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12 Ocak 1977

Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 24 Aralık, 1976 tarihli birleşiminde kabul olunan " Kıbrıs Türk
Süt Endüstrisi Kurumu Yasası ", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe
Devleti Başkanı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanmak suretiyle ilan olunur.
Sayı : 1 /1977
KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜTRİSİ KURUMU YASASI
(14/1986, 26/2011 ve 36/2016 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve
birleştirilmiş şekliyle)
MADDE DİZİNİ:
BİRİNCİ KISIM – BAŞLANGIÇ KURALLARI
Madde 1. Kısa isim.
Madde 2. Tefsir.
İKİNCİ KISIM – KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMUNUN
KURULUŞU, OLUŞUMU VE ÇALIŞMALARI
Madde 3. Kurumun kurulması ve kuruluş amaçları.
Madde 4. Kurum Yönetim Kurulunun oluşumu.
Madde 5. Görev süresi.
Madde 6. Mevkilerin münhal olması.
Madde 7. Başkanın geçici yokluğu.
Madde 8. Üyelerin geçici yokluğu
Madde 9. Bilirkişinin görüşünü alma.
Madde 10. Komite kurma yetkisi.
Madde 11. Toplantılar.
Madde 12. Tutanaklar.
Madde 13. Tüzük.
Madde 14. Toplantı sırasındaki çalışmalar.
Madde 15. Mühür.
Madde 16. Evrakın ispatı.
Madde 17. Sözleşmeler.
Madde 18. Bir üyenin atanması yanlış yapılsa bile işlemin geçerliliği.
ÜÇÜNCÜ KISIM – PERSONEL.
Madde 19. Genel Müdürün atanması.
Madde 20. Kurum personelinin atanması.
Madde 21. Personel politikası.
DÖRDÜNCÜ KISIM – PAZARLAMA VE KURUMUN GENEL YETKİLERİ.
Madde 22. Kurumun genel yetkileri.
Madde 23. Kayıtlı üreticiler.
Madde 24. Kayıtlı üreticilerin bağlı olacağı koşullar.
Madde 25. Yasanın tümü veya bir kısmının uygulanması.
Madde 26. Süt satışı ile ilgili kayıtlı üreticilere konulan sınırlandırmalar.
Madde 27. Üretici perakendeciler.
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Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Süt endüstrisinde uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin kayıt ve ruhsatlandırılması.
Ruhsat verme, iptal etme ve ruhsat harcı tahsil etmek.
Pazarlamayı düzenleme yetkisi.
Sözleşme koşulları.
Kurum kanalıyla satış.
Kurumun diğer yetkileri.
Süt mamullerinin imal ve pazarlanması ile ilgili yetkiler.

BEŞİNCİ KISIM – MALİ KURALLAR.
Madde 35. Bütçenin hazırlanması.
Madde 36. Aidatlar.
Madde 37. Taşınır ve taşınmaz mal sahibi olma ve taahhüt altına girme yetkisi.
Madde 38. Yatırımlar.
Madde 39. İhtiyat fonu.
Madde 40. Para borçlanma yetkisi.
Madde 41. Avanslar.
Madde 42. Hizmet karşılığı ücret.
Madde 43. Kurumun gelirleri.
Madde 44. Hesaplar.
Madde 45. Bilgi verme görevi.
Madde 46. Tahsili mümkün olmayan alacaklar.
ALTINCI KISIM – SUÇ VE CEZALAR.
Madde 47. Sahte temsil.
Madde 48. Diğer suçlar.
Madde 49. Bu Yasa uyarınca elde edilen bilgilerin açıklanması ile ilgili suçlar.
Madde 50. Cezalar.
Madde 51. Tüzel kişilerin cezai mesuliyeti.
Madde 52. Suç için takibat.
YEDİNCİ KISIM – GENEL KURALLAR.
Madde 53. Bilgi alma yetkisi.
Madde 54. Konuta girme, araştırma, teftiş ve zaptetmek yetkisi.
Madde 55. Bakanın yönergeleri.
Madde 56. Bakanlığın Kurum Yönetim Kurulunun bazı kararları ile ilgili yetkileri.
Madde 57. Hakeme havale.
Madde 58. Kurumun dağıtılması ve tasfiyesi için yasa önermek.
Madde 59. Yürütme yetkisi.
Madde 60. Yürürlüğe giriş.
Kıbrıs Türk Federe Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar :
Birinci Kısım
BAŞLANGIÇ KURALLARI
Kısa isim

1.

