasvip .ve Heyeti 
Vekilece bir defaya mahsus olmak üzre evvelden 
tasdik olunacak formül dairesinde tanzim olunan 
esas mukavelenamesile tespit olunur. Ledelicap 
işbu mukavele numunesinde münderiç şerait ve 
ahkâmın tadil ve tebdili kezalik Heyeti Vekilece 
icra olunur. 

MADDE 3 — Kredi Koopratiflerf köyler
de laakel otuz, kasaba ve şehirlerde aitmiş 
âza tarafından ikinci maddede yazılı formül 
dairesindeki esas mukavelenamenin imza ve 
tescilini ve Ziraat Bankasının muvafakat ve 
İktisat vekâletinin tasvibile resmen teşekkül 
etmiş addolunur. 
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MADDE 4 — Kredi kooperatifine medyun 

olan ortakların her nevi mahsulleri borcun 
edasına kadar kooperatife merhun hükmünde
dir. Zirai kredi kooperatiflerine dahil bulunan 
ortakların iştirak hisselerile bunlara verilecek 
faiz veya temettüler azanın harice olan 
borçlarına mukabil haciz ve füruht edilemediği 
gibi hiç bir suretle ahara de terhin edilmez. Bu 
hisseler dahi kooperatife merhun hükmündedir. 

MADDE 5 — Bir ortağın istifa veya ihracı 
halinde kooperatife olan borçları muacceliyet 
kesbeder . 

MADDE 6 — İhraç edilen veya beş sene 
ortaklık yapmadan evvel esbabı mücbire tahtında 
naklimekân ıstırarında kalmaksızın istifa eden 
ortakların tediye ettikleri duhuliyeler , hisseler 
ve bundan mütevellit menafi kendilerine iade 
edilmez ve şirketin ihtiyat sermayesine ilâve 
olunur . 

Beş seneden fazla ortaklık yaptıktan sonra 
kredi kooperatiflerinden her ne sebeple olursa 
olsun istifa eden ortaklara yalnız tediye ettikleri 
hisse miktarları iade olunur. 

MADDE 7 — Kredi kooperatifleri idare 
ve murakabe heyetlerile diğer memurlarından 
zimmet, ihtilas, vazifelerini sui istimal ve 
sirkat gibi efali irtikâp edenler; rapor, zabıt
name, bilançolarda ve hesabatı sairede, defatir 
ve kuyudatta ve istikraz talepnamelerinde 
gayri sahih malumat itasile hakidati ketme-
denler ve işbu kanun ve esas mukavele ahkâ
mına riayet etmiyenler Devlet memurları 
hakkında tatbik olunan cezalarla tecziye 
olunurlar. 

MADDE 8 — İşbu kanun ahkâmına tevfikan 
teşekkül edecek kredi kooperatifleri, tediye 
kabiliyetleri dahilinde yalnız ziraat bankasından 
istikraz aktedebilirler. 

MADDE 9 — Ziraî kredi kooperatifleri 
ziraat bankasının teftiş ve murakabesi altında
dırlar. 

MADDE 4 — Koopratife medyun olan 
ortaklar mahsullerini koopratifin müsadesini 
almadan satamazlar. 

Borçlu ortağın malî vaziyetinde bozukluk 
olmadiğı taktirde koopratif işbu müsadeyi 
reddedemez. Ortakların koopratife olan borçları 
her nevi mahsullerinden imtiyazlı olarak tahsil 
olunur. Müsadesiz mahsullerini satan ortaklar 
dan koopratife olan borçları yüzde on tazminatla 
tahsil olunur. Ziraî kredi koopratiflerine dahil 
bulunan ortakların iştirak hisseleri le bunlara 
verilecek faiz veya temettüler azanın harice 
olan borçlarına mukabil haciz ve füruht edile -
mediğ gibi hiç bir suretle ahara da terhin 
edilemez, Bu hisseler koopratife merhun hük -
mündedir, 

MADDE 5 — Bir ortağın istifa veya ihracı 
halinde koopratife olan borçları muacceliyet 
kesbeder. 

NADDE 6 — İhraç edilen veya beş sene 
ortaklık yapmadan evvel esbabi mücbire 
tahtında naklimekân iztirarında kalmaksızın 
istifa eden ortakların tediye ettikleri duhuliye
ler, hisseler ve bundan mütevellit menafi 
kendilerine iade edilmeyerek şirketin ihtiyat 
sermayesine ilâve olunur. Beş seneden fazla 
ortaklık yaptıktan sonra kredi kooperatiflerin
den her ne sebeple olursa olsun istifa eden 
ortaklara yalnız tediye ettikleri hisse miktarları 
iade olunur . 

MADDE 7 — Kredi kooperatifleri idare 
ve murakaba heyetlerile diğer memurlarından 
zimmet, ihtilas, vazifelerini suiistimal ve 
sirkat gibi efali irtikâp edenler, rapor, zabıtna
me, plançolarda ve nesabatı sairede, defatir 
ve kuyudatta ve istikraz talepnamelerinde gayri 
sahih malûmat itasile hakikati ketmedenler ve 
işbu kanun ve esas mukavele ahkâmına riayet 
etmiyenler Devlet memurları hakkında tatbik 
olunan cezalarla tecziye olunurlar. 

MADDE 8 — İşbu kanun ahkâmına tevfi
kan teşekkül edecek kredi kooperatifleri, tediye 
kabiliyetleri dahilinde yalnız ziraat bankasından 
istikraz aktedebi lirler. 

MADDE O — Ziraî kredi kooperatifleri 
ziraat bankasının teftiş ve mürakabası altında
dır. Kooperatiflerce tutulacak defterlerin eşkâl 
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Kooperatiflerce tutulacak defterlerin eşkâl 

ve envai ve bunların sureti kayıt ve istimalle
rini mübeyyin ve muamelâtı dahiliyeye müte-
ferri talimatnameler Ziraat bankası tarafından 
tesbit olunur. 

İşbu kanunla esas mukavelenamesi ahkâmına 
mugayir harekâtta bulunan kredi kooperatifleri
nin muamelâtına vaz'ıyet ve İktisat vekâletinin 
tasvibile şirketi fesih va muamelâtım tasfiye 
etmek Ziraat Bankasının hukuku cümlesinden-
dir . 

Fesih ve tasfiyesine karar verilen kredi 
kooperatiflerinin borçlan iktisabı muacceliyet 
eyler. 

MADDE 1 0 — Kredi kooperatiflerinin 
matlubatı, gerek kooperatif idare heyetince 
doğrudan doğruya ve gerek Ziraat Bankasına 
devri halinde mezkûr Bankaca tahsili emval 
kanununa tevfikan tahsil ve derhal mahallî 
Ziraat Bankasına teslim olunur . Bu suretle 
vukubulacak tahsilat için alâkadarlara yüzde 
ikiyi geçmemek üzere takip ücreti verilir . 

MADDE 1 1 — Kredi kooperatiflerinin 
yapacakları ikraz muameleleri ortakların amele 
ücretleri, tohumluk, gübre, edviye ve sair 
levazımı ziraiye ile alâtı ziraiye ve çift hayva
natı tedariki gibi kısa vadeli istihsal masraf
larının teminine münhasıdır. Bu hususat için 
gayri mahdut mesuliyetli köy kredi kooperati
flerinde bir ortağa ikraz edilecek meblâğ beş 
yüz lirayı, ve mahdut mesuliyetli kasaba ve 
şehir koopratiflerinde bin lirayı tecavüz etmez. 
Şu kadarki üç yüz liradan fazla hissesi olanlara 
kredileri müsait olmak şartile balâdaki hadle
rin yüzde elli nisbetinde fazlasına kadar 
ikraz olunabilr. 

Kredi koopratifı teşekkül eden yerlerde 
Ziraat Bankaları ancak yukarıda yazıl koopera
tifi ikrazatının maksat ve hadlerinde hariç 
olan ikraz muamelelerini yapabilirler 

Kredi kooperatiflerinin müteşekkil bulun
duğu yerlerde bu teşekküllerin haricinde 
kalan kimselere Ziraat Bankasınca aynî maksatlar 
için şahsî itibar üzerine doğrudan doğruya 
ikrazat icrası memnudur. 

ve envai ve bunlann sureti kayt ve istimalle
rini mübeyyin ve muamelâtı dahiliyeye müte-
ferriğ talimatnameler ziraat bankası tarafından 
tespit olunur. İşbu kanunla esas mukavelena
mesi ahkâmına mugayir harekâtta bulunan 
kredi kooperatiflerinin muamelâtına vaz'ıyet ve 
İktisat Vekâletinin tasvibile şirketi fesh ve 
muamelâtını tasfiye etmek ziraat bankasının 
hukuku cümlesindendir . 

Fesih ve tasfiyesine karar verilen kredi 
kooperatiflerinin borçlan iktisabı muacceliyet 
eyler 

MADDE 1 0 — Kooperatiflerin senetli mat 
lûbatı kooperatif meclisi idaresinin talebi üzerine 
tahsili emval kanunu mucibince tahsil olunur 
Matlubatı mezkûre Ziraat Bankasına devredil
diği takdirde, Bankaca kendi matlubatı misilli 
iahsil olunur. Bu suretle vuku bulacak tahsilat 
için alakadarlara yüzde ikiyi geçmemek üzre 
takip ücreti verilir. 

MADDE 1 1 — Kredi kooperatiflerinin 
yapacakları ikraz muameleleri ortakların amele 
ücretleri, tohumluk gübre, edviye ve sair levazı
mı ziraiye ile küçük alâtı ziraiye ve çift hay
vanatı tedariki gibi kısa vadeli istihsal masraf
larının teminine münhasırdır. Bu hususat için 
gayri mahdut mesuliyetli köy kıredL koopratif
lerinde bir ortağa ikraz edilecek meblağ beş 
yüz lirayı ve mahdut' mesuliyetli kasaba ve 
şehir kooperatiflerinde bin lirayı tecauz etmez. 
Şukadarki üçyüz liradan fazla hissesi oianlara 
kredileri müsait olmak şartile balâdaki 
hadlerin yüzde elli nisbetinde fazlasına kadar 
ikraz olunabilir. Ânca hini ikrazda hissei 
iştirakleri derecesinde istikraza talip ortak var 
iken diğer ortak taliplere fazla ikraz caiz 
değildir. 

Kredi kooperatifi teşekkül cd-.n yerlerde 
ziraat bankaları ancak yukarıda yazılı koope
ratif ikrazatının maksat ve hadlerinden hariç 
olan ikraz muamelelerini yapabilirler. 

Kredi kooperatiflerinin müteşekkil bulun
duğu yerlerde bu teşekküllerin haricinde kalan 
kimselere ziraat bankasınca aynı maksatlar için 
şahsî itibar üzerine doğrudan doğruya ikrazat 
icrası memnudur, 
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MADDE 1 2 — Kredi kooperatiflerince 

ortaklarına ikraz olunacak meblâğın faiz ve 
komisyonları, Ziraat Bankasının ziraî ikraz 
muamelerinde tatbik ettiği faiz ve komüsivon 
nisbetini tecavüz edemez. 

MADDE 1 3 — Kredi kooperatiflerinin 
yüzliradan fazla paralarının btrayı muhafaza 
Ziraat Bankasına tevdii mecburidir. 

MADDE 1 4 — Kreei Kooperatiflerinde 
bir ihtiyat sermayesi teşkili mecburidir. Bu 
sermaye : 

A ) Azanın dehuîiyelerinden, 
B ) Altıncı maddede mezkûr olduğu üzere 

ortaklıktan çıkarılan veya istifa edenlerin 
alıkonulan hisse ve menafimden mütehassıl 
mebaliğden, 

C ) Kredi Kooperatifleri namina vaki ola
cak teberrüat ve Hükümetçe verilecek tahsi
sattan, 

D ) Her sene taayyün edecek safi kazançtan 
tefrik olunacak yüzden ellilerden, 

E ) Varidatı müteferrikadan teşekkül eder. 
Fesih veya tasfiye olunan kredi kooperatif

lerinin ihtiyat sermayeleri hiç bir sebep ve 
bahane ile ortaklara tevzi olunmaz. Harice 
düyunu olmayan kooperatiflerin ihtiyat ser
mayeleri İktisat vekaletinin tasvibile aynı kaza 
dahilende müteşekkil mücavir kredi kooperatif
lerine devir veya o köyün umuru nafiasına 
sarfolunur. 

