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BİRİNCİ MADDE — Bu kanunda yazdı hükümlerden faydalanmak üzere çift
çiler aralarında buçsuz ve zincirleme soravlı Tarım kredi kooperatifleri kurabi
lirler.
Kooperatif ortaklarının ürünleri üzerinde tecim veya komusyonculuk yapan
lar, üremle para veya mal olarak kredi verenler bu kooperatiflere giremezler.
İKİNCİ MADDE — Tarım kredi kooperatiflerinin kurulacağı yerler, Türkiye
Ziraat bankasının önergesi veya ilgililerin başvurması üzerine Ekonomi bakan
lığınca belli edilir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunda yazılı Tarım kredi kooperatiflerinin ortak
larınca imzalanacak sosyete ana mukavelenamesinin formülü, Ziraat bankasınca
hazırlanarak Ekonomi bakanlığının onamasından sonra İcra Vekilleri Heyetince
onaylanır. Bu formülde yazılı hükümlerin değiştirilmesi o yoldan yapılır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — İkinci maddeye göre belli edilen yerlerde Tarım
kredi kooperatiflerinin kurulması için:
a - En az 30 ortak bulunması;
b - Üçüncü maddede yazılı formüle göre ana mukavelenamenin ortaklarca imza
lanmış olması;
c - Ana mukavelenamenin Türkiye Ziraat bankasınca onaylandıktan sonra Ekonomi bakanlığı tarafından kabulü şarttır.
BEŞİNCİ MADDE — Tarım kredi koopratiflerinin kapitalleri ortaklarının yükenecekleri ortaklık paylarından topladır.
Kooperatifin en az kapitali ile bunun kurulabilmesi için ödenmesi lüzumlu olan
miktarı, ortaklık payının tutarı, bunların ödenme şekilleri ve ortakların - istekleri
üzerine kendileri için kararlaşacak kredi ile denkli olmak üzere - yükenecekleri
payların miktarı, kooperatifin çalışacağı alanm ekonomik durumuna göre ana
mukavelename ile saptanır.
Ortağın 16 nci maddeye göre alabileceği bu kredi arttıkça yükeneceği pay
sayısı da o kadar artar. Ancak bu ortaklık paylarının tutarı bin beş yüz lirayı ge
çemez.
ALTINCI MADDE — Sekiz yıl ortaklık yaptıktan sonra Tarım kredi koopera
tiflerinden çıkan ortaklarla bulunduğu kooperatif bölgesinden başka yere taşın
mak veya o bölgede çiftçilikten vazgeçmek sebeblerile ölüm halinde bu vakti dol
durmadan çıkan ortaklara ve ölenin mirasçılarına ortaklık payları üremlerile bir
likte geri verilir.
Sekiz yıl ortaklık yaptığı halde yükendiği ortaklık payının tamını ödeme
den veya sekiz yılı doldurmadan çıkan ortakların ortaklık paylarından ödedikleri
geri verilmez. Bu paralar yedek akçaya mal edilir.
YEDİNCİ MADDE — Tarım kredi kooperatiflerinin ortaklık payları ortak
ların kooperatiften başkasına olan borçları için haczolunamaz. Bunlar kooperati-
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fe rehnedilmiş sayılır ve hiç bir surette ortaklar tarafından satılamaz.
Ortaklara verilecek kazanç ve üremler üzerinden kooperatifin kendi alacakları
için rüçhan hakkı vardır.
SEKİZİNCİ MADDE — Tarım satışı kooperatifleri kanununa göre satış ko
operatifleri kurulan yerlerde tarım kredi kooperatiflerinin ortakları satış koope
ratiflerine de ortak olmak yükümündedirler.
Satış kooperatifine girmeyen ortaklarla bu satış kooperatifinden çıkan veya
çıkarılan ortaklar kredi kooperatifinden de çıkarılırlar.
DOKUZUNCU MADDE — Ölen, ortaklıktan çıkan veya çıkarılan ortakların
ayrıldıkları yıl için yapılacak blânçoya
göre gerçekleşecek zararlardan soravları,
bu yıl sonundan başlamak üzere, iki yıl sürer.
ONUNCU MADDE — Bir ortağın tarım kredi kooperatifinden çıkması
çıkarılması halinde kooperatife olan borçlarının ödediği kalkar.