Tefsir

2.

Bu Yasa " Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu Yasası olarak isimlendirilir.

Bu Yasada, metin başka türlü gerektirmedikçe
" Bakanlık ", Gıda, Tarım ve Hayvancılık işleriyle ilgili Bakanlığı ve yerine
göre Bakanı anlatır ve Bakanlık tarafından bu konuda gerekli şekilde yetkili
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kılınan her kamu görevlisini kapsar ;
" Başkan ", Kurumun, bu Yasanın 4’üncü maddesi uyarınca görevlendirilen
Başkanını anlatır ;
"Kategori", sütün, cins, sınıf, terkip, kalite veya diğer durumlarından
herhangi birini anlatır ;
“Kurum ", bu Yasanın 3’üncü maddesi uyarınca kurulan Kıbrıs Türk Süt
Endüstrisi Kurumunu anlatır ;
" Genel Müdür ", bu Yasanın 21’inci maddesi uyarınca bu mevkiye atanan
kişiyi anlatır ;
" Satış " veya " satılık ", bu kelimelerin dil değişiklikleri ve kendileri ile
ilgili deyimlerle birlikte takas, Satış için pazarlık ve teklif veya teşhir veya satış
veya benzeri amaç için arz etmeyi anlatır ;
" Süt", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlan içinde üretilen inek, koyun
ve keçi sütünü anlatır
" Süt Endüstrisi ", süt ile ilgili olarak tüm üretim ve imalat faaliyetleri ile
bütün pazarlanması, kısmen veya tamamen süt kullanılarak yapılan her türlü sınai
faaliyetleri kapsar ;
" Süt mamulü ", Tüketimde kullanılan ve tüm olarak veya kısmen sütten
veya sütü terkip eden parçalardan imal edilen veya üretilen her mamulü anlatır ;
" Saptanmış, ", Kurum tarafından alınan kararla saptanan ve bu amaç için
tutulan deftere yapılan kaydı anlatır ;
" Toptan veya perakende ", süt satışı ile ilgili olarak, Kurum'un zaman
zaman saptayacağı süt satış biçimi veya biçimlerini anlatır ;
" Üretici ", süt üreticisini anlatır ;
"Üye ", Kurum'un, bu Yasanın 4’üncü maddesi uyarınca görevlendirilen
üyesini anlatır.
İkinci Kısım
KIBRIS TÜRK ENDÜTRİSİ KURUMUNUN KURULUŞU, OLUŞUMU VE ÇALISMALARI
Kurumun
kurulması
ve kuruluş
amaçları

3.

(1)

(2)
(3)

(4)
3.14/1986

Bundan böyle " Kurum " olarak belirtilen ve bu maddenin (4)’üncü
fıkrasında saptanan amaçları gerçekleştirmek üzere kendisine bu Yasa
uyarınca verilen yetki ve görevleri kullanan ve yerine getiren “Kıbrıs
Türk Süt Endüstrisi Kurumu " adı altında bir örgüt kurulur.
Kurum, devamlılık arz eden ve kendi mührü olan bir tüzel kişidir.
Kurum, Yasa ile kurulan bir tüzel kişi olarak bu Yasa uyarınca
herhangi bir görevin yerine getirilmesini gerektiren veya bu görevlerin
yerine getirilmesine yardımcı olması muhtemel herhangi bir iç
muamele yapma ve ayrıca kendi tüzel kişiliği adına davacı veya davalı
olarak mahkeme huzuruna çıkma ehliyetine sahiptir.
Kurum aşağıdaki amaçların gerekleştirilmesi için kurulur :
(a)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomik koşullarına en
uygun bir biçimde devlet kalkınma planı çerçevesinde, toplumun
ihtiyaçlarının karşılanması başta gelmek üzere süt ve
mamullerinin üretim ve pazarlanmasını teşvik ve tanzim etmek ;
(b) Toplumun ihtiyacından fazlasını ihraç için gerekli koşulları
sağlamak amacıyla prim, sübvansiyon, vergi iadesi gibi teşvik
önlemlerinin gerekliliğini araştırarak ilgili Bakanlığa öneriler
hazırlamak;
(c)
İç pazarda gerek üreticilerin ve gerekse tüketicilerin lehine
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(d)