MADDE 1 5 — Kredi kooperatiflerinin 
idare masrafları, bir sene zarfında ikraz olunan 
mebaliğın yüzde dördünü tecavüz etmemek 
üzere kooperatif heyeti umumiyelerince tayin 
olunur. 

MADDE Kî —• Ortaklıktan istifa eden ve 
ya ihraç olunan veya vefat eden azanın bu 
tarihe kadar şirket muamelâtından tevellüt 
edecek mesuliyeti şirketten kat'ı alâka ettiği 
tarihi takipıden senenin hitanımdan itibaren 
iki sene devam eder . 

MADDE 1 7 — Hululü vadede kooperatife 
olan borçlarını bilâ mazeret tediye etmeyen ve 
kabili haciz emvali menkuleleri de bulunma
yan medyun veya kefillerinin emvali gayri 
menkuleleri füruht veya kooperatif namına 
teferruğ olunarak bedelleri borçlarına mahsup 

MADDE 12 — Kredi kooperatiflerince 
ortaklarına ikraz olunacak mebaliğin faiz ve 
komusiyonları ziraat bankalarının ziraî ikraz 
muamelelerinde tatbik ettiği faiz ve komusiyon 
nisbetini tecavüz edemez. 

MADDE 1 3 — Kredi-kookeratiplerinin üç 
yüz liradan fazla paralarının berayı muhafaza 
ziraat bankasına tevdii mecburidir. 

MADDE 1 4 — Kredi kooperatiflerinde 
bir ihtiyat sermayesi teşkili mecburidir. Bu 
sermaye: 

A - Azanın duhuliyelerinden, 
B - Altıncı maddede mezkûr olduğu üzere 

ortaklıktan çıkarılan veya istifa edenlerin alı
konulan hisse ve menafimden mütehassıl 
mebaliğden, 

C ) Kredi kooperatifleri namına vaki olacak 
teberrüat ve Hükümetçe verilecek tahsisattan 

D ) Her sene taayyün edecek safi kazançtan 
tefrik olunacak yüzde elliden, 

E ) Yaridatı müteferrikadan teşekkül eder. 
Fesih veya tasfiye olunan kredi kooperatif

lerinin ihtiyat sermayeleri hiç bir sebep de 
bahane ile ortaklara tevzi olunmaz. Harice 
duyunu olmıyan kooperatiflerin ihtiyat sermaye
leri İktisat Vekâletinin tasvibile aynı kaza da
hilinde müteşekkil mücavir kredi kooperatif
lerine devir veya o köyün umuru nafıasına 
sarf olunur. 

MADDE 1 5 — Kredi kooperatiflerinin 
idare masrafları bir sene zarfında ikraz olunan 
mebaliğin yüzde dördünü tecavüz etmemek 
üzere kooperatif heyeti umumiyelerince tayin 
olunur: 

MADDE Kî — Ortaklıktan istifa eden veya 
ihraç olunan ve vefat eden azanın yabu tarihe 
kadar şirket muamelâtından tevllüt edecek mes
uliyeti, şirketten kat'ı alâka ettiği tarihi takibe-
den senenin hitamından itibaren iki sene devam 
eder. 

MADDE 17 — Hululü vadede kooperatife 
olan borçlarını bilâ mazeret tediye etmiyen ve 
kabili haciz emvali menkulleri de bulunmı-
yan medyunun, yoksa kefillerinin emvali gayri 
menkulleri icra kanunu ahkâmına tevfikan 
füruht olunur. Gayri menkulün kooperatif 



ve ortaklıktan alâkaları kat edilir. Kooperatif 
namına teferruğ edilen mal bir sene zarfında 
ahara satılamaz. Bu müddet zarfında kooperati
fin maafaiz ve masarif matlubu medyun tarafın
dan tediye olunduğu takdirde teferruğ edilen 
emvali gayri menkule sahibine iade olunur. 

MADDE 1 8 — Kuraklık, dolu, seylap, 
yangın, sarî ve müstevli, hayvani ve nebatî 
hastalıklar gibi afat sebebile miadında tahsil 
olunamayan kooperatif matlubatı ziraat 
bankasının muvafakatile bir seneyi geçmemek 
üzere kredi kooperatiflerinin idare meclislerince 
kısmen veya temamen tecil olunabilir. 

Tecile tabi tutulmayan ve vadesinde öden
meyen borçlardan eyyamı müteahhire için 
faizi aslîye ayrıca yüzde üç ilâve olunur. 

MADDE 1 0 — Bir mıntakai muayyene 
dahilinde teşekkül eden kredi kooperatifleri 
aralarında rabıta ve münasebat vücude geti
rerek menafii müşterekelerini müetemian istih
sal ve temin eylemek üzere muvasala ve 
münakale itibarile müsait olan kaza ve vilâyet 
merkezlerinde mahdut mes'uliyetli olmak üzere 
Ziraat bankasının muvafakati ve İktisat Vekâ
letinin tasvibi ile kooperatif birlikleri vücude 
getire bildikleri gibi ziraî maksatlarla müteşek
kil hususî ve mehdut mes'uliyetli şirketler de 
tediye edilen sermayelerinin yüzde yirmisini 
tecavüz etmiyecek miktarda bir hisse ile işti
rak edebilirler. 

MADDE 21) — İşbu kanuna tevfikan teşek
kül eden kredi kooperatifleri müsaadat ve 
muafiyatı atiyeden istifade ederler : 

1 - Kredi kooperatiflerinin bilumum mua
meleleri kazanç ve muamele vergilerinden 
muaftır. • 

2 - Kredi kooperatiflerine ait bilcümle 
emvali gayri menkule gerek Hükümete ve ge
rek idarei hususiye ve belediyelere ait hiç bir 
vergi ve resme ve harca tabi değildir. 

3 - Kooperatiflere ait sermaye ve ihtiyat 
akçeleri vergi , resim ve harçtan müstesnadır. 

4 - Kooperatiflerin ikraz istikraz tevdiat ve 
sair bilcümle muamelâtına müteallik evrak ve 
senedat ve sair vesaik ve kuyudat ve muhabe
ratı ve devairi resmiyeye verecekleri arzuhalları 
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namına teferrüğü halinde bedelleri borçlarına 
mahsup ve ortaklıktan alâkaları katolunur. 
Kooperatif namına teferruğ edilen gayri men
kul bir sene zarfında ahara satılmaz. Bu müd
det zarfında kooperatifin mafaiz ve masarif 
matlubu medyun tarafından tediye olunduğu 
takdirde teferruğ edilen emvali gayri menkule 
sahibine iade olunur. 

MADDE 1 8 — Kuraklık, dolu, seylap, 
yangın, sarî ve müstevli hayvanî ve nebatî, 
hastalıklar gibi afat sebebile miadında tahsil 
olunmıyan kooperatif matlubatı Ziraat Banka
sının muvafakatile bir seneyi geçmemek üzere 
kredi kooperatiflerinin meclisi idarelerince 
kısmen veya tamamen tecil olunabilir. 
tecile tabi tutulmayan ve vadesinde ödenme
yen borçlardan eyyami müteehhire için faizi 
aslîye ayrıca yüzde üç ilâve olunur. 

MADDE 10 — Bir mıntaka dahilinde te
şekkül eden kredi kooperatifleri aralarında 
rabıta ve münasebet vücude getirerek menafii 
müşterekelerini müetemian istihsal ve temin 
eylemek üzere muvasala ve münakale itibarile 
müsait olan kaza ve vilâyet merkezlerinde 
mahdut mesuliyetli olmak üzere ziraat banka
sının muvafakati ve İktisat vekâletinin tasvi-
bile kooperatif birlikleri vücude getirebildik
leri gibi ziraî maksatlarla müteşekkil hususî 
ve mahdut mesuliyetli şirketlere de tediye 
edilene sermayelerinin yüzde yirmisini tecavüz 
etmeyecek miktarda bir hisse ile iştirak 
edebilirler. 

MADDE 2 0 — İşbu kanuna tevfikan teşek
kül eden kredi kooperatifleri müsaadat ve 
muafiyatı atiyeden istifade ederler: 

1 ) Kredi kooperatiflerinin bilumum mua
meleleri kazanç ve muamele vergilerinde 
muaftır, 

2 ) Kooperatiflere ait sermaye ve ihtiyat 
akçaları vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

3 ) Kooperatiflerin ikraz, istikraz, tevdiat 
ve sair bilcümle muamelâtına müteallik evrak 
ve senedat ve sair vesaik ve kuyudat ve 
muhaberatı ve devairi resmiyeye verecekleri 
arzuhaller pul resminden muaf olduğu gibi 
posta ücretine ve bir gûna harç ve resme de 
tabi değildir. 

4 ) Kooperatiflerin kuyut, defatir ve hulâ-



pul resminden muaf olduğu gibi posta ücreti
ne ve bir gûna harç ve resme de tabi değildir. 

5 - Kooperatiflerin kuyut, defatir ve hülâ-
sai hesabiyelerile sair evrak senedat ve taah
hütnameleri göylerde ihtiyar heyetlerince ve 
şehir ve kasabalarda kâtibi adilierce bilâ harç 
ve resim tasdik olunur. 

MADDE 2 1 — Kooperatiflerin Ana Ban
kası muamel"tını ifa etttği müddetçe Ziraat 
Bankası müraselâtı naktiyesi pasta ücretinden 
•muaftır. 

MADDE 2 2 — İşbu kanunla, itibarı zi
raî birlikleri hakkındaki Mart 340 tarihli ka
nun ahkâmı mülgadır. 

MADDE 2 3 — İşbu kanunun icrayı ah
kâmına Heyeti Vekile memurdur. 
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sai hesabiyelerile sair evrak, senedat ve taah
hütnameleri köylerde ihtiyar heyetlerince ve 
şehir ve kasabalarda kâtibi adilierce bilâ 
harç ve resim tasdik olunur. 

MADDE 2 1 — Kooperatiflerin ana ban
kası . muamelâtını ifa ettiği müddetçe Ziraat 
Bankası müraselâtı nakdiyesi posta ücretinden 
muaftır. 

MADDE 2 2 — İşbu kanunla, itibarı 
ziraî birlikleri hakkındaki mart 340 tarihli 
kanun ahkâmı mülgadır. 

MADDE 2 3 — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Heyeti Vekile memurdur. 

MADDE 2 4 — İşbu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 
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Haricî ticaret dairesi teşkiline dair İktisat Vekâletinden yazılan ve İc, V. H inin 3/1/929 
tarihli İçtimaında Yüksek Meclis takdimi kabul olenan kanun lâyihası esbabı mucibe 
mazbatasile birlikte tekdim kılınmıştır. 

Muktazasmın ifa ve neticesinin iş'ar buyrulması rica olunur efendim . 
Başvekil 
ismet 

Ticareti hariciye dairesi teşkili hakkındaki kanunun eshabi 
mucibo lâyihası 

Beynelmilel munasebati ticariyenin bu günkü girift şeklinde cihan piyasaları tahavvülât 
ve tebeddülatım muntazaman takip ederek memleket erbabi ticaret ve sanayiini zamanında 
haberdar etmek, ihracat emtiası için mevcut mahreçlerin harekâtını tetkik, hülâsa türk müstahlis 
ve tüccarım cihan ticaret ve sanayi erbabı ile doğrudan doğruya temasta bulundırmak imkânını 
temin ve ihzar eylemek hükümetlerin belli başlı vazifeleri meyanına girmiştir. 

Ticareti hariciyenin inkişafına atfedilen fevkalade ehemmiyet dolayısledirki iktisadî sahada 
istihbarat, neşriyat ve irşadat ile iştigal edecek ayrı ayrı müesseselerin ihdasi ve bunların 
vazifelerinin ifası için devlet teşkilatının siyasî mümessilleri 1 e resen muhaberatta bulunmaları 
kabul edilmiştir. 