veya

ON B İ R İ N C İ MADDE — Tarım kredi kooperatiflerinin alacakları için köy
ihtiyar kurullarınca veya noterlerce imzası tasdik edilmiş olan senedler, İcra ve if
lâs kanununun 38 nci maddesinde yazılı belgeler hükmündedir ve ödellerinde pro
testoya tâbi değildir.
ON İ K İ N C İ MADDE — Tarım kredi kooperatifleri ortaklarının bütün ürün
lerde, hayvanları ve tarımsal üretim yaraçları üzerinden bu kooperatiflerin saltık
rehin hakları vardır. Bunlar üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez.
,
Tarım satış kooperatifleri olan yerlerde bu kooperatiflerin elinde bulunan or
takların ürünleri üçüncü şahısların alacağı için icra dairelerince doğrudan doğruya
haczedilemez. Ancak tarım kredi kooperatifinin alacağından
artacak para ile
ortağa olduğu gibi verilecek veya elinde bırakılacak ürünler haczolunabilir.
Tarım kredi kooperatifleri, bütün ortaklarının adlarının listesini, bulundukları
yerin İcra dairesine bildirirler.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Tarım satış kooperatifi bölgesinde bulunan kredi koo
peratiflerinin ortakları, satış kooperatifin kurulmasının esası olan satacağı bütün
ürünlerini, bu satış kooperatifine teslim yükümündedirler.
Bu ürünler dışında kalan ürünlerini borçlu ortaklar ortak oldukları kredi ko
operatiflerinin yazılı iznini almadan satamazlar.
Tarım kredi kooperatiflerinin bölgesinde satış kooperatifi yoksa borçlu ortak
lar kredi kooperatifinin yazılı iznini almadıkça ürünlerini satamazlar.
Yukarıdaki fıkralar hükmüne aykırı harekette bulunanlar kredi ve satış koo
peratiflerinden yazılacak bitik üzerine sulh mahkemelerince bir aydan bir seneye
kadar hapis cezasile cezalandırılırlar.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Kooperatife olan borçlarını gününde ödemeyen
ve kendilerde kefillerinin haczolunabilecek taşıttı malları bulunmayan ortakların
taşıtsız mallarına başvurulur. Kooperatif bu taşıtsız malları sattırabileceği gibi
sattırmayıb kendine ipotek yapılmasını da isteyebilir.
Borçlunun satılan malı borca yetmezse veya ipotek edilen taşıtsız mal borcu kar
şılamazsa kefilin taşıtsız malına da aynı muamele yapılabilir.
Borç için satılan taşıtsız malları kooperatif kendi üzerine alabilir. Şu kadar ki
iki yıl içinde böylece üzerine geçen malı başkasına satamaz ve bu vakit içinde ko
operatifin alacağı ile ürem ve masrafları ödenirse o taşıtsız mal sahibine geri veri
lir.
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ON BEŞİNCİ MADDE — Tarım kredi kooperatiflerinin para ve malları ve
blânço, zabıtname, rapor ve başkaca bütün evrak, defterler ve belgeleri üzerinde
suç işleyen yönetim ve kontrol kurulları başkan ve üyeleri ile işyarları ve eks
perleri bu suçlardan dolayı Devlet memurları gibi ceza görürler.
Ekonomi bakanlığı veya Ziraat bankasınca yapılacak inceleme sonucunda suç
lu oldukları anlaşılan yönetim kurulu üyeleri ve murakıpleri ve işyarları bakan
lık veya bankaca işten çıkarılabilirler.
Bunların yerine yenileri seçilib işe başlayıncaya kadar kooperatif genel kuru
mu adına Ekonomi bakanlığı veya Ziraat bankası, ortaklardan üç kişilik sürek
siz bir yönetim kurulu seçerek işleri buna gördürürler.
ON ALTINCI MADDE — Tarım kredi kooperatiflerinin yapacakları ödüne pa
ra verme işleri ancak ortakların işçi akt, tonunduk, fidan, fidelik, gübre ve ta
rımsal gereç ve yaraçlar ve çift hayvanları satın almak gibi üretim masrafları
ile tarım ihtiyaçları karşılamak içindir.
Ödüne vermenin tarzı, ortakların üretim kapasitesi göz önünde bulundurula
rak ana mukavelename ile belli edilmekle beraber verilecek bu ödünç paraların
üretim işlerinde kullanılmasına yönetim kurulları özel bir önem verecekler ve
bunu kontrol edeceklerdir.