(e)

(f)

(g)
(h)

Kurum
Yönetim
Kurulunun
oluşumu
2.14/1986

4.

olmak üzere pazarlanan süt ve süt mamullerinin fiyat istikrarını
sağlamak;
Süt ve süt mamullerinin çeşit, miktar ve kalitesinin geliştirilmesi
için ileriye dönük araştırma faaliyetleri de dahil devlet
kalkınma planı çerçevesinde gerekli bütün tedbirleri almak;
Hayvancılık kesiminin milli ekonomiye öngörüldüğü şekilde
katkıda bulunabilmesi için üretici çıkarlarının korunması
hususunda azami titizliği göstermek ;
Süt ve süt mamullerinin halk sağlığına elverişli bir şekilde
üretim ve pazarlanmasını temin için gerekli ilkeleri koymak ve
bu ilkelerin uygulanması için bütün tedbirleri almak ve denetimi
yapmak;
Küçük üretici ve imalatçıları, aracıların istismarından korumak ;
Süt üreticileri ile süt endüstrisi işletmeleri arasında düzenli
ilişkilerin kurulmasını sağlamak ve süt endüstrilerine devamlı
çalışmalarını temin için ihtiyaç duyulan sütün sağlanmasına
yardımcı olmak.

(1)

Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulunun onayı ile, Kurum Yönetim
Kurulu arasından süt endüstrisinde mali ve başka herhangi bir çıkarı
bulunmayan iki kişi, Başkan ve Bakan Yardımcısı olarak atanır.

(2)

Kurum Yönetim Kurulu Başkan ve Başbakan Yardımcısı dahil aşağıda
belirtilen 7 üyeden oluşur;
(A) Bu Yasanın 23’üncü maddesi uyarınca Kuruma kayıtlı kişilerden
oluşmak koşuluyla:
(a) Hayvan yetiştirici ve besleyicilerinin yararlarını
koruyabilecek ve bu kişileri temsil eden tescilli kurum
tarafından seçilen bir üye;
(b) Toptan veya perakende süt satın alarak süt mamulleri
üretenlerin yararlarını koruyabilecek ve bu kişileri
temsil eden tescilli cemiyet tarafından seçilecek bir üye .
(B) Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu onayı ile atanacak Süt
Endüstrisi ile ticari ilişkisi olmayan:
(a) Ticaret İşleriyle Görevli Bakanlığı temsilen 1 (bir) kişi
(Üye),

36/2016

(b)

Hayvancılık İşleriyle Görevli Bakanlığı temsilen 2 (iki) kişi
(Üye),

(c)

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’i temsilen 1
(bir) kişi (Üye),

(ç) Sağlık İşleriyle Görevli Bakanlığı temsilen 1 (bir) kişi (Üye)
(3)

(4)

(2)’inci fıkranın (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen
kurumların, temsilcilerini bir ay içerisinde bildirmemeleri halinde, bu
üyeleri de, Bakanlığın önerisi ile Bakanlar Kurulu atar.
Kurum, Başkan ve üyelerine her ay sonu, Bakanlar Kurulunca
saptanacak miktarda temsil ödeneği ödenir.

4

Görev süresi

5.

(1)

(2)

(3)
(4)