Ticarî memuriyetler ve şehbenderlikleri gibi haricî şebekeleri ve bilhassa alâkai külliyeleri 
hasebile ticarî istihbaratın beynelmilel mubadelatta kıymet ve ehemmiyeti aşikardir. Munasebati 
ticariyede bulunduğu memleketin ticarî mevzuat ve taamülâtından lâyıkıle haberdar olmayan, 
bunların tebeddülatına muhtelif piyasaların tahavvülatına ve satış eşkâline en seri vesaitle ittila 
hasıl edemeyen erbabı ticaret ve sanayiin temamile zulmet içerisinde hareket ettiğine şahsan ne 
kadar emin iş gördüğüne kani olursa olsun teşebbüsünde taliin küllî tesiri hakim olacağına 
şüphe yoktur, 

Muhtelif memleketler, siyasî, şehbenderi ve ticarî mümessillikleri teşkilâtına memur edildikleri 
memleketlerde hakikî istihbaratı ticariyede bulunmaları ve mahsulat ve mamulatı milliye nokta -
sından mahreçlerin temevvucatını takip eylemeleri için seferber hale koymuşlardır. Fakat bu 
derece mühim atdedilen ticarî istihbarat ve istitlâatında ancak alâkadarların en seri ve münasip 
şekilde haberdar edilmelerile azamî kıymet ve ehemmiyeti görülebilir. Bu maksadın temini 
için haricî piyasalara taallûk eden faideli malûmat ve istihbaratı cem ve telfik ederek muntazam 
neşriyat ile alâkadarları tenvir, ikaz ve irşat edecek ve muhtelif mahreçlerde ticaret hariciye 
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usul ve eşkâli, ambalaj şeraiti muvaffakiyet esbabı hakkında izahatı kâmile verecek müstakil bir 
teşkilâtın ihdasına lüzum vardır. Lüzumu ihdası muhtelif memleketlerce kabul edilen böyle bir 
tesis vaziyeti hııkukiyesinin ve ciheti irtibatının tayininde iki prensip nazarı dikkati celb eylemektedir. 

1 ) Bu vazifenin devlet teşkilâtından biri tarafından yapılması. 
2 ) Devletin nüfuz ve murakabesinde ve kısmen muhtariyeti haiz menafii umumiyeye hadim 

bir müesseye terkedilmesi. 
Fransada ( Ticareti hariciye millî dairesi ) Belçikadaki ( Devlet ticaret dairesi ) İtalyada 

( Ticareti hariciye enstitüsü ) gibi ticareti hariciye dairelerinin teşkili bu iki prensipten 
birinin kabalü suretile tecelli etmiştir. 

Belçikada devlet ticaret dairesi ( Office Commercial de l'Etat ) ticareti hariciye müdüriyeti 
umumiyesinin dört müdüriyetinden biri ve binaenaleyh hakikî devlet teşkilâtının bir şubesi 
olduğu halde Fransız ticareti hariciye millî dairesi ( Office National du Commerce Exterieur ) 
Fransa ticaret ve sanayi nazaretine merbut ve anın nüfuz va murakabesinde menafii umumiyeye 
hadim müessesattandır. Tesis edilecek bir Türk ticareti hariciye dairesi için menafii umumiyeye 
hadim müessese şeklinin tercihi sebebine gelince : Doğrudan doğruya ticarî sahada çalışacak ve 
erbabı ticaret ve sanayi ile münasebettar olacak bu teşekküle alâkadarların azamî alâka ve 
itimadını celbeylemek ve diğer taraftan tediyat icrasi ve teberrüat kabulü gibi devlet 
teşkilat ve muamelâtının tabi olduğu eşkâl ve merasimden ticaret dairesinin istisnasile ticaretin 
istilzam eylediği sürat ve suhuleti temin etmek arzu ve mütaleasından mülhemdir. 

Ticarî istihbarat ve tetkikat ve istitlâat ile ayni zamanda sergi ve panayirlar, seyyah celbi 
mesailile iştigalin de Türk ticareti hariciye dairesine bırakılması suretile bu dairenin mesaisinin 
pek ziyade olduğuna şüphe yok isede bu vaziyeti bir zaruret netice ve mahsulü olarak kabul 
eylemek lâzımdır. Zira memleket dahilinde, ecnebi erbabı ticaret ve sanayiin da iştirakini 
mümkin kılacak sergiler küşadı ve millî mahsulat ve mamulatın alâkadarlara tanıttırılması ve 
bilmukabele bu sergilerde eşya teşhir eden ecnebilere türk ticaret ve sanayi erbabının kolaylıkla 
temasta bulunarak aralarında devamlı münasebet husulünün temini ve aynı mülâhaza ile memaliki 
ecnebiyede kuşat edilecek numunelerin tedarikile ilmî şekillerde ihzar ve tasnifi, ambalajı, sevkı 
ve meşherlerde muayyen kısımlar isticarı, nülâsa meşherler küşadı ve kuşat edilen meşherlere 
iştirak safahatını takip ve bunlardan beklenilen neticenin istihsali için yalnız bu işlerle iştigal 
edecek ayrı bir teşkilâtın vücûduna ihtiyaç his olunmaktadır. 

Şimdiye kadar sureti mahsusada sergi ve meşherler mesailile meşgul olacak bir teşkilâtın 
mevcut olmaması dolayisile beynelmilel sergilere iştirak için vekâlet belli başlı ticaret odalarının 
nazarı dikkatini celp eylemekle iktifa eylemekte ve bu hususta bütçesine tahsisatı kâfiye vazedilmiş 
olduğundan vekâletçe filî ve kati teşebbüs icrası mümkün olmamakta idi . Diğer taraftan 
memleketteki iktisadî intibah hareketlerinden olmak üzere vekâletin ye mahallî idarelerin mua
venet ve müzaheretile kuşat edilen İzmir, Akhisar sergileri gibi meşherlerin daha mükemmel 
şerait altında her sene kuşat edilmesi ve bunlardan intizaz edilen eyi semerelerin istihsali için 
bu işlerle daha yakından alâkadar olmak lâzim gelmektedir. 

Müstakil ve muhtar bir teşkilâtın ihdasını icap edecek kadar kuvvetli olan sebeplerle sergi 
ve meşher işlerinin temerküzü ve bunun için de ticareti hariciye dairesine raptı muvafık 
görülmüştür. 

Sergiler küşadı ve beynelmilel sergilere iştirak, teşhir edilen mamulât ve mahsulât ile güzel 
bir propaganda vasıtası olduğu vasıtası olduğuna ve neticelerinin ihracatın ve ticarî mahreç
lerin tezayüt ve inkişafını hadim olacağına göre ticareti hariciye dairesinin bu işlerle 
iştigalinde münasebeti tame görülmüştür. 

Dahilde tesis ve kuşat edilecek sergiler için müsait mahallere ihtiyaç bulunduğundan sergi 
tertibine ez'hercihet müsait olan istanbul ile İzmirde millî mebani ve saraylardan ve ya arsa
lardan münasiplerinin de ticareti hariciye dairesine tahsisi icap eylemiştir. 

Muvazenei umumiyeden tefrik edilecek tahsisatı menabii varidatından en mühimmini teşkil 
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edecek olan dairenin muamelatı maliye ve hesabiyesinin bir ( Muhasibi mes'ul ) tarafından idare 
ve ruyeti muvafık görülmüştür. 

Muhasip; Divanı * Muhasebata hesap vermek ve bütçe ve hesapı katileri tanzim ile vekâlet 
marifetile İcra Vekilleri Heyetine ve Divani Muhasebata takdim eylemek mecburiyetinde bulun
ması suretile ticareti hariciye dairesi muhasebesinin en salim şekilde ceryanı temin edilmiş 
olacaktır. Vazifenin ehemmiyetine binaen muhasibi mesulün İktisat ve Maliye vekâletleri tarafın
dan müştereken tayini ve takarrür edecek ücretin daire bütçesinden tesviyesi kabul edilmiştir. 

Ticareti Hariciye Dairesi İktisat Vekâletine merbut müessesatı umumiyeden olacağına göre 
halen mevcut ve atiyen ihdas edilecek olan bilcümle Devlet, vilâyet, belediye vergi ve resimle
rinden ve muhaberatı da posta ve telgraf ücuratından muaf addedileceğine dair bir kaydi 
kanunî ilâvesine lüzum görülmemiştir . 

Ticareti Hariciye Dairesinin teşkilâtı ve idarei umumiyesi, müdür, muhasibi mes'ul, meclisi 
idarenin vazaifile hukuk ve salâhiyatının tayini, daire memurlarının ücurat ve maaşatile tabi 
olacakları tekaüt ahkâmının derç ve ilâvesi kanunun vuzuh ve katiyetini ihlâl eder mahiyetinde 
olacağı gibi ihtiyaca göre bazı esas ve usullerin tadili de müşkül olacağı derpiş edilerek bu 
cihetlerin tanzim edilecek ayrı bir nizamname ile tesbiti ve dairenin bütçe senesi senei maliye 

. itibar edildiğinden kanununda 1929 senesi haziranından itibaren mevkii meriyete vazı muvafık 
görülmüştür . 

Ticareti Hariciye Dairesi, ticareti hariciyemizi alâkadar eden memleketlerde müstamel ticaret 
lisanları, evzan, ekyal ve para sistemi, Türkiyede muhabir bulunduran bankaları, başlıca piyasalar 
hudut ve şümulü, bahrî vesaiti nakliye ücuratı, muhtelif ambalaj eşkâl ve şeraiti, posta telgrafa 
ve rüsumata müteallik malûmat ile memleketin hususiyet lerine göre müşteri celp eylemek için 
muvafık vesıtaların nelerden ibaret olabileceği alâmeti farikaya ve mülkiyeti sınaiyeye müteallik 
mevzuat hulâsaları, millî ve ecnebi mümessillikler tetkikatı, ecnebî kommivuva yajörler 
hakkında ittihaz edilen ahkâm ve tedabir, ihalâtı umumiye usul ve esasatı tarzı tediye ve müteamel 
kredi vadeleri taksitle tediyata müteallik satışlar ticarî taamüller, matlubatı ticariyenin usulü 
tahsili ve müruru zaman müddetleri iflâsa , tehiri tediyata ve kongordatoya mütedair esasatı 
kanuniye başlıca ithalât ve ihracat mevadile ithalât, ihracat ve komisyon müessesatınm adresleri 
ve ihracat kredileri , tahmil ve tahliye ve aktarma şekilleri ve bahri sigortalar ve ücuratı 
istandarizasyon ( emteanın evsaf ve şeraiti muayyen tiplere tefriki ) ve eşkâli tağşiş ve 
müeyyedatı , pyasa temevvücatı ve rakip memleketler mahsulât ve mamulâtımn muhtelif 
pyasalardaki vaziyet ve şaraıtı umumiyesi ve ticarî mahreçlerde muvaffakiyet temini için ittihaz 
ve tatbiki lâzım gelen usul ve tedabir Tüakiyede ve memaliki ecnebiyede acenta ve ticaret 
mümessillikleri ihdası teşebbüsatı hakkmde neşriyatta bulunmak ve ara sıra muhtelif memleketler 
üzerine ayrı ayrı broşşürler tertip ve neşir eylemek, Türk ve ecnebi tüccarlar arasında delâlet 
ve tavassutta bulunarak ihracatı teshil ve tezyit etmek maksadile icrayi faaliyet edecektir. 

Marûlarz ticarî malumatı umumiyenin delâlet ve tavassutun kiymet ve ehemmiyeti ve yakın 
bir maziye kadar cihan vaziyeti umumiyei iktisadiyesi hakkında kâfi derecede tenvir edilmemiş 
olmasından dolayı ticareti hariciyemizin gayrı türk anasırın elinde kaldığı derpiş edilirse tesis ve 
teşkili 1927 ve 1928 seneleri ticaret ve sanayi odaları umumî konğraları cümlei temeııniyatından 
olan ticareti hariciye dairesinin memleketin kafi ihtiyacına tevafuk eyleyeceği tezahür eder. 
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İktisat Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Encümenimize havale buyurulan Ticareti hariciye dairesi teşkili hakkındaki kanun lâyihasile 
esbabı mucibesi İktisat Vekili beyin huzurile müzakere ve tetkik edildi. 

Cihanın ticarî ve sınaî vaziyetlerini daima tetkik ve takiple harici ticaretimizin inkişafına ve 
millî servetimizin ziyadeleşmesine yarayacak her türlü vesaiti temine ve bu hususta alâkndarları 
zamanında muhtelif suretlerle tedvire matuf teşkilâtı ihtiva eden kanun lâyihasını Encümenimiz 
memleketimizin bu nevi iktisadî teşekküle ötedenberi pek çok muhtaç bulunduğunu nazarı 
dikkate alarak esas itibarile kabul eylemiş ve aşağıda yazılı sebepler dolayisile de bazı tadilâtın 
yapiİmasına karar verilmiştir. 