Tarım kredi kooperatiflerinin ortaklarına yapacağı ödüne para vermenin ucu
Ekonomi bakanlığının onamile Ziraat bankasınca saptanır.
Bir tarım kredi kooperatifinin iş bölgesinde o kooperatife ortak olmıyaıı üret
menlere, Ziraat bankasınca, kooperatifin ergesi içinde olan işler* için yalnız maddiğ karşılık alarak ödünç para verilebilir.
ON YEDİNCİ MADDE — Tarım kredi kooperatiflerince ortaklarına verilecek
ödüne paranın üremi ve komusyonuu, Ziraat bankasının kooperatiflerden başka
sına yaptığı tarım ödüne işlerindeki ürem ve komusyonu geçemez.
Tarım kredi kooperatifleri 2279 numaralı kanunda yazılı senelik beyannameleri
vermek yükümünde değildirler.
ON SEKİZİNCİ MADDE - - Bu kanuna göre kurulacak tarım kredi koopera
tifleri ancak Ziraat bankasından ödüne para alırlar.
ON DOKUZUNCU MADDE — Tarım kredi kooperatiflerinin 300 liradan çok
paraları, Ziraat bankasının merkez, şube veya sandıklarına yatırılır.
YİRMİNCİ MADDE - - Kuraklık, dolu, sel, hayvan ve bitkilerde başgösterecek bulaşık hastalıklar gibi âfetlerde fiat düşüklüğü gibi ekonomik sebebler ve yan
gın dolayisile tarım kredi kooperatiflerinin gününde alınamayan alacakları Ziraat
bankasının onamile kooperatif yönetim kurulunca her ortağın durumu ayrı ayrı
incelenerek tümü veya birazı sonratılır.
Y İ R M İ BİRİNCİ MADDE — Gümnde ödenmeyipte sonratılmayan
boredaıı geçmiş günler için alınacak ürem, ödüne vermede alman ürem haddi iki arttırı
larak alınır.
Y İ R M İ İ K İ N C İ MADDE — Bu kamına göre kurulan kredi kooperatifleri:
a - Kazanç ve muamele vergilerinden ;
b - Kapital ve yedek akçelerde taşitsız malları bütün vergi, resim ve haredan;
c - Ödüne verme ve alma ve ödeme ve almc ve başka bütün işlev için yapılacak
sened ve belgelerle resmî dairelere verecekleri dilekçeler damga resminden muaftır.
Kooperatiflerce noterlere tasdik ettirilecek belgelerden yalnız (Ücreti adil)
alınıp hare alınmaz.
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Y l R M l ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanuna göre kurulacak Tarım kredi koo
peratiflerde 1470 saydı kanuna uyarak kurulmuş olan kredi kooperatifleri, ala
caklı ve borçlu durumları ne olursa olsun. Ziraat bankasının kontrolü altına ko
nulmuştur.
Tarım kredi kooperatiflerinin tutacakları kayidler defterler ve ana mukavele
namenin tatbik usulünü ve bundan başka bütün işlerin yürütülme tarzını göste
ren talimatnameler Ziraat bankasınca hazırlanır ve Ekonomi bakanlığınca onay
lanır. Yukarıki bölekte yazılı defterler ticaret kanununun 66 ve 487 nci madde
lerinde gösterilen defterlerin yerine gc çer.
YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — B u kanunla ana mukavelename hükümleri
ne aykırı harekette bulunan Tarım kredi kooperatiflerinin işlerine Ziraat ban
kası el koymağa ve lüzumunda Ekonomi bakanlığının onamı ile feshederek tas
fiye etmeğe yetgelidir.
Ziraat bankasının yazılı isteği üzerine kooperatifin bulunduğu yerin en bü
yük mülkiye memuru, bankanın el koyma işlerinin yapılmasını sağlar.
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Tarım keredi kooperatiflerinin genel heyetlerile yönetim kurullarının ve murakıplermin ödev ve yetge, kazancın dağıtılması
tarzı ve kontrol, birleşme ve tasfiye gibi işleri hakkındaki hükümler ana muka
velenamelerde gösterilir.
Genel heyetin kararları Ziraat bankasınca onaylanmadıkça tatbik olunamaz,
Seçimleri Ziraat bankasınca onaylanmayan yönetim kurulu üyelerde murakıplerin yerlerine genel heyet başkalarını seçer.
Kooperatif direktörlerde imzaya yetgeli işyarların tayini veya işten çıkarıl
ması Ziraat banksaınca kabul edilmedikçe hükümsüzdür.