Mevkilerin
münhal
olması
Başkanın
geçici
yokluğu
3.14/1986

Üyelerin
geçici
yokluğu
3.14/1986

Bu madde kurallarına bağlı olmak koşuluyla, Kurum Yönetim
Kurulunun her üyesi, mevkiini, atanma koşullarına göre işgal eder ve
terk eder.
Kurum Yönetim Kurulu üyeleri, Bakanlığa gönderilecek yazılı bir
ihbarla, görevlerinden herhangi bir zamanda istifa edebilirler.
Başkan da aynı şekilde bir ihbarla görevinden istifa edebilir.
Görev süresi sona eren veya görevinden istifa eden Kurum Yönetim
Kurulu üyesi, tekrar atanabilir.
Herhangi bir üyenin ;
(a) İzin almaksızın Kurum Yönetim Kurulunun bir birini takip eden
dört toplantısında hazır bulunmadığına ; veya
(b) İflas etmesi veya alacaklıları ile anlaşma yaptığına; veya
(c) Fiziki veya akli bir hastalık yüzünden görev yapamayacak
duruma geldiğine ; veya
(d) Bu Yasa kuralları uyarınca herhangi bir suçtan veya yüz
kızartıcı bir suçtan mahkum olduğuna ; veya
(e) Bu Yasanın 17’nci maddesi uyarınca bildirmeye mecbur olduğu
bilgiyi uygun bir sebep olmaksızın bildirmeyi imal ettiğine ; veya
(f) Üye olarak görevini yapmaya devamsızlık veya başka şekilde
muktedir olmadığına ; veya
(g) Kendisini tavsiye eden örgütün güvenini kaybettiğine ;
Kurumun kanaat getirmesi halinde, Bakanlık uygun görürse bu üyenin
mevkiini münhal ilan edebilir ve durumu uygun göreceği şekilde üye
ve diğer ilgililere bildirir. Söz konusu münhal mevki bu Yasanın
4’üncü madde kuralları uyarınca doldurulur.

6.
Kurumun herhangi bir eylem veya işlemine, Kurum Yönetim Kurulu
üyelerinden herhangi birinin münhal olması tesir etmez , ancak bir aylık bir süre
içerisinde herhangi bir münhalın doldurulması gerekir.
7.
(1) Başkanın geçici olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları
dışında bulunması veya geçici olarak görevini yerine getiremeyecek
duruma gelmesi halinde 4’üncü maddenin (1)’inci fıkrası uyarınca
seçilen Başkan Yardımcısı geçici olarak Başkana vekalet eder.
(2) (1)’inci fıkra kuralları uyarınca görev alan Başkan Yardımcısı,
Başkanın bu Yasaya bağlı bütün yetki ve görevlerini geçici olarak
devralır.
8.
Kurum Yönetim Kurulu Başkanı dışındaki bir üyenin Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinde geçici olarak bulunmayışı veya başka uygun bir sebepten dolayı
üyelik görevini geçici olarak yapamayacak duruma gelmesi halinde, ilgili kuruluş,
bu yokluk süresi için başka bir kişiyi geçici olarak üye atayabilir ve bu süre
boyunca görevini geçici olarak yapamayacak duruma gelen söz konusu üyenin bu
Yasanın öngördüğü tüm yetki ve görevleri, geçici olarak atanan kişiye devrolunur.

Bilirkişinin
görüşünü
alma

9.
Kurum Yönetim Kurulu, özel bir konu üzerinde kamu görevlileri dışında
herhangi bir bilirkişinin görüsünü alabilir ve bilirkişiye uygun görülecek bir ücret
verilebilir.

Komite
kurma

10.

(1)

Kurum, Yönetim Kurulu bir komite tarafından daha iyi bir şekilde
düzenlenecek ve ele alınacak genel ve özel maksatlar veya dıştan
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yetkisi

(2)
(3)
Toplantılar

11.

(1)

(2)

(3)

26/2011

(4)

(5)

(6)

Tutanaklar
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(1)

(2)