Serlevhada yapılan tadilât diğer memleketlerde bu nevi teşekküllere verilen ismin temamen 
karşılığının konması mülâhazasından ileri gelmektedir. Onun için ( Ticareti harbiye dairesi ) 
yerine ( Millî ihracat ticareti dairesi ) denmiş ve birinci maddede ana göre değiştirilmiştir. 

İkinci madde millî ihracat dairelerinin görecekleri vazifelerin nelerden ibaret olduğunu 
tavzih ve tahdit zaruretine binaen tadil olunmuş ve vilâyetlerde istenilen vergi yerlerinin daimî 
olarak dairenin elinde bulundurulması arzu edilmediğinden ve ihtiyaç vukuunda ise Hükümetin 
kararile bu gibi yerlerin terk ve tahsisi kabil olabileceğinden mezkûr maddedeki ( B ) fıkrası 
tay ve kougralara iştirak veya sergi veya panayir açabilmekliğin de Hükümetin muvafakatına 
muallek olduğu şart koşulmuştur. 

İntihap hakkı Hükümete ait olmayan bir kısım Meclisi idare azasının ticaret odaları umumî 
kongrası tarafından intihap edilecekleri yerde bunların başlıca ihraç iskeleleri olan İstanbul, 
İzmir, Samsun, Trabzon ve Mersin ticaret odalarından ayırt edilmesi ve ve İstanbul ve İzmirin 
gerek coğrafî vaziyeti ve gerekse ihracat noktai nazarından haiz oldukları şümul ve ehemmiyet 
nazarı dikkate alınarak bura ticaret odalarının intihap edecekleri zatların ikişer olması ve bu 
suretle bu kısım azanın yediye iblâğının daha ziyade gayeye muvafık olacağı düşünülerek 
üçüncü madde ana göre tadil edilmiş ve meclisi idare âzahğına intihap edilecek zevat hakkında 
aranılması lâzımgelen siyasî ve medenî evsafla âzalık hakkının ne zaman ve ne suretle zayi 
edileceğine ve diğerlerinin yerine geçecek olan bir azanın tabi olacağı şeraite dair dördüncü 
ve beşinci maddeler tesbit olunmuştur. 

Dairenin mesaisi ve bu mesaiden elde edilen neticeler hakkında Hükümeti zaman zaman 
haberdar eylemesi lüzumlu ve tabiî görülerek altıncı madde ilâve olunmuştur. 

Harici ticaretimizin inkişkfına yarayacak malumatın alâkadarlara zamanile ve lâyiki veçhile 
isal ve telkini veya aynı gayeye matuf vazıh malûmatın cemi ve telfiki ve lâzım gelen 
mahallerle münasebetin temini için dahilde müşavere heyetleri ve dahil ve hariçte de ajanlar 
bulundurulması zarurî görülmüş ve bunların sureti intihap ve tayinlerinin de tasrihi icap 
eylediğinden yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci maddeler ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın dördüncü maddesinde: ( Sair müteferrik varidat ) cümlesinin ilâvesile tadil ve 
on ikinci madde olarak kabul olunmuştur. 

Yedinci maddenin son fıkrası dairenin vezaifinden bahis ve bu vazifeler ise ikinci maddede 
gösterilmiş olduğnndan tayvedilerek mütebakisi on üçüncü madde olarak kayt ve tespit 
edilmiştir. 

Beşinci madde hükümlerinin ikiye ayrılmasını daha ziyade muvafık gören encümenimiz 
( talimatname ) kelimesini ( nizamname ) ve ( ücret ) kelimesini de ( maaş ) suretinde tashih 
ederek on dördüncü ve on beşinci madde olarak kabul eylemiştir, 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 
Karar A; 16 
Esas A ^h 
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Lâyihanın altıncı maddesi yerine tespit edilmiş olan onaİtıncı maddede yapılan tadilât 

dairenin bütçe ve kadrolarının tasdikinin Heyeti Vekileden ziyade aidiyeti dolayısile İktisat 
vekâleti tarafından yapılması kaydinden ibarettir. 

Haricî ticaretimizin inkişaf ve tevessüüne şayanı kayt hizmetleri görülen efrat veya 
müessesatın gerek bu husustaki mesailerinin devamını temin ve teşvik etmek ve gerekse mesbuk 
hizmetlerine karşı bir cemile olmak üzere kendilerine bir unvan verilmesi encümenimizce 
münasip görülerek onyedinci madde bu gayeye matufen ilâve edilmiştir. Esasen nizamnameler 
kanunun hududu dahilinde bulunan ve mefhumunda mündemiç olan hükümlerin tatbik 
suretlerini tasriha yarayan mevzuattan olduğu ve lâyihanın sekizinci maddesinde gösterilenlerden 
maadasının da nizamnameye girdirilmesi icap edebileceği düşünülerek mezkûr maddenin daha 
şümullü bir tarzda olmak üzere onsekizinci madde şeklinde tesbiti encümenimizce muvafık 
görülmüştür. 

Lâyihanın dokuzuncu maddesi aynen kabul ve on dokuzuncu madde olarak yazılmıştır. 
Onuncu maddesi ise tatbik cihetinden bu kanunun hükümlerinin ancak Maliye ve İktisat 

vekillerini alâkadar edebilecekleri mülâhazasıle (İcra vekilleri heyeti ) cümlesi çıkarılmak ve 
ana göre tashihat yapılmak suretile tadil edilmiştir. 

Riyaseti celi leye takdim olunur. 
Âza Âza Âza Kâ. Maz. Muh. Reis 
İzmir İstanbul İstanbul Zonguldak Mardin Burdur 

Hüseyin A. Haindi Hüseyin ~ Hüsnü Ali Riza Mustafa Şeref 
Âza Âza Âza Âza Âza 

Yozgat Mardin Maraş Manisa Manisa 
Tahsin Nuri Nurettin Yaşar M. Kani 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 

Mazbata M 89 
Esas M 3 j 5 

Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Harici ticaret dairesi teşkiline dair kanun lâyihası ile İktisat Encümeni mazbatası İktisat 
Vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu. Cihan piyasasındaki ticarî ve smayî hareketleri 
takip ederek tacir ve müstahsillerimizi tenvir edecek, hariçte mallanmzın sürümünü temin 
yollarını araştıracak böyle bir teşekkülü, ihracat ticaretimizin inkişafı için lüzumlu ve faideli 
bulan encümenimiz kanun lâyihasını esas itibarile kabul etmiş ve bazi tadillerle Heyeti Umu-
miyenin tasvibine arza karar vermiştir. 

Kanun lâyihasının serlevhasının, İktisat Encümeninin teklifi veçhile ( Millî ihracat ticareti 
dairesi ) suretinde tadili, teşekkülün maksat ve vazifesine daha uygun görülerek muvafık 
bulunmuş ve birinci madde olsuretle kabul olunmuştur. Millî ihracat dairesinin vazifelerini 
tayin ve tadat eden ikinci madde İktisat encümeninin tespit ettiği şekilde kabul edilmiş yalnız 
üçüncü fıkraya [ İhracat mallarımız ve ihracat tacirlerimiz hakkında talep vukuunda malumat 
verilmesi ] kaydı ilâve ve yedinci fıkra tatbiki kabil bir tarza ifrağ olunmuştur. 

Millî ihracat ticareti dairesinin idaresine müteallik üçüncü maddesinde meclisi idare âzasın
dan dördüncü İktisat Vekâletince diğer dördününde Türkiye ticaret odaları kongrasınca intihap 
edilmesi suretindeki hükümetin teklifini İktisat Encümeni beşi iktisat vekâleti, dördü İzmir ve 
İstanbul üçü de Mersin, Trabzun ve Samsun ticaret odaları tarafından intihap edilmesi şeklinde 
tadil etmiştir. 
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Encümenimiz intihap hakkının beş ticaret odasına hasrım doğru bulmayarak hükümetin tek

lifini tercih etmiş yalınız ticaret odaları konğrasının inikadına kadar bu azanın muvakaten 
İstanbul ve İzmir ticaret odaları tarafından seçilmesini muvafık görmüştür. 

Meclisi idareye intihap olunacak ve ticaretle alâkadar olmaları tabiî olan zatların ihracat 
ticaretimizin inkişafına çalışacak bu daireden kendilerinde beklenen vazifeyi müftehirane ifa 
edeceklerine emin olan encümenimiz meclis idare âzalığımn fahri olması esasını kbul etmiştir. 
İktisat encümenin dördüncü ve beşinci maddeleri de bazı tadillerle tevhit olunmuştuur. 

Altincı madde aynile, yedinci madde salâhiyet ve mezuniyet şeklinde tadilen kabul edilmiştir. 
Sekizinci dokuzuncu — Onuncu, on birinci maddeler aynen on ikinci, on üçüncü maddeler 

tadilen kabul olunmuş, on dördüncü ve on beşinci maddeler tevhit edilmiş ve on sekizinci 
maddeye de her kanunun tatbiki tarzlarını tayin ve tespit etmek üzere bir talimatname tanzimi 
icap edeceği ve bununla maksadın temini kabil bulunduğu mülahazasile lüzum görülememiştir. 
Diğer maddelerde şekle ait küçük tadillerle kabul edilmiş ve meclisi idare âzasından kongra 
tarafından intihap edecek olanların kongaranm inikadına kadar İzmir ve İstandul ticaret odaları 
tarafından intehap olunabilmesi hakkında muvakkat bir madde ilâve olunmuştur. Heyeti Umu-
miyeye arz ve takdim olunur. 26/5/29 

Âza Âza Kâ . R. V, Reis 
Samsusn İsparta Bursa İstanbul Edirne 
Adil Mükerrem Muhlis Fuat Şakir 

Âza Âaz Âza Âza Âza Âza 
Erzurum Tokat Kırklar eli Kütahya Sivas Elaziz 
fi. Aziz O. Sevkı M. Nahif Niyazi Asım M. Remzi M. Tahsin 

H ü k û m e ti 11 lo L S i fi 
Haricî ticaret dairesi teşkiline dair kanun 

lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — İktisat Vekâletine 
merbut müessesattan olmak ve merkezi Istan-
bulda bulunmak üzere bir ( Harici ticaret 
dairesi ) teşkil olunmuştur. 

İKİNCİ MADDE — Harici ticaret dairesi
nin vazifeleri şunlardır : 

A) gerek hususî raporlar, gerek umumî 
neşriyat ve diğer vasıtalarla Türk haricî ticare
tinin inkişafına ve Türk mamulât ve mahsulâtı 
ihracatının tezayüdüne ve ticarî mahreçlarin 
tevessüne hadim olacak istihbarat ve maluma
tın sureti cem'ile ticaret ve sanayi erbabına 
bir an evvel iblağı ve propaganda icrası. 

B) Memleket dahinde sergi, panayır küşadı 
ve beynelmilel sergilere iştirak ile teşhir edi
lecek numunelerin tedarik ve ihzarı gibi 
haricî ticaretimizin inkişafına hadim hususlar. 
Sergiler küşadı için biri İstanbulda, diğeri 
İzmirde olmak üzere milli mebani ve arsalar
dan münasipleri Hükümetçe harici ticaret 
dairesine, icap ettikçe, terk ve tahsis olunur. 

İktisat Büncümeııi tadilatı 
Millî ihracat ticare'i dairesi tsşkiline dair 

kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — İktisat Vekâletine 
merbut müessesattan olmak ve merkezi İstan
bulda bulunmak üzre bir (Millî ihracat ticareti 
dairesi ) teşkil olunur. 

İKİNCİ MADDE — Millî ihracat ticareti 
dairesi aşağıdaki vezifelerle mükelleftir . 

1 - Türk ihracat ticaretinin inkişaf ve art
masına ve ticaret mahreçlerinin ziyadelemesine 
yarayacak her türlü faideli malûmatı vaktile 
toplayark hususî raporlar ve umumî neşriyat 
ve diğer vasıtalarla alâkadarlara bildirir . 

2 - Hükümetin muvafakatile sergi, panayir 
açabilir , Ve beynelmilel sergi ve panayırlara 
ticarî ve iktisadî kongralara iştirak edebilir. 

3 - İhracat mallarımız için ecnebi memle
ketlerde propaganda yapar. 

4 - İhracat mallarımızın istihsal, istandart 
ambalaj usul ve şekilleri hakkında mukarrerat 
ittihaz ederek alâkadarlara vesayada bulunur. 
ve kabulü faideli görülen tedbirleri hükümete 
arzeder, 



Bütçe Encümeninin tadili 
Millî ihracat ticareti dairesi teşkiline dair 

kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — İktisat vekâletine 
merbut messesattan olmak ve merkezi İstanbul-
da bulunmak üzere bir ( Millî ihracat ticareti 
dairesi ) teşkil olunur. 

