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Türkiye afyon yetiştiriciler katış birliği hakkında kanun 

( Resmî (İaz, lc ile »(.şir ve ilânı: 10/VIT/1032 - Sanı: 2146 ) 

No. Kabul tariM 
2061 3 - VII -1932 

Birinci fasıl 

Vmuım lıiık um 

BİRİNCİ MADDE — Afyonun satılması münhasıran teşkilâtı ikinci fasılda 
gösterilen Türkiye afyon yetiştiriciler satış birliği taral'mdan yapılır. 

Bu teşekkülün sermayesi mütelıavvil olup beheri yarını liralık gayrimahdut his
selere ayrılır. 

Bu kanunda gösterilen evsafı haiz müstahsiller birliğin azasını teşkil ederler. 
Türkiye afyon yetiştiriciler satış birliği bu kanımda yazılı vazife ve salâhiyetleri 

haiz bir hükmî şalısiy ettir. 

İkinci fasıl 
TcşLilâl 

İKİNCİ MADDE — Türkiyedo malik veya kiracı olduğu araziye af} on eken her 
çiftçi afyonun memleket dahilinde veya haricinde satışı itibarile Türkiye afyon ye
tiştiriciler satış birliği azasmdandır. 

Araziye sahip olmadan ortaklık suretile afyon yetiştirenler dahi birliğin azasm-
clandırlar. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Birlik azasının her biri bir reyi haiz olup teşkil edilecek 
heyetlere aza seçmek ve seçilmek hakları vardır. 

Afyon ekmeği bir biri üstüne dört sene terkedenler azalıktaıı düşerler. Bundan 
sonra üç sene içinde tekrar afyon ekmeğe başlıyauların azalık hakları geri gelir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Türkiye, afyon birliği itibarile mmtakalara ve bunlar 
da tâli mmtakalara ayrılırlar. Mmtaka \ e tâli mmtakalar adedi nizamnameye göre 
tayin olunur. Bunların hudutları birlik idare meclisi tarafından kararlaştırılır ve lü
zum görülürse zaman zaman değiştirilebilir. 

BEŞİNCİ MADDE — Her tâli mmtakada birlik azası tarafından bir sene müd
detle ve nizamnamede yazılı usule göre seçilmiş üç kişilik bir idare heyeti bulunur. 

ALTINCI MADDE — H e r mmtakada bunun ayrıldığı tâli mmtakalar murah
hasları tarafından iki sene müddetle seçilmiş beş kişilik bir mmtaka idare heyeti 
bulunur. 

Ziraat bankası tarafından 17 nci maddeye göre birliğin malî işleri temin olundu
ğu müddetçe idare heyetinin bir azası mezkûr bankaca tayin olunur. 

YEDİNCİ MADDE — Birlik idare meclisinin müntehap azası, mmtaka idare he
yetleri tarafından nizamnamede gösterilen usul dairesinde seçilir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Beşinci maddede yazık tâli mmtaka idare heyetleri bu 
kanunun meriyete girdiği tarihten ilk iki sene için belediye ve bulunan yerlerde zi
raat ve ticaret odaları ve Ziraat banka şubesi veya sandıkları idare heyetleri tara
fından nizamnamede gösterilen usul dairesinde seçilirler. 
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DOKUZUNCU MADDE — Birlik idare meclisi altısı yedinci maddede gösteri
len mmtaka idare heyetleri tarafından seçilecek ve ikisi İktisat ve biri Ziraat vekâ-
letlerince tayin olunacak dokuz zattan terekküp eder. 

Ziraat bankası tarafından 17 uci maddeye göre birliğin mali işleri temin olun
duğu müddetçe altı azadan biri mezkûr banka tarafından tayin olunur. 

ONUNCUMA DDE —Türkiye afyon yetiştiriciler satış birliğinin İktisat vekâ
letinin inha sı üzerine Lora Vekilleri kararile Reisicumhur tarafından tayin olunacak 
bir umumî kâtibi vardır. 

Umumî kâtip idare meclisinin tabiî a arşındandır. 

Üçüncü fasıl 

Vazife ve salâhiyetler 

ON B İ R İ N C İ MADDE — Birlik azası yetiştirdikleri afyonu satılmak üzere ida
re meclisinin tayin ettiği zamanda birliğe teslim ederler. Şu kadar ki nizamnamede 
tayin olunacak miktarlar dahilinde olmak üzere müteaddit yetiştiricilerin afyonla
rını içlerinden seçecekleri biri vasıtasıle ve onun namına kaydettirerek birliğe t e 
lim edebilirler. 

idare meclisi kararile cüzî miktarda afyon yetiştirenlerin mahsulleri birlik hesa
bına mahallerinde satın alınabilir. Mecli-', bu miktarın azamî haddini her sene mah
sulün idrakinden iki ay evvel tayin ve ilân eder. 

ON İKİNCİ MADDE — Türkiye afyon yetiştiriciler satış birliği idare meclisi 
aşağıda yazılı işleri yapabilir: 

1 - Azanın kendisine teslim ettiği afyonları ticarî muamelâtını ve satış işlerini 
yapmak ve faydalı göreceği her türlü taahhütlere girmek; 

2 - Birliği mehakim ve devairde her sıfatla temsil etmek veya ettirmek; 
3 - Azasına teslim ettikleri afyon mukabilinde avans vermek ve ikrazatta bu

lunmak ; 
4 - kendisine teslim olunacak afyonları işliyerek yeniden tasnife tâbi tutmak; 
5 - Muayyen bir alâmeti farika, pateni, imtiyaz, ruhsat, ihtira beratı ve sair 

müsaadat talebinde bulunmak, bunları iştira ve sair suretlerle elde etmek ve aha
ra devredebilmek; 