bilgi temini için komite kurulmasına kanaat getirmişse, kendi üyeleri
arasından veya dıştan görevlendirilmek üzere, Kuruma sorumlu olmak
kaydıyla komiteler kurabilir.
Kurum Genel Müdürü mevkii dolayısıyla kurulan her komiteye
dahildir.
Bu suretle kurulan her komite, işi ile ilgili konuları Kuruma iletir ve
Kurumun yönergelerine göre hareket eder.
Başkan, Kurum Yönetim Kurulu toplantılarına bizzat başkanlık eder,
yokluğu halinde ise Başkan Yardımcısı başkanlık görevini yerine
getirir.
Toplantılar ve gündeme alınacak konular Genel Müdürün görüşünü
aldıktan sonra Başkanca saptanır. Kurum Yönetim Kurulu üyeleri,
toplantılarda Genel Müdürün görüşünü aldıktan sonra teklif
getirebilirler.
Kurum Genel Müdürünün gerekli gördüğü hallerde veya Kurum
Yönetim Kurulunun en az üç üyesinin Başkana göndereceği bir yazı
ile bildirilen amaçlar için, Kurum Yönetim Kurulunun olağanüstü bir
toplantı yapması istenilebilir. Bu gibi hallerde Başkan, böyle bir
yazıyı alır almaz, mümkün mertebe en uygun bir zamanda ve söz
konusu yazının Başkan tarafından alındığı tarihten başlayarak yedi
gün içerisinde söz konusu amaçlar için olağanüstü toplantı yapar.
Kurum Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt
çoğunluğu olup karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt
çoğunluğudur.
Kurum Yönetimin Kurulunun veya herhangi bir komitenin herhangi
bir toplantısındaki bütün konularla ilgili kararlar, hazır bulunan ve
oylamaya katılan üyelerin basit oy çoğunluğu ile alınır.
Toplantıya başkanlık eden kişinin yalnız bir oyu vardır, fakat
oylamanın eşit olması halinde, Başkanın ayırt edici ikinci bir oyu
vardır.
Kurum Yönetim Kurulunun ve herhangi bir komitesinin toplantı
tutanakları tutulur ve bunların atıfta bulunduğu veya okunduğu
toplantıya iştirak eden kişilerin imzasını taşımaları halinde, söz
konusu toplantı çalışmalarının ispatını teşkil ederler ve bu
tutanakların atıfta bulunduğu toplantı, aksi ispat edilinceye kadar,
kanunen çağrılmış ve yapılmış sayılır.
Kurum Yönetim Kurulunun ve herhangi bir komitesinin toplantı
tutanakları ve alman kararların bir sureti her ay sonu Bakanlığa
gönderilir.

Tüzük
(*)
Toplantı
sırasındaki
çalışmalar
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Kurum Yönetim Kurulu, Bakanlığın onayı ile gerekli tüzükleri yapabilir.

Mühür

15.
Kurum Mührü, Başkanın ve Genel Müdürün veya bu kişilere vekalet eden
kişilerin tüzükte belirtilecek konularda çift olmak üzere, imzalan ile kullanılır.

14.
Bu Yasa ve 13’üncü madde uyarınca yapılacak tüzük kurallarına bağlı
olmak koşuluyla, Kurum veya herhangi bir komitesinin çalışmaları Kurum
Yönetim Kurulunca saptanan biçimde olur.
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Evrakın
ispatı

16.
Kurum adına Başkan ve Genel Müdür tarafından uygun şekilde imzalanmış
ve Kurum mührünü taşıyan her belge, delil olarak kabul edilir ve aksi ispat
edilinceye kadar daha fazla delile ihtiyaç görülmeksizin bu şekilde imzalanmış
veya verilmiş sayılır.

Sözleşmeler
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(1)

(2)

Bir üyenin
atanması
yanlış
yapılsa bile
işlerin
geçerliliği

Sözleşmeler, genellikle Başkan ve Genel Müdür tarafından imzalanır.
Ancak Kurum Yönetim Kurulu, gerçek kişilerle yapılacak
sözleşmelerde herhangi bir kişiye Kurum adına sözleşme yapma yetkisi
verebilir. İmzalanacak sözleşmeden herhangi bir kişinin menfaati
olması halinde, bu kişi bu amaç için görevlendirilemez.
Herhangi bir Kurum Yönetim Kurulu üyesi , yapılacak sözleşmeden
menfaati olması halinde, durumu gecikmeye meydan vermeden Kurum
Yönetim Kuruluna bildirilmelidir. Adı gecen üye söz konusu sözleşme
konusunda oy kullanamaz ve kullanması halinde oyu dikkate alınmaz.

18 Kurum Yönetim Kurulunun veya herhangi bir komitesinin üyesi olarak
bilinen bir kişinin atanma veya evsafında yanlışlık olduğu veya Kurum
Yönetim Kurulu veya komite üyesinin, oy kullanmaya hakkı olmadığı bir
konuda oy kullandığı sonradan meydana çıkarılsa bile, Kurum Yönetim
Kurulu veya komitenin herhangi bir toplantısında yaptığı bir işlem, bu
yanlışlık yokmuş veya bu üye oy kullanmak hakkına sahipmiş , gibi
geçerlidir.
Üçüncü Kısım
PERSONEL

Genel
müdürün
atanması

19

(1)

(2)

(*)