İKİNCİ MADDE — Millî ihracat ticareti 
dairesi aşağıdaki vazifelerle mükelleftir. 

1 ) Türk ihracat ticaretinin inkişaf ve 
ticaret mahreçlerinin ziyadeleşmesine yarayacak 
her türlü faideli malûmatı vaktile toplayarak 
hususî raporlar ve umumî neşriyat ve diğer 
vasıtalarla alâkadarlara bildirir. 

2 ) Hükümetin muvafakatile sergi, panayır 
kuşat ve beynelmilel sergi ve panayırlara ticarî 
ve iktisadî konğralara iştirak edebilir. 

3 ) İhracat mallarımız için ecnebi memleke
tlerde poropaganda yapar ve ihracat mallarımız 
ve ihracat tacirlerimiz hakkında talep vukuun
da icap eden malûmatı verir. 

4 ) İhracat mahallelimizin istihsal, istan-
dart, anbalâj usul ve şekilleri hakkında mukar-
rerat ittihaz ederek alâkadarlara vesayada 
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ÜÇÜNCÜ MADDE — Harici ticaret dai
resi İktisat Vekâleti tarafından mensup bir 
müdür ile sekiz azadan mürekkep bir meclisi 
idare tarafından idare olunur. 

Meclisi idare âzası ilmi iktisade vukufları 
veya ticarette ihtisasları ile tanınmış veya ha-, 
rici ticaret muamelerinde muvaffakiyet göster
miş ve mevki tutmuş veya harici ticarete fîlen 
hizmette bulunmuş zatlar meyanından nısfı 
Türkiye ticaret odaları umumî kongrasi ve 
diğer nısfı da İktisat vekâleti tarafından üç 
sene için intihap olunur. Müddeti hitam bulan 
azanın tekrar intihabı caizdir. 

5 - Muhtelif ecnebi gümrük tarifeleri ve 
kanunlarile umumî nakliyat ve tahmil ve tahliye 
sigorta , depo, antrapo ücretleri ve buralar
daki ticaret usul ve teamülleri hakkında talep 
vukuunda Türk tüccarlarına malumat verir. 

6 - İhracatımızın artması ve ihracat ticare
timizin kuvvetlenmesi için müstahsillerle 
ihracat tüccarları arasında birlikler gibiiktisadî 
teşkilât ve yardımcı müessesatın vücuda 
getirilmesine çalışır. 

7 - Ecnebi memleketlerde hadis olabilecek 
ticarî ihtilafları haleden ve ecnebi memleket
lere ticaret maksakile vaki seyahatlarında 
ihracat tüccarlarımıza her türlü yardım yapar 
ve muzaharette bulunur ve bunlara tüccar 
komisyoncu bulur ve tavsiye eyler. 

8 - İhracat mallarımızın mümasillerini 
yetişdiren memleketlerin istihsal, ambalaj, 
propaganda ve satış usul ve tarzlarım tetkik 
ve takip ve mukabil tedbirlerile beraber 
alakadarları tenvir ve ikaz eder. 

9 - İktisat vekâletinden havale edilecek 
haricî ticarete müteallik, kanun, nizamname, 
talimatname projeleri hakkında mütalea beyan 
eyler . 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Millî ihracat dairesi 
ikişerden dördü istanbul ve İzmir ticaret oda
ları tarafından birerden üçü Trabzun, Samsun 
ve Mersin ticaret odaları tarafından ve beşi 
de İktisat Vekâletince intihap olunmak üzere 
on iki âza ve bir Müdiri Umumiden müteşekkil 
bir meclisi idare tarafından idare olunur . 
Müdiri Umuminin tayini İktisat vekâletine 
ait olduğu gibi vekâleti müsarünileyha tarafın
dan intihap kılınacak olan azaların da iktisadî 
ve ya ticarî ihtisaslarile tanınmış ve ya ihracat 
ticaretimizin inkişafında bilfiil hizmette bulun
muş olanlardan tefriki meşruttur. 

Meclisi idare âzalarının müddeti üç sene 
olup müddetlerinin hitamında yeniden intihap
ları caizdir. 



bulunur ve kabulü faideli görülen tedbirleri 
hükümete arzeder. 

5 ) Muhtelif ecnebi gümrük tarifeleri ve 
kanunlarile umumî nakliyat ve tahmil ve 
tahliye, sigorta, depo, antirepo ücretleri ve 
buralardaki ticaret usul ve taatnülleri hakkında 
talep vukuunda türk tüccarlarına malûmat 
verir. 

6 ) İhracatımızın artması ve ihracat ticare
timizin kuvvetlenmesi için müstahsillerle 
ihracat tüccarları arasında birlikler gibi iktisadî 
teşkilât ve yardımcı müessesatın vucude geti
rilmesine çalışır. 

7 - Ecnebi memleketlerde hadis olabilecek 
ticarî ihtilâfların hallinde ve ecnebi memleket
lere ticaret maksadile vaki seyahatlarında ihra
cat tacirlerimize teshilât ve müzaherette bulu
nur ve bunlara tacir ve komsiyoncu bulur ve 
tavsiye eder. 

8 ) İhracat mallarımızın mümasillerini 
yetiştiren memleketlerin istihsal, ambalaj, 
propaganda ve satış usul ve tarzlarını tetkik 
ve takip ve mukabil tedbiıierile beraber alâka
darları tenvir ve ikaz eder. 

9 ) İhracat ticaretine dair Hükümetten 
havele edilecek kanun, nizamname, talimatna
me ve porojeler hakkında mutalea beyan eder. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Milli ihracat ticareti 
dairesi, dördü iktisat vekâleti, dördü Türkiye 
ticeret odaları umumî kongrasınca intihap 
edilmek üzere sekiz âza ile müdürden mürekkep 
bir meclisi idare tarafından idare olunur. 

Müdürün tayini İktisat vekâletine aittir. 
Meclisi idareye âza intihap olunabilmek için 
Türk olmak, medenî ve siyasî haklara malik 
bulunmak, iktisadî ve ticarî ihtisaslarile tanın
mış veya ihracat ticaretimizin inkişafında bilfiil 
hizmette bulunmuş olmak lâzimdır. Meclisi 
idarenin müddeti üç senedir. Müddeti hitam 
bulan âzanin tekrar intihabı caizdir. Âzalık 
sıfatı; bu sıfatı istismar, daimî hastalıklar veya 
devamsızlık sebeplerinden birile zail olur. 
Meclisi idare âzahğının istismar edildiğinin 
tahkik ve beyani İktisat Vekâletine aittir. 

Meclisi idarede inhilâl vukuunda, münhal 
âzalık İktisat vekâleti tarafından intihap 
edilenlerden ise vekâletçe yeniden bir diğeri 
intihap olunur, kongra tarafından nıüntahap 
azada vuku bulacak münhaller, kongraca 
intihap olunmuş olan bir misli yedek âza 
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DÖRDÜNCÜ MADDE — Haricî ticaret 
dairesinin varidat menbalan şunlardan ibarettir. 

A ) Haricî ticaret dairesine muavenet kay-
dile İktisat vekâleti bütçesine mevzu senelik 
tahsisat 

B ) Ticaret odaları varidatından yüzde on 
beşe kadar tefrik edilecek mebaliğ. 

C ) Ticaret ve sanayi birlikleri ve sair her 
nevi iktisadî teşekküller ile umumî müesseseler 
ve hususî şahıslar tarafından>aki olan her nevi 
nakti muavenetler ve teberrüler 

BEŞİNCİ MADDE — Haricî ticaret dairesi 
muhasebei umumiye, müzayede, münakaşa 
ve ihalât kanununa tabi olmayıp muamelâtı 
sarfiye ve hesabiyesi İktisat ve Maliye vekâlet-
lerince tanzim edilecek talimatname ile tayin 
edilir. Dairenin muhasebesi İktisat ve Maliye 
vekâletleri tarafından müştereken tayin edilen 
bir hesap memuru tarafından ifa ve ücereti 
daire bütçesinden tesviye olunur. Bu memur 
iki vekâlet arasında tanzim olunacak bir tali
matname mucibince Divanı Muhasebata hesap 
vermekle mükelleftir. 

ALTINCI MADDE — Haricî ticaret daire
sinin bütçeleri İcra Vekilleri Heyetince ve 
hesabı kafileri Divanı Muhasebatça tasdik 
olunur. 

YEDİNCİ MADDE — Haricî ticaret dairesi 
memleket dahil ve haricindeki salâhiyettar 
makamlar ve Devlet memurları ile ve bilhassa 
ticaret mümessillerile doğrudan doğruya muha
bere eder. 

Dairenin istediği malumatı mezkûr makam 
ve memurlar derhal vermekle mükelleftir. 

Haricî ticaret dairesi ticaret icrasından 
memnudur. 

SEKİZİNCİ MADDE — Haricî ticaret 
dairesinin teşkilâtı ve umumî idaresi, müdürün 
ve Meclisi idare âzalarının hukuk ve salâhi
yetleri, hesapmemurunun tabi olacağı ahkâm 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Meclisi idare 
âzası olabilmek için Türk olmak medenî ve 
siyasî haklara malik bulunmak lâzımdır. 

BEŞİNCİ MADDE — Meclisi idare âzalık 
sıfatı, bu sıfatı istismar daimi hastalık veya 
devamsızlık sebeplerinin birisi ile zail olur . 
Millî ihracat ticareti dairesi âzahğının istismar 
edildiğini tahkik ve beyan İktisat Vekaletine 
aittir. Her hangi bir sebeple açılan âzalığm 
yerine yenisi intihap olunur. Bu azalar yerle
rine kaim oldukları azaların âzalik müddetini 
ikmal ederler . 

ALTINCI MADDE — Müdür Umumî her 
ay nihayetinde dairenin umumî vaziyeti, faali
yeti ve yapılan vazifelerin derece ve mahiyeti 
ve elde edilen neticelerin kıymet ve ehemmiyeti 
ve ihracat ticaretimiz hakkında bir rapor 
hazırlayarak meclisi idareye verir ve bir nüs
hasını da İhtisat Vekâletine gönderir. Meclisi 
İdarede İktisat Vekâletine gönderilmek üzere 
Ağustos ve Şubat iptidalarında yani senede 
iki defa mesaileri hakkinda rapor hazırlar . 

YEDİNCİ MADDE — Miilî ihracat ticareti 
dairesince dahilde ve başlıca ticaret ve sanayi 
odaları merkezi olan şehirlerde ve muayyen 
ihracat eşyasının istihsal , imâl ve ihracı gibi 
cihetlerden iktisadî mmtaka addedilecek saha
larda (Millî ihracat ticareti dairesi müşavere 
hey'etleri ) teşkil ve birerde ajan tayin olunur. 

SEKİZİNCİ MADDE — Millî ihracat 
ticareti dairesi müşavere hey'etleri daireye 
merbut vi mahallî ticaret ve sanayi odalarının 
reislerile oda hey'eti tarafından intihap edilen 



taralından intihap olunur. Bu âza yerlerine 
geçtikleri azanın müdettlerini ikmal ederler. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Müdür her ay 
nihayetinde dairenin umumî vrziyeti, faaliyeti 
ve yapılan vazifelerin derece ve mahiyeti ve 
elde edilen neticelerin kiymet ve ehemiyeti ve 
ihracat ticaretimiz hakkında bir raour hazırla -
yarak meclisi idareye verir ve bir nushasımda 
İktisat Vekâletine gönderir, 

Meclisi idare de İktisat Vekâletine gönde -
rilmek üzere Ağustos ve Şubat iptidalarında 
yani senede iki defa mesaileri hakkında rapor 
hazırlar. 

BEŞİNCİ MADDE — Millî ihracat tieareti 
dairesince dahilde ve başlıca ticaret ve senayi 
odaları merkezi olan şehirlerde ve muayyen 
ihracat eşyasının istihsal imal ve ihracı gibi 
cihetlerden iktisadî mıntaka add edilecek sahalar 
da ( Millî ihracat ticareti dairesi müşavere 
hey'tleri) teşkil ve birerde ajan tayin olunabilir 

ALTINCI MADDE — Millî ihracat ticareti 
dairesi müşavere heyetleri daireye merbut ve 
mahallî ticaret senayi odalarının reislerile oda 
hey'eti tarafından intihap edilen dört azadan 
mürekkeptir. 