Y l R M l ALTINCI MADDE — Her tarım kredi kooperatifi alınması imkânsız
olan alacaklarının kapatılması için bir vedek akçe ayırmağa yükümlüdür. Yedek
akçeden bir açığın kapatılabilmesi genel heyetin kararma bağlıdır.
Zarar yılından sonra gelen ilk yılın kazancından, önce, açığın kapatılmasına
özgünelecek kadar para ayrılarak kalanı yedek akçesi hesabına geçirilir.
Yedek akçe:
a - Ortağa ödüne verilen paralardan kesilecek % 1 1 erden;
b - Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortakların ortaklık pâylarile bunların
üremlerinden;
c - Kredi kooperatifleri adına yapılacak bağışlamalardan;
ç - Hükümetçe verilecek paralardan;
d - Her sene duru kazancın % 50 sinden aşağı olmamak üzere ayrılan paralardan;
e - Yedek akçelerin gelirlerinden;
f - Yukarıda yazılanlardan başka gelirlerden toplanır.
Yedek akçe Ziraat bankasınca ürenden dirilir.
Yedek akçesi 1000 liradan fazla olan tarım kredi kooperatifleri Ziraat banka
sının onamile bu paranın en çok % 50 sile yazıhane veya depo ve işletme için
yerler yaptırabilir veya satın alabilirim'.
Eesih veya tasfiye olunan tarım kredi kooperatiflerinin yedek akçeleri ortaklara
dağıtılamaz. Böyle hallerde başkalarına borcu olmayan ve karşılıksız alacakları
bulunmayan tarım kredi kooperatiflerinin yedek akçeleri bölge birliğine, yoksa
o bölgedeki kredi kooperatiflerine yedek akçe olarak verilir .
.YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Ekonomi

bakanlığı, kooperatiflerin

kontrolü
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ile idareleri, ödüne para verme ve ödüne alma işlerinde güdülecek ana hatları, bel
li ederek Ziraat bankasına bildirir.
Ziraat bankasının tarım kredi kooperatiflerine açacakları kredilerle ürem
hadleri, Ekonomi bakanlıgile Ziraat bankası tarafından birlikte belli edilir.
YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Tarım kredi kooperatiflerinin esas mukave
lenameleri köylerde ihtiyar kurullarınca, şehir ve kasabalarda noterler katında
imza olunur. Ana mukavelenameler noterlerce tescil ve ilân olunur.
Tarım kredi kooperatifleri ticaret kanununun 482, 501 ve 502 nci maddeleri hü
kümlerine bağlı değildir.
YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Tarım kredi kooperatiflerinin çalıştığı ekonomik bölgelerde, Ekonomi bakanlığı lüzum görürse, bu kooperatifler arasında
bölge bankası işini de görebilecek Tarım kredi kooperatifleri bölge birlikleri ku
rulabilir.
Bölge birliğinin kapitali, ortaklık paylarının tutarı ve ne kadar olacağı ve
ödeme şekillerde bu birliğin işe başlayabilmesi için ödenecek en az kapitali üçün
cü maddede yazılı olduğu gibi bir ana mukavelename ile gösterilir.
Bölge birliklerinin yönetim ve kontrol kurulları ve direktörlerinin seçilmesi
işi ile genel heyetlerinin kurulması ve ödev ve yetkeleri, ortak kooperatiflerle
olan durum ve ilgileri Tarım satış kooperatifleri kanununda satış kooperatifleri
birlikleri hakkındaki hükümlere bağlıdır.
Bölge birlikleri kredi kooperatiflerde Ziraat bankası arasında aracı bir organ
dır.
Ortak kredi kooperatiflerinin Ziraat bankasına karşı olan yükümleri bölge
birliğine geçer ve Ziraat bankası yalnız bölge birliğile iş yapar.
Bölge birlikleri bu kanunda yazılı her türlü vergi, resim, ve bunlar gibi Devlete
karşı olan yükümlerin bağışıklarından faydalanır.
OTUZUNCU MADDE — 1470 sayılı ziraî kredi kooperatifleri kanununun 22
nci maddesile kaldırılan itibarı ziraî birlikleri hakkındaki 21 - IV -1340 tarihli ka
nuna göre çiftçilerden toplanmış ve bu gün Ziraat bankasında veya başka banka
ve kurum veya şahıslar elinde bulunan paralardan hakikî şahıslar adına yatırılmış
olanlar geri verilir.