(3)
(4)

Kurum
personelinin
atanması
(*)
Personel
politikası
(*)

Genel Müdür, Kurumun esas yürütme memurudur ve Kurumun
politikasını uygulamaktan ve olagelen işlerini yürütmekten
sorumludur.
Kurum Yönetim Kurulu, ola gelen işlerin başarılı bir şekilde yerine
getirilmesini mümkün kılmak için bu Yasaya bağlı yetkilerin herhangi
birini Genel Müdüre devreder.
Genel Müdürün atanması ve atanma koşulları, Bakanlığın onayı ile
Kurum Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
Genel Müdür, Kurum Yönetim Kurulunun veya herhangi bir komitenin
toplantılarında hazır bulunur, ancak bu toplantılarda oy hakkı yoktur.

20.
Genel Müdürün iş, tanımı, görev, yetki ve sorumlulukları belirten önerisi
üzerine Kurum Yönetim Kurulu Kararı ve Bakanlığın onayı alınarak gerekli
personel Genel Müdür tarafından atanır.
21.
Bu Yasanın 19’uncu ve 20’nci maddeleri uyarınca atanan personelin hizmet
koşulları, devletin genel personel politikasına uygun olur.
Dördüncü Kısım
PAZARLAMA VE KURUMUN GENEL YETKİLERİ

Kurumun
genel

22

(1)

Kurum, süt üreticileri, süt tüketicileri ve endüstrinin çeşitli
yönlerdeki yararları bakımından süt üretiminde ve endüstrisinde
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yetkileri
(2)

(3)

Kayıtlı
üreticiler

23

(1)

(2)
Kayıtlı
üreticilerin
bağlı olacağı
koşullar
Yasanın
tümü veya
bir kısmının
uygulanması

maliyeti düşürme, ekonomik verim ve örgütlenmeyi geliştirmek için
uygun göreceği şekilde bu Yasa ile verilmiş yetkileri kullanır.
Kurum, bu Yasaya bağlı görevlerinin yerine getirilmesinde Devletin
yıllık programları ile Bakanlığın görüşlerini ve ekonominin
durumunu dikkate alır.
Bu maddenin önceki kurallarının genelliği etkilenmeksizin,
Bakanlık, kamu yararını etkilediği veya etkileyeceği ihtimali olduğu
görülen fiyat veya başka herhangi bir konu ile ilgili olarak, Kurum
Yönetim Kurulunca alman herhangi bir karar hakkında ilgili ve
uygun gördüğü ilkeleri genel yönerge biçiminde zaman zaman
koyabilir ve Kurum Yönetim Kurulu da Bakanlığın koyacağı bu
ilkeleri dikkate alır.
Süt üreticisi olan ve/veya kazanç elde etmek amacıyla süt satmak
isteyen her kişi, Kurumun saptayacağı süre içinde, ilgili Bakanlığın
ve Kurumun öngöreceği standart ve koşullara uygun biçimde
Kuruma kaydolmak zorundadırlar. Bu suretle kaydolan üreticiler "
kayıtlı üretici " sayılırlar.
Kurum, müracaat eden süt üreticilerinin isim ve adreslerinin
kaydedileceği bir kütük tutar.

24.
Kayıtlı üretici olan herkes, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları
içerisinde veya başka bir yerde süt satabilmek için, Kurumun kayıtlı üreticiler
hakkında bu Yasa kurallarına uygun olarak koyacağı koşullara uymak zorundadır.
25

(1)

(2)

Kurum Yönetim Kurulu ;
(a)
Süt üreticisi sınıfı veya süt endüstrisi ile uğraşan herhangi bir
gerçek veya tüzel kişi ; veya
(b) Herhangi bir süt kategorisi ; veya
(c)
Herhangi bir süt satış usulü ; veya
(d) Herhangi bir süt üretim, tüketim veya başka şekilde kullanma
bölgesi veya yeri ;
hakkında Bakanlığın onayını alarak saptayacağı biçimde bu
Yasa'nın tümünün veya herhangi bir kuralının uygulanmasını
emredebilir
Kayıtlı bir üreticinin çiftliğinde veya evinde çalıştırdığı herhangi
bir müstahdeme veya tarla ve bahçelerinde çalıştırdığı herhangi bir
işçi ve işçi ailesinin tüketimi için yapılan süt satışı, bu Yasanın
bu kısmının bütün kurallarının uygulanmasından muaf tutulur.