YEDİCİ MADDE — Millî ihracat ticareti 
dairesi müşavere hey'etlerinin ve ajanla 
rın vazifeleri bir taraftan mmtakaları 
dahilinde istihsal ve imal olunan ihracat eşyası 
hakkında daireye malumat vermek ve diğer 
traftan dairece yapılan istihbaratı alâkadarlara 
bildirmek ile ittihaz olunan tetbirlerin tetkik 
ve tatbiki için teşebbüsatta bulunmaktır. 

SEKİZİNCİ MADDE — Türkiyede ve 
ecnebî memleketlerde Türk ticaret ve sanayi 
odaları Millî ihracat ticareti dairesinin tabiî 
muhabirleri olup daireye yardım etmekle 
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Ve esaslar, daire memuru ve müstahdemlerinin 
ücretleri ile daire kadrosuna girme ve çıkma 
ve terfi ve cezalandrılmaları şartları ayrıca bir 
nizamname ile tayin olunur. 

DOKUZUNCU MADDE — Bu kanun 
1 /6 /929 tarihinden itibaren tatbik olunur. 

ONUNCU MADDE — Btı kanunun tatbi-
kına İcra Vekilleri heyeti memurdur. 

3 / 1 / 9 2 9 
Ad. V. 

M. Lsat 
Ha. V. 

O. T. Rüştü 
İk. V. Na. V. 

M. M. V. 
M. Abdiilhalik 

Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik M. Rahmi Recep 

Bş. V. 
İsmet. 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
İsmet 

• dört azadan mürekkeptir 

DOKUZUNCU MADDE — Millî ihracat 
ticareti dairesi müşavere hey'etlerinin ve ajan
ların vazifeleri bir taraftan mmtakalan dahi
linde istihsal ve imâl olunan ihracat eşyası 
hakkında daireye malumat vermek ve diğer 
taraftan dairece yapılan istihbaratı alâkadarlara 
bildirmek ile ittihaz olunan tedbirlerin tetkik, 
tatbiki için teşebbüsatta bulunmaktır. 

ONUNCU MADDE — Türkiyedc ve ecnebi 
memleketlerde Türk ticaret ve sanayi odaları 
millî ihracat ticareti dairesinin tabiî muhabir
leri olup daireye yardım etmekle mükellef
tirler . 

ONBİRİNCİ MADDE — Millî ihracat tica
reti dairesi ikinci madde de yazılı vazife ve 
hizmetlerin tamamen ve sur'atle ifası için 

bütçesinin müsaadesi nisbetinde ve icap ettikçe 
ecnebi memleketlerde daimî veya muvakkat 
ücretli veya fahrî ajanlar bulundurabilir. 

Bu ajanlar meclisi idarenin intihabı üzerine 
İktisat vekâleti tarafından tayin olunurlar. 

ONİKİNCİ MADDE — Millî ihracat tica
reti dairesinin varidatı şunlardır: 

1 - Millî ihracat ticareti dairesine muavenet 
kaydile İktisat vekâleti bütçesine her sene 
konacak tahsisat. 

2 - Ticaret odaları varidatından ayrılacak 
% 1 5 nisbetinde ki aidat. 

3 - Ticaret ve sanayi birlikleri ve sair 
iktisadi teşekküllerle umumî müesseseler ve 
hususî şahıslar tarafından vaki olan her nevi 
muavenetler ve teberrüler. 

4 - Sair müteferrik varidat. 
ONÜÇÜNCÜ MADDE — Millî. ihracat 

dairesi memleket dahil ve haricindeki selâhi-
yettar makamlar ve Devlet memurlarile ve 
bilhassa ticaret mümessillerile doğrudan doğruya 



mükelleftirler. 

DOKUZUNCU MADDE — Millî ihracat 
ticareti dairesi ikinci maddede yazılı vazife ve 
hizmetlerin temam en ve sur'atle ifası için 
bütçesinin müsaadesi nisbetinde ve icap ettikçe 
ecnebi memleketlerde daimi veya muvakkat 
ücretli veya fahrî ajanlar bulundurabilir. 

Bu ajanlar Meclisi idarece intihap ve İktisat 
Vekâletince tayin olunurlar. 

ONUNCU MADDE — Millî ihracat ticareti 
dairesinin varidatı şunlardır: 

1 ) Umumî bütçeden tahsis edilecek 
mebaliğ, 

2 ) Ticaret odaları varidatından ayrılacak 
% 15 nispetindeki aidat, 

3 ) Ticaret ve Sanayi birlikleri ve sair 
iktisadî teşekküllerle umumî müesseseler ve 
hususî şahıslar tarafından vaki olacak her nevi 
muavenetler ve teberrüler. 

4 ) Sair müteferrik varidat. 

ONBİRİNCİ MADDE — Millî ihracat 
ticareti dairesi memleket dahil ve haricindeki 
salâhiyettar makamlarla doğrudan doğruya 
muhabere eder. 

ONİKİNCİ MADDE — Millî ihracat 
ticareti dairesi muamelâtı muhasebei umumiye 
kanununa tabi olmayup her sene divanı muha
sebata hesap vermekle mükelleftir. Sarf ve 
hesap usulleri ayrıca bir nizamname ile tesbit 
edilir. 

Muhasibi mesul maaş veya ücreti daire 
bütçesinden tesviye olunmak üzere Maliye 
Vekâleti tarafından tayin olunur. 

ONÜÇÜNCÜ MADDE — Millî ihracat 
ticareti dairesinin bütçe ve kadroları İcra 
vekilleri heyetince tasdik olunur. 
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muhabere eder . Dairenin istediği malûmati 
mezkûr makam ve memurlar derhal vermekle 
mükelleftirler. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Millî ihracat 
ticareti dairesi muamelâtı muhasebei umumiye 
ve müzayede, münakaşa ve ihalât kanununa 
tabi olmayup sarf ve hesap usulleri İktisat ve 
Maliye vekâletlerince tanzim edilecek nizamna
me ile tayin edilir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Millî ihracat ti
careti dairesinin muhasebesi İktisat ve Maliye 
vekâletlerince tayin edilen ve Divanı Muhase
bata hesap vermekle mükellef olan bir hesap 
memuru tarafından ifa ve bu memurun maaşı 
daire tarafından tesviye olunur. 

ON ALTINCI MADDE — Millî ihracat 
ticareti dairesinin Bütçe ve kadroları İktisat 
Vekâletince ve hesabı kafileri Divanı Muhase
batça tasdik olunur. 

ON YEDİNCİ MADDE — Türk haricî ti -
caretinin inkişafı için devamlı ve kıymetli 
muavenet ve muzaheretleri görülen Türk ve 
ecnebi tüccar veya muessesatı ticariyeye 
meclisi idarenin kararı ve İktisat vekâletinin 
tasvibile ( Türk ihracat ticareti müşaviri ) un
vanı bahsedilebilir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun ah
kâmının sureti tatbiki için İktisat Vekâletince 
bir nizamname tanzim olunur. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Bu kanun 
1 Haziran 929 tarihinden muteberdir. 

YİRMİNCİ! MADDE — Bu kanun ahkâmını 
icraya Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. 



ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Türk haricî 
ticaretinin inkişafı için devamlı ve kıymetli 
muavenet ve muzaheretleri görülen Türk ve zevat 
ecnebi ve müessesatâ meclisi idarenin kararı 
ve İktisat vekâletinin tasvibile ( Türk ihracat 
ticareti müşaviri ) unvanı bahsedilebilir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun i ha
ziran 1929 tarihinden muteberdir. 

ON ALTINCI MADDE — Bu kanunun 
ahkâmım icraya İcra Vekilleri heyeti memurdur. 

MTVAKKAT MADDE — Türkiye Ticaret 
odaları kongrasi inikat edüp üçüncü madde 
mucibince meclisi idare âzası intihap edilinceye 
kadar kongraya ait vazife İstanbul ve İzmir 
Tic?ret odaları tarafından müştereken ifa olunur. 





Sıra No 200 
Harita Mektebi talebesinin Harbiye mektebi talebesi misilli 
iaşe ve ilbaslan hakkında ^ numaralı kanun lâyihası ve Millî 

Müdafaa ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 
Sayı jfis 18-4-1929 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Harita Mektebi talebesinin Mektebi Harbiye talebesi misilli iaşe ve ilbaslan hakkında Millî 

Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 17/4/1929 tarihli içtimaında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim , 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Harita umum müdüriyeti emrinde bulunan Harita Mektebi olbabdaki talimatname dairesinde 

tedvir edilmekte isede mezkûr talimatnamede talebenin işleri hakkında sarahat mevcut olmadığın
dan ve ahiren Divanı Muhasebatça iaşe evrakı sarf iyesi vize edilmekte terddüt edildiğinden bir 
sınıftan ibaret olan talebenin iaşeleri hususunun bir kanuna raptı ve Mektebi Harbiye birinci 
senesi talebesi misillû olması teâsip ve bu»bapta merbut lâyihai kanuniye tanzim edilmiştir. 

T B. M. M. 
M. M. Encümeni 11- V- 1929 

Karar JV° 54 
Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

RİYASETİ CELİLEYE 
Baş. V. Celilenin 18/4/929 tarih ve j ~ ^ numaralı tezkere ile encümenimize tevdi buyu-

rulan ( Harita mektebi talebesinin Harbiye mektebi talebesi misilli iaşe ve libaslarına ) dair 
kanun lâyihası ve esb&bı mucibe mazbatası Harita dairesi Umum müdürü miralay Hakkı Beyin 
huzurile tetkik ve müzakere olundn. 

Ordunun ve memleketin harita ihtiyaçlarını tatmin ile muvazzaf olan harita umum müdürlü
ğünün kadroları evelce ordudan lâzım gelen evsafı haiz zabitlerin verilmesile tamamlanırdı. 

Sonralrı ordu zabitlerinin yalnız harbe ait vazifelere tahsis edilmesi daha lüzumlu görülmüş 
olduğundan askerî haritacı yetiştirilmek üzere harita mektebi tesis olunmuştur, İlk şek
linde üç sınıf üzerine teşkil olunan mektebin ı Haziran 929 dan itibaren bir seneye indirileceği 
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ve bu sınıfa da lise tahsili görmüş olanların alınacağı anlaşılmıştır. Buna göre işbu talebenin de 
Harbiye mektebi birinci sınıf talebesi gibi idare edilmesi encümenimizce tabiî görülerek 
işbu kanun lâyihasının ibare ve şekle ait bazı tadillerle, Heyeti umumiyenin kabulüne 
arzedilmesine karar verildi efendim. 

Âza Âza Kâtip M. M. Reis namına 
Erzincan Diyaribekir Bitlis İstambul İstanbul 
Abdülhak Kâzım Muhiddin Nami İhsan İhsan 

Âza Âza Âza 
O, Samih L Müfit Rana 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 
Mazbata 88 
Esas X" 4 jğ 

Kütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Harita mektebi talebesinin ilbas ve iaşlerile maaşları hakkında Başvekâletten varit olup 
Millî Müdafaa Encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası M. M. 
vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Hrita müdüriyeti umumiyesi teşkilâtı hakkındaki 657 numaralı kanunun 8 inci maddesi 
mucibince Harita ve Kadastro ameliyatı için muktazi memurini fenniyeyi yetiştirmek üzere 
tesis edilmiş olan bu mektep talebesinin maaşlarile iaşe ve ilbaslan hususunda mezkûr kanunda 
bir sarahat olmadığından bu noksanın ikmali için tanzim olunan kanun lâyihası şekle ait bazı 
tadilatla kabul olunarak Heyeti Celileye takdim kılındı. 27/5/29 

Kâ. R. V. Reis 
Aydın Elaziz İsparta Bursa istanbul Edirne 

Mhendis Mitat H. Tahsin Miikerrem Mulis Euat Şakir 
Yozgat Sivas samsun Kütahya m 
S. Sırrı M. Remzi Adil Niyazi Asım 

Hükümetin teklifi 
Harita Müdüriyeti Umumiyesine merbut Harita 
Mektebi t ılebesinin Harbiye mektebi birinci sınıf 
talebesi misilli ilbas ve iaşeleri hakkında kanun 

BİRİNCİ MADDE — Harita Umum Müdü
riyeti emrinde bulunan Harita Mektebi talebsi; 
Harbiye mektebi birinci sınıf talebesi misilli 
ilbas ve iaşe olunur ve maaş alırlar. 