Üzüm, incir ve fındık gibi öşrü piyasa yerlerinde veya gümrüklerde alınmış
olan ürünlerin taşın masraflarından biriken paralar, şahıslar adına yazılı da olsa
o ürünler için kurulacak Tarım satış kooperatifleri birliklerine yedek akçe olarak
verilir.
Bunlardan başka itibarı ziraî birliklerikanununa göre her hangi şekilde toplan
mış olup ta hakikî şahıslar adına yazılı olmıyan paralar o bölgede bu kanunla kuru
lan Tarım kredi kooperatiflerine yedek akça olarak verilir.
Tarım kredi kooperatifi henüz kurulmamış yerlerde, bu paralar, orada koope
ratif kuruluncaya kadar Ekonomi bakanlığı emrine Ziraat bankasına yatırılır.
OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — (Ziraî kredi
tarih ve 1470 sayılı kanun kaldırılmıştır.

kooperatifleri)

için 5 - V I -1929

B Î R Î N C Î MUVAKKAT MADDE — 1 - 1470 sayılı kanun hükümlerine göre
kurulmuş bulunan buesuz veya buclu soravlı (Ziraî kredi kooperatifleri) ayrıca ku
rulmak usullerine uyulmağa lüzum kalmadan bu kanuna göre kurulmuş sayılır. Şu
kadar ki, bu kanunun hükmünün yürümeğe başlamasından en çok altı ay içinde
bütün işlerini bu kanun hükümlerine uyduracaklardır. Bu halde kooperatif ortak-
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larının ortaklık payları ve taksitleri bu kanuna göre saptanır ve alınır.
Bu bölekte yazılı hükümlere göre durumlarını uydurmayan kooperatiflerin Zira
at bankasına olan borçları muaccel olur ve bunlar hemen tasfiye edilir.
2 - 1470 sayılı kanuna göre kurulmuş olan kooperatiflerden işlerini bu kanunun
hükümlerine göre uyduranların ortakları yetiştirdikleri ürünleri satmak üzere
bulundukları bölgelerde kurulacak satış kooperatiflerine en çok üç ay içinde gir
mek yükümündedirler.
Bu zaman içinde satış kooperatifine girmeyen ortaklar bulundukları
tarım
kredi kooperatiflerinden de çıkarılırlar. Bu gibilerin kapitalleri veya
yatırmış
oldukları paralar borçlarile karşılaştırdı ', alacakları çıkarsa kendilerine
ödenir.
Borçlu kalırlarsa, borçlar, günü gelince alınır.
3 - Bu kanun hükümlerine uygun ziraî kredi kooperatiflerinde birinci maddede
yazılı şartların dışında kalan ortaklar varsa, bunlar ortaklıktan çıkarılır ve alacak
ve başka hakları varsa yukarıki iki sayılı bölekte yazılı hüküm taptanır.
4 - Tarım kredi kooperatiflerinin bölgesinde olup Ticaret kanununa göre kurul
muş bulunan kredi sosyeteleri bu kanıma uymak isterlerse tarım kredi kooperatif
lerde birleşebilirler .
5 - 1470 sayılı kanunla kurulmuş olupta bu kanunun hükümlerine uyan ta
rım kredi kooperatiflerinin 1934 yılı blâııç olarına göre ortaklardan alacaklarile bu
kooperatiflerin Ziraat bankasına olan borçları ciranta ve aval gibi ilgililerin soravları sürmek şartile beş yıl müddetle ve eşit bölülerle ödenmek üzere sonratılir.
Bu kanunda yazılı özürler dışında bu bölüleri ödelinde vermeyen borçluların
geri kalan borçlarının tümü birden alınır.
1

ÎKÎNCÎ MUVAKKAT MADDE — Tarım kredi kooperatiflerinin ortakların
da olan her türlü alacaklarının alınması işlerinde bu kanunun hükmü yürüdüğü
günden başlayarak en çok bes yıl sürmek ve hapis hükmü müstesna olmak şar
tile tahsili emval kanunu tatbik olunur. Alacaklar için Tarım kredi kooperatiflerile bu kanundaki usullere göre istemek hakkı olan Ziraat bankasının başvurma
ları, tahsil komisyonlarınca üç gün içinde bir karara bağlanır.
OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanun yayım tarihinden muteberdir.
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümlerini îcra Vekilleri Heyeti ye
rine getirir.
27 teşrinievvel 1935
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