Süt satışı ile
ilgili kayıtlı
üreticilere
konulan
sınırlandırmalar

26.
Kurum Yönetim Kurulu, geçerli bir ruhsata sahip olmayan herhangi bir
kişiye veya kuruluşa, Kurumun verdiği yazılı yetki olmaksızın kayıtlı bir süt
üreticisi tarafından herhangi bir kategori veya miktarda süt satılmasının yasak
olduğuna ve yazılı ruhsatı olmaksızın kayıtlı bir süt üreticisinin Kurumun verdiği
geçerli ruhsata sahip olmayan herhangi bir kişi aracılılığı ile herhangi bir kategori
veya miktarda süt satmasının yasak olduğuna karar verebilir.
Ancak bu kural, 27’nci maddede öngörülen perakende satış ruhsatına sahip
kişilerin süt satışlarına uygulanmaz.

Üretici

27

(1)

Kurumca verilen ve aşağıda " Perakende Satış Ruhsatı " olarak

8

perakendeciler

(2)

Bölüm 261
(3)
Süt
endüstrisinde uğraşan
gerçek ve
tüzel
kişilerin
kayıt ve
ruhsatlandırılması
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Ruhsat
verme, iptal
etme ve
ruhsat harcı
tahsil etme
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(1)

(2)

(3)

(1)

isimlendirilen ve üreticiye perakende veya yarı perakende veya her iki
satış şeklinde de ruhsatın koşulları uyarınca süt satması için yetki
veren ruhsata sahip olma durumu dışında, Kurum Yönetim Kurulu
alacağı kararla zaman zaman, kayıtlı üretici veya kararda saptanan
herhangi bir kayıtlı üretici sınıfı tarafından, perakende veya yarı
perakende süt satışının yasaklandığını emredebilir ve Kurum böyle bir
emri verdiği takdirde aşağıdaki kurallar uygulanır:
Her ruhsat :
(a)
Geçerlilik süresini belirtir ;
(b) Aşağıdaki hususlarla ilgili olarak Kurum Yönetim Kurulu ve
Bakanlığın uygun göreceği ve her koşulunu belirleyeceği ve bu
maddenin (1)’inci fıkrasında belirtilen satış şekillerine
uygulanacak belli koşullar ihtiva edebilir :
(i)
Sütün en az ve en çok satış fiyatı ve ne koşullar altında
satılacağı ;
(ii) Sütun satılabileceği kategorileri ;
(iii) Bu şekilde satılan süt veya bunun herhangi bir kategorisi
veya miktarının ruhsatlı perakendeci veya onun adına
ne şekilde sınıflandırılacağı ;
(iv) Yarı perakende olarak kendilerine süt satılabilen kişileri ;
(v) Ruhsatlı perakendeci tarafından sütle ilgili olarak tutulan
defter ve kayıtların çeşidi ve ruhsatlı perakendecinin iş
yerini kontrol için Kurumca yetkili kılınan herhangi bir
kişiye bu defter ve kayıtların ibrazı ;
(vi) Ruhsatlı perakendecinin Yiyecek ve İlaç Satışları ile ilgili
Yasa Kurallarına riayet etmesi.
Ruhsatlı perakendeci, ruhsatının herhangi bir koşulunu ihlal etmesi
üzerine ruhsatı iptal edilebilir.
Kurum, süt endüstrisinde uğraşan gerçek ve tüzel kişileri Kuruma
kaydeder ve kendilerine süt satın alınması , işlenmesi, dağıtım ve
satışı ve herhangi bir endüstriyel işlem için süt satın alınması
için ruhsat verebilir.
Bu maddenin (1)’inci fıkrası uyarınca Kuruma kaydolunan gerçek veya
tüzel kişiler, ruhsat koşulları dışında süt endüstrisinin herhangi bir
dalında uğraşıda bulunamaz.
Kuruma kayıtlı bir üretici veya kayıtlı bir süt endüstrisi mensubu ,bu
sahadaki faaliyetten vazgeçtiğini Kuruma yazılı olarak bildirdiği ve
uğraşısından vazgeçtiği Kurumca