İKİNCİ MADDE — İşbu kanunun icrayi 
ahkâmına Millî Müdafaa Vekili memurdur. 

ÜÇÖNCÜ MADDE — İşbu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 17/4/1929 

Da. V. M. M. V. Ad. V. Bş. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik M. Esat İsmet 
Na. V. Mf. V. Ma. V. Ha. V. 
Recep cemol nünü Ş. Saraçoğlu Ş. Saraçoğlu 

S. İ. M. V. İk. V. 
Dr. Refik M. Rahmi 

Millî Müdafaa encümeninin tadili 
Harita Mektebi talebesinin idareleri hakkında 

kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Harita Umum Müdür
lüğüne merbut Harita mektebi talebesi Harbiye 
Mektebi birinci sınıf talebesi gibi ilbas ve 
iaşe olunur ve maaş alırlar . 

İKİNCİ MADDE — İşbu kanun neşri tari
hinden muteberdir 

ÜÇÜNCÜ MADDE — İşbu kanunun 
hükmünü icraya M. M. Vekili memurdur. 



Bütçe Encümeninin tadili 
Harita Mektebi talebesinin iaşe, ilbas ve 
maaş hususatı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 657 numaralı kanunun seki
zinci maddesi mucibince tesis edilmiş olan 
Harita Mektebi j talebesi iaşe, ilbas ve maaş 
hususunda Harbiye Mektebi birinci sınıf tale
besi gibi muamele görür. 

MADDE 2 — Bu kanun i haziran 1929 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — bu kanunun ahkamını icraya 
Milli Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 



« 



Sıra No 199 
Kıdemli yüzbaşılığın nasıp üzerine hesap edilmesi hakkında^ 
numaralı kanun lâyihası ve MillîMüdafaa ve Bütçe Encümen -

leri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 18-3-929 

Muamelat Müdürlüğü 
Şube 3 

Sayı ÎŞJJ 
BM M. Yüksek Hreisliğine 

Kıdemli yüzbaşlılık hakkında Millî Müdafaa Vekâlatince hazırlanan ve İcra vekilleri Heyetinin 
17-4-929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe -
siyle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'anna müsaade buyrulmasını rica ederim efendim . 
Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 
Kol ağalığın lağvi hakkındaki 12 326 haziran tarihli kanunun beşinci maddesiyle onu tefsir 

eden 17 haziran 328 tarihli Şurayi devletin müfesser kararma tevfikan şimdiye kadar 
yüzbaşıların tarihi neşetinden itibaren onaltı seneyi ikmâl edenlere binbaşılık ile yüzbaşılık 
rütbeleri arasındaki farkı muhassasatm rub'u zammedilmektedir. Bu farkı muhassasatı alanlara 
kıdemli yüzbaşı namı verilmesi de teamül edilmiştir. Mukaddema terfiatın neşet üzerine 
yapılması ve tasfiye kanununa göre, kıdem sıraları ııeş'et üzerine tertip edilmiş bulunması 
kıdemli yüzbaşılık müddetinin de neş'et üzerine hesap edilmesini icap ettirmiştir. 

Halbuki 337 senesinden beri yüzbaşıların gerek terfiatı ve kerek kıdem sıraları nasıp 
üzerine tertip edilmekte olduğu halde kıdemli yüzbaşılık müddetinin tarihi neşetten itibaren 
hesap edilmesi rütbesinde kıdemli olan bir yüzbaşının kıdemsiz olan diğer bir yüzbaşıdan daha 
sonra farkı muhassesat alması gibi gayri tabiiliği mucip olmaktadır. Binaenaleyh bu gayri 
tabiiliği izale ederek bu bapta muhik şikâyetlere nihayet vermekle beraber gerek deniz 
zabitamnın kıdemli yüzbaşılık muamelesi ile telif ve gerek etıbba ve baytarların da kıdemli 
yüzbaşılığındaki gibi sunufu sairenin ayni suretle seyyanen muamele görmüş olmasını dahi 
temin için kıdemli yüzdaşılık müddetinin yüzbaşılık nasbından itibaren hesap edilmesi muvafık 
bulunmuş ve ona nazaran tadil edilen maddei.kanuniye rapten takdim kılınmıştır. 
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T. B. M. M. 
M. M, 

Karar M 55 
Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Bş. V. Celilenin 18/4/929 tarihli ve JIJJ numaralı tezkeresil encümenimize tevdi buyrulan 

Kıdemli Yüzbaşılığın nasıp üzerine hesap edilmesi hakkındaki kanun lâyihası ve esbabı muciba 
mazbatası M. M. Vekili M. Abdülhalık Bf. nin hüzurile tetkik ve müzakere olundu . 

Memleketimizde meşrutiyetin ilanından sonra , eski mutlakiyet ve istipdat devirlerinde ordu 
zabitleri arasında yapılmış olan haksız terfilere sair bu gibi fena tesirlerin kaldırılması için bir 
tasfiye kanunu ve buna temel olmak üzere zabitlerin ilk zabitlikle neş'eti kabul edilmiştir . 
Bundan sonra yapılan ve kolağalık rütbesinin lağvedilmesine dair olan kanunda kıdemli yüzba
şılık meselesini aynı temel üzerine kurdu . 

Ancak sonraları zabitlerimizin terfi kıdemleri , bütün muntazam ordularda olduğu gibi , 
nasıp tarihi üzerinden hesap edilmeğe karar verilmiş, ve bilhassa 863 numaralı son terfi kan
unumuz işbu doğru esası temamen tesis ve tatbik ettirilmiştir. 

Binaenaleyh kıdemli yüzbaşılık maaş farkının da buna göre tanzimi hususundaki işbu kanun 
lâyihası ve esbabı mucibesi encümenimizce de muvafık görülerek , yalnız ibare ve şekle ait 
bazı tadillerle heyeti umumiyenin kabulüne arzedildi efendim. 
Âza Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M. Reis 

namına 
Erzincan Diyarbekir Bitlis İstanbul İstanbul 

A. Samih L. Müfit Rasim A. Abdülhak Kâzım M. nami İhsan İhsan 

Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Kıdemli yüzbaşılığın nasıp üzrinden hesap edilmesine dair olan kanu lâyihası ve M. M. 
Encümeni mazbatası encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Yüz basıların gerek terfilerinin ve gerek kıdem sıralarının nasp üzerine tertip edilmekte olma
sına nazaran kıdimli yüz başıhk maaşlarının da ayni essas dahilinde tahsisi muvafık görülmüş 
ve kanun lâyihasının şekle ait bazı tadilâtla ve meriyet zamamnin zabitan ve askerî memurlar 
maaşatı kanununun meriyeti zamanına tevfiki suretile kabul ve heyeti umumiyeye arzına karar 
verildi 27-5-29 

Kâ. R. V. Reis 
Küthya Elaziz İsparta Aydın Bursa İstanbul Edirne 

N. Asım ti. Tahsin Mükerrem A4ühendis Mitat Muhlis Fuat Şakır 
Yozgat Sivas Samsun 

5. Sırrı M. Remzi Adil 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 

Mazbata M 9 
Esas M ^ 
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Hükümetin teklifi 

Kıdemli yüzbaşılığın nasıp üzerine hesap 
edilmesine dair kanun lâyihasıdır 

MADDE 1 — Kıdemli yüzbaşılık kanunu
nun beşinci maddesi aşağıdaki şekilde ta'dil 
edilmiştir. 

MADEE 2 — Yüzbaşılık nasbından itibaren 
altı seneyi ikmal edenlere yüzbaşılıkla binba
şılık arasındaki farkı muhassatın rubu zamm
edilir . 

MADDE 3 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

17-4-929 
M. M. V. 

M. Abdülhalik 
Ma. V. 

Ş. Saraçoğlu 
İk. V. 

M. Rahmi 

Ad. V. 
M. Esat 

Ha. V. 
D. Rüştü 

Na. V. 
Recep 

Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
£. kaya 
Mf. V. 

Cemal Hüsnü 
S. İ. M. V. V 

Recep 

Millî Müdafaa Encümeiniıı tadili 
12 haziran 326 tarihli 111 numaralı kan

unun tadiline dair kanun lâyihası 
BİRİNCİ MADDE — Sunufu muhtelifei 

askeriyedeki Kolağalık rütbesinin lağvına dair 
kanunun beşinci maddesi şu suretle tadil 
edilmiştir: 

Yüzbaşlığa nasbından itibaren altı seneyi 
tamamlayanların maaşına yüzbaşılıkla binbaşılık 
arssındaki maaş farkının dörtete biri zamm 
edilir. 

İKİNCİ MADDE — Aynen 

ÜÇONCÜ MADDE — » 



Bütçe Encümeninin tadili 
1£ haziran 326 tarihli kanunun inci 

maddesini muaddil kanun lâyihası 
MADDE 1 — Sunufu muhtelifei askeriyedeki 

kolağalık ve süvari yüzbaşı vekilliği rütbesinin 
lağvı hakkındaki 12 haziran 1326 tarihli 
kanunun 5 inci maddesi şu suretle fadil 
edilmiştir: 

cc Yüzbaşılığa nasbmdan itibaren altı seneyi 
tamamlayanlara kıdemli yüzbaşı maaşı verilir» 

MADDE 2 — Bu kanun ] eylül 1929 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını 
icraya Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri 
memurdur. 





Sıra No 197 
Maadin nizamnamesinin bazı maddeleriyle taşocakları 
nizamnamesinin tadiline dair kanunun bazı maddelerini 
tadil edici ,1, numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Adliye 

ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. B. M. M. 
Başvekâlet • 

Muamelât müdürlüğü 
Şube 1 28-4-929 
Sayı jf-,3 

II. 31. M. Yüksek Reisliğine 
12 - Nisan-341 tarihli ve 608 numaralı kanunun bazı maddelerinin tadili hakkında 

İktisat Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 24-4-929 tarihli içtimaında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Eshahı mucibe lâyihası 
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin tadiline dair olan 12 nisan 341 tarihli ve 608 

numaralı kanunun mezkûr nizamnamenin kırk beşinci maddesini muaddil birinci maddesinde 
( maadini mekşufe veya metrukeden olupta Devletçe mukayyet olanlar ile inaleleri münfesih 
bulunan madenler, Hükümetçe ya doğrudan doğruya idare veyahut temettüatı safiyeye 
Hükümetin iştiraki şartiyle sermayesinin lâakal yüzde elli biri Türkiye Cumhuriyeti tebaasına 
münhasır olan türk şirketlerine ihale olunur. Ancak bu yüzde elli bir miktarındaki Türk 
sermayesinin tamamına bir sene zarfında talip çıkmadığı takdirde noksanı Hükümet tarafından 
tediye edilir . ) diye yazılmıştır. 

1 - İşbu madde ( lâakal yüzde elli biri Türkiye Cumhuriyeti tebaasına münhasır olan 
türk şirketlerine ihale olunur. ) kaydi memleketimiz iktisadiyatını yükseltecek olan tabiî 
servetlerimizden azamî istifadeyi temine hadim olacak haricî sermayelerin gelmesini mani 
bulunduğu bu bapta vaki müracaattan anlaşılmıştır. 

2 L Yine mezkûr maddedeki ( sermayenin tamamına bir sene zarfında talip çıkmadığı 
takdirde noksanı Hükümet tarafından tediye edilir. ) kaydi dahi Hükümete bir mecburiyet 
tahmil eylediği halde bu güne kadar bu maksatla bütçeye tahsisat vaz'ına imkân görülememiş 
ve filiyat sahasında bu kaydın faydalı neticelere varacağına delâlet edebilecek bir vaziyet 
hadis olamamıştır. 

3 - Ve yine mezkûr kanunun maadin nizamnamesinin altmış birinci maddesini 
muaddil olan üçüncü maddesinin ( B ) fıkrasında ( ikametgâhı resmî ve müdürü 
mes'ul, hisselerin ekseriyetini temsil edenler tarafından irae edilir. ) diye yazılıdır ki bu 
şeklin de mahzurlu olduğu üç dört senelik tatbikatla meydana çıkmıştır. Çok defa ekseriyeti 
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teşkil eyleyen hissedarlar muhtelif sebepler altında ve hatta ekalliyeti zarara sokmak için madenin 
matlup olan faaliyete vaz'ına yanaşmamakta ve binnetice madenin imalini arzu eyleyen 
ekalliyetteki hissedarlar faaliyetine de engel olmaktadırlar. 