6 - Birlik için lüzumlu olan gayrimenkullere malik olabilmek; 
7 - Birlik teşekkülünün maksadına uygun ve istifadeli olan işlerde diğer şahıs

larla ortaklık yapmak ve itilâf ve mukaveleler aktetmek; 
8 - Kitap, broşür, gazete gibi vasıtalar ve diğer suretlerle reklâm ve propaganda 

yapmak; 
9 - Münasip şekillerde istikraz yapmak; 
10 - Birliğin kendi muamelâtından do"an vadeli senetleri, poliçaları, koııuş-

mentoları, antrepo, depo, ambar makbuzlarını, varanları ve sair cirosu kabil 
olan ve olmıyaıı senetleri ihzar, kabul ve ciro veya Iskonto etmek; 

11 - Yaptığı istikrazlarda azasının kendi nezdinde bulunan afyonlarını karşılık 
göstermek suret ile birliğin taahhütlerinin ifasını i emin etmek; 

12 - Gayesine varmak için zarurî görülen her türlü muameleleri icra etmek. 
ON ÜÇÜNCÜ" MxVDDE — Birlik azası tarafından teslim olunan afyonlar aza 

tarafından harice teminat gösterilmiş veya azanın alacaklısı tarafından haczedilmiş 
olsa bile yine birlik tarafından satılır ve üçüncü şahısların teminat veya hacizden 
doğan haklan kendiliğinden bedel üzerinde ieessüs eder. 
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ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Birlikte mevcut afyonlar birlikten alacağı olanla

ra karşı teminat olarak gösterilme misse bunların satışından hâsıl olan paralar bir
liğin alacaklıları tarafından alınamaz. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Birlik kanunî yollara müracaat hakkı mahfuz kalmak 
şartüe kendisine borçlu olan bir azanın satış bedelinden olan istihkakını dava aç
mağa ve icra takibinde buJunmıya hacet olmaksızın alacağına mahsup edebilir. 

ON ALTİNCİ MADDE — Miktar ve nisbeti birlik idare meclisi tarafından ta
yin ve iktisat vekâletince tasdik edilecek olan umumî idare nıasraflarile sigorta, 
depo, nakliye ücretleri ve komusyon gibi satış muamelesinin ifa ve ikmaline müte
allik masraflar satış tutarından tenzil edildikten sonra geri kalanı teslimat nisbetin
de birlik azasına dağıtılır. 

ON YEDİNCİ MADDE — Çeçen maddedeki maksatları karşılamak ve birlik 
azasına teslim ettikleri afyonlara mukabil avans vermek üzere Ziraat bankası tara
fından birlik emrine kâfi miktarda kredi açılır. 

Bu kredinin miktarı Ziraat bankası mümessilinin iştirakile her sene mahsulün 
idrakinden evvel idare meclisi tarafından tayin olunur, 

ON SEKİZİNCİ MADDE — 11 inci madde mucibince yetiştirdikleri a^Vonlan 
birliğe teslim etmiyenler bir aya kadar hafif hapis veya iki yüz liraya kadar hafif 
para cezasile cezalandırılırlar. 

Bu kanunun hükümlerine muhalif olarak afyon alanlar ve satanlar sulh mah
kemelerince bir haftadan altı aya kadar hapis ve yüz liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

ON DOKUZUNCU MA DDE — Bu kanunun tatbikına, azanın birlikle olan mü
nasebetlerine ve murahhas ve idare heyetleri azasının birliğe karşı vazife ve mesu
liyetlerine ve azanın murakabe haklarına ait hususat ikt isat vekâletince tanzim ve 
icra Vekilleri Heyeti tarafından tasdik edilecek nizamname ile tayin olunur. 

Y tRMİNOt MADDE — Bu kanunun tesis ettiği inhisar 1933 senesi mahsulüne 
şamil olmak üzere 1 mayıs 1933 tarihinden itibaren meridir. 

Ancak birliğin teşkilât ve nizamnamesinin yapılması ve diğer müteferri ihzarı 
muameleler kanunun neşri tarihinden itibaren başlar. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Afyon tacirleri 1 mayıs 1933 tarihinden itibaren 
dört ay içinde mevcut afyonların evsafını, miktarını ve nerede bulunduklarını bir 
beyanname ile birliğe bildirmeğe mecburdurlar. 

2 - 1 numaralı fıkrada yazılı beyannameyi vermiyen veya verdikleri beyanname
nin hakikate uygun bulunmadığı sabit olanlardan gizledikleri afyonun her kilosu 
için sulh mahkemelerince yirmi beş lira para cezası alınmasına hükmolunur. 

3 - Afyon tacirleri ellerinde bulunan afyonları 1 nisan 1933 tarihine kadar ihraç 
etmeğe mecburdurlar, ihracatın beyannameye uygun olduğu birlik idare meclisi 
tarafından tasdik edilmek lâzımdır. 

4 - Kanunî müddetler içinde ihraç edilmİyen afyonlar, sahipleri tarafından birli
ğe teslim edilir. Birlik bu afyonların bedelini satış yaptıkça satış tutarından masra
fı çıkarıldıktan sonra % 2 komusyon alıkoyarak üstarafmı sahiplerine öder. 

5 - Tüccar tarafından birliğe teslim edilecek afyonlar birliğin malımıatile sahiple
rince bankalara rehnedilebilir. 

6 - İhzarı devreye ait masraflar için Ziraat bankasınca kâfi miktarda avans veri
lir. Bu avans 16 neı madde mucibince birlik tarafından ödenir. 
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YtRMÎ BlRlNCÎ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, İktisat 
ve Ziraat vekilleri memurdur. 

5 temmuz 1932 
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