4 - H : fıkrasında ise işbu maddei kanuniyenin tarihi neşrinden itibaren üç ay zarfında 
eshabı imtiyaz ve yahut Ereğli havzai fahmiyesi ocak amilleri ber mucibi kanun müdiri mes'ul 
tayin ve ikametgâhi resmî irae eylemedikleri takdirde madenler üzerindeki hukuku müktesepleri
nin Devlete intikal eyleyeceği ilâh., diye yazılı bulunmaktadır* Bu fıkrada bir defaya mahsus 
olup her imtiyaz itasında hükmünü mültezimlere teşmil eylememekte olması yüzünden bu bapta 
mültezimler icbar edilmeyüp madenler mes'ul müdürlükten mahrum kalarak kanun ahkâmının 
tatbikini işkâl eylemektedir. 

5 - yukarıda yazılan mahzurları ber taraf etmek maksadile kaleme alınan 12 nisan 341 tarihli 
ve 608 numaralı kanunun bazı mevaddım muaddil kanun lâyihası leffen takdim kılınmış oldu
ğundan işbu lâyihanın müstaceliyetle kanuniyete raptettirlmesi arz ve rica olunur efendim. 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 

Karar ,¥ 20 
Esas M JIS . 6-5-2929 

İktisat Encümeni mezhatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

12 nisan 1341 tarihli ve 608 numaralı kanunun bazı maddelerini muaddil kanun lâyihası 
İktisat Vekili Beyin huzurile müzakere ve tetkik edileli. 

Filhakika 12 nisan 1341 tarihli ve 608 numaralı kanunun birinci maddesi mucibince 
maadini mekşufe ve ya metrukeden olupta Devletçe mukayyet olanlarla ihaleleri münfesih 
bulunanların işletilmelerine talip çıkacak olan şirketlerin sermayelerinin yüzde elli birinin 
behemehal türkiye tebaasından olanlara ait bulunması ve diğer taraftan da bu miktarın tamamına 
bir sene zarfında talip bulunmadığı takdirde noksanının Hükümet tarafından tediyesi meşruttur. 
Hükümetin esbabı mucibesinde de beyan edildiği veçhile bu hükmün vaz'ından maksut gayeye 
tatbikat sahasında şimdiye kadar vasıl olunamamıştır. Çünkü tabiî servetlerimizden istifadeye 
kâfi miktarda millî sermaye maalesef elyevm mevcut olmadığından kanunda gösterilen şekil ve -
şeraitte şirketler teşekkül edememiş edenler de muvazaa yolunu tutmuşlardır. 

Diğer taraftan ise daha müstacel ve mübrem ihtiyacat dolayısile hükümet de bu gibi 
iştiraklere kanunun tarifatı dairesinde yardımda bulunamamıştır. 

Maden gibi müessesatın bir şekli iktisadide işletilmesi ve matlûp menfaati temin eyliyebilmesi 
için büyük sermaye ve teknikin mevcudiyeti iktiza edeceğinden Encümenimiz bu gayeyi temine 
matuf olan kanun lâyihasının birinci maddesini aynen kabul etmiş ve ikinci madde ise eskisine 
nazaran yalnız müdürü ınes'uller hakkında mahkemeye müracaat hakkını tavzih eylemek üzere 
tadil edilmiş bir madde olduğundan ve bu hakkın ise ahkâmı umumiyeden bulunmasından 
dolayı ayrıca tespitine lüzum görülmediğinden tayyı tensip kılınmıştır. 

Yakınlarda madenler hakkında umumî bir kanun lâyihasının Meclisi Aliye arzedileceği 
ifadesi üzerine esasen şimdilik tatbikinde bir zaruret hissedilmiyen üçüncü maddenin de tayyi 
muvafık görülmüş ve diğerleri aynen kabul edilmiştir: 

Bermucibi havale Adliye encümenine tavdi kılıdmâk üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı. 
Âza Âza Âza Âza Kâtip Maz. Mu. Reis 

Mardin Mersin Mardin 
Emin Aslan Nuri Hakkı Edip Servet Hüsnü Ali Riza ^ Mustafa Şeref 

Âza Âza Âza Âza 
Yozgat Manisa Eskişehir 

Danis Tahsin M, Yaşar Emin 



T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas M' 453 

Adliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

11/511920 

12 Nisan 341 tarih ve 608 numaralı kanunun bazı maddelerini muaddil olup Baş 
vekâletin 2 8 - 4 - 9 2 9 tarih ve 1773 numaralı tezkeresile Adliye Encümenine tevdi kılınmış 
olan lâyiha ile İktisat Encümeni mazbatasında yazılı sebepler encümenimizce de muvafık 
görülmekle yalnız birinci maddeye şekle ait bazı ibare ilâve olunmuş ve İktisat Encümeninin 
ikinci maddesi zait görülerek tayy edilmiş olmakla havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdii 
arzolunur . 

Aza 
Manisa 
Kemal 

Aidi 
Sinop 

; Kemal 

Aza 
Balıkesir 

Sadık 

Kâ 

A. Hamdl 
Âza 

Çorum 
Müniir 

M. M. 

Salâhatiln 
Âza 

Balıkesir 
0. Niyazi 

Ad. En. reisi 

M. Fevzi 
Âza 

Nazif 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata A» 87 

Esas jV 3 iğ 
İlülee Encümeni mazbatası 

RİYASETİ CELİLEYE 

12 Nisan 1.341 tarih ve 608 numaralı kanunun bazı maddelerinin tadili hakkındaki kanun 
lâyihası ile İktisat ve Adliye Encümenleri mazbataları Encümenimizce tetkik ve müzakere 
olundu. 

Mezkûr kanunun birinci maddesindeki mekşuf ve metruk madenlerden Devletçe mukayyet 
olanlarla ihaleleri münfesih bulunanların işletmelerine talip olacak şirketler sermayesinin yüzde 
elli birinin behemehal Türkiye tebaasına ait olmasını meşrut kılan hükmün tatbikatta bir 
faidesi olmadığına, bil'akis ecnebi sermayeli şirketlerin teşekkülünü işkâl ettiğine dair 
serdolunan mütalealara iştirak eden Encümenimiz kanun lâyihasını Adliye Encümeninin tespit 
ettiği şekilde kabule ve Heyeti Umumiyeye takdimine karar verilmiştir. 

Âza 
Kütahya 

Niyazi Asim 
Âza 

Kırklareli 
M. Nahlt 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 
Âza 

Erzurum 
M. Aziz ti. 

Kâtip 
Bursa 

Muhlis 
Âza Âza 

Elaziz Tokat 
Tahsin 0. Şevki 

R. V. 
İstambul 

Fuat 
Âza 

Samsun 
Adil 

2 6 / 5 / 929 
Reis 

Edirne 
Şakır 
Âza 

Sivas 
M. Remzi 
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Hükümetin teklifi 

12 Nisan 341 tarihli ve ( 608 ) numaralı 
kanunun bazı maddelerinin tadili hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Birinci madde şu şekilde 
tadil edilmiştir. 

Mekşüf veya metruk madenlerden olupta 
Devletçe mukayyet olanlarla ihaleleri münfesih 
bulunan madenler Hükümetçe ya doğrudan 
doğruya idare veyahut temettuatı safiyeye 
Hükümetin iştiraki şartiyle Türk şirketlerine 
ihale olunur. 

MADDE 2 — İkinci madde şu şekilde ta
dil edilmiştir. 

A - Bir madenin münferiden veya müşte
reken imal ve idaresini deruhte eden eshabı 
imtiyaz veya mültezim veyahut Ereğli havzası 
kömür ocak amilleri maden vaya ocakların 
idaresine ait hususat için idareten ittihaz olu
nacak mukarreratı resmiyenin tebellüğ ve kabulü 
için aralarında veya hariçten saiahiyettar bir 
mes'ul müdür ile madenin veya ocakların bu
lunduğu mevki veya kaza veya vilâyet dahi
linde bir ikametgâhı resmî iraesine mec -
burdurlar. 

B - İkametgâhı resmî ve mes'ul müdür 
bütün hisselerin nısfından bir fazlasının ittifa-
kiyle tayin edilir. Bu ekseriyet hasıl olmazsa 
her hissedarın gösterecekleri namzetlerden 
birisini İktisat Vekâleti mes'ul müdür tayin 
ve ilân eder. 

Mes'ul müdürün imalâtı şeriklerin menfaat-
larına muvafık olmıyarak işlettiği ve bu yüzden 
zarar iras eylediği şerikler tarafından iddia 
olunursa mes'ul müdür aleyhine ait olduğu 
mahkemede şahsî zarar ve ziyan davası ikame 
edilebilir. 

Meadin nizamnamesi ahkâmına tevfikan es
habı imtiyaz veya mültezim veya amillere vaki 
olacak her türlü tebligat müdürü mes'ule veya 
ikametgâhı resmiye usulü muhakemei hukuki
ye kanunu ahkâmına tebaan icra olunur. 
Bu suretle vuku bulan tebligat eshbı imtiyaz ve 
amillerin cümlesine ayrı, ayrı icra olunmuş ad 
ve itibar olunur. 

H - İşbu maddei kanuniyenin tarihi neşrin
den itibaren üç ay zarfında eshabı imtiyaz 
veya mültezim ve yahut Ereğli havzaifahmiyesi 

İktisat Encümeninin tadili 
12 nisan 341 tarihli ve 608 numaralı kanu
nun birinci maddesini nıuaddil kanun lâyihası 

MADDE 1 — Birinci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 
kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde aynen 



Adliye Encümeninin tadili 
12-4-341 tarih ve 608 numaralı kanunun 

birinci maddesini muaddil kanun lâyihası 

MADDE 1 — 608 Numaralı kanunun 
birinci maddesi aşağıda yazıldığı üzere tadil 
edilmiştir. 

Mekşuf veya metruk madenlerden olupta 
Devletçe mukayyet olanlar ile ihaleleri münfesih 
bulunan madenler Hükümetçe ya doğrudan 
doğruya idare yahut safî temettülere Hükümetin 
iştiraki şartiyle Türk şirketlerine ihale olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 
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ocak amilleri ber mucibi kanun müdürü mes'ul 
tayin ve ikametgâhı resmî irae eylemedikleri 
takdirde madenler üzerindeki hukuku mükte-
sibelerinin Devlete intikal eyleyeceği ticaret 
vekâletince merkezi Hükümette ve İstaııbulda 
gazetelerle ve madenlerin bulunduğu mahallerde 
hükümeti mahalliye marifetile ayda bir olmak 
üzere üç defa ilân edildikiten sonra keyfiyet 
bamazbata heyeti vekileye arzolunmağla beraber 
bir gûna diyecekleri var ise üç aya kadar şurayi 

Devlete müracaatta muhtar oldukları aynı veçhile 
bir defa ilân olunur . 

Bu bapta şurayi Devletçe verilecek karar 
kaziyyei muhkeme mahiyetindedir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun neşrinden son
ra imtiyazı verilecek madenler ile kömür ocağı 
mültezim veya .amilleri maden veya ocağın 
teslim ve tesellüm tarihinden itibaren üç ay 
zarfında keçen maddelerde ki şerait dahilinde 
mesu'l müdür tayin ve resmî ikametgâh gös
termeğe mecburdurlar . 

Aksi tadirde imtiyazlari fesholunur. ve bir 
gûna diyecekleri olduğu takdirde üç aya kadar 
Şurayi Devlete müracaatta muhtar oldukları 
madenin bulunduğu vilâyette ve merkezi hükü
mette bir defaya mahsus olarak ilân edilir. 

MADDE 4 — 12 nisan 341 tarih ve (608) 
numaralı kanunun bu kanuna mugayir olan 
ahkâmı mülgadır . 

MADDE 5 — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren muteberdir. 

MAEDE G — İşbu kanunun icrasına İkti
sat Vekil memurdur. 

24-4-929 
Da.V. M.M. Ad.V. BşV, 

Ş. Kaya M. Abdülhalık M. Esat İsmet . 
Na.V. Mf.V. Ma.V. HaV.V. 
Recep Cemal Hüsnü Ş. Saraçoğlu Ş. Saraçoğlu 

S. İ. M. V. \k. V. 
D. Refik M. Rahmi 

MADDE 3 
edilmiştir. 

— Beşinci madde aynen kabul 

MADDE 4 
edilmiştir. 

Altıncı madde aynen kabul 
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MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İktisat vekili memurdur. 

^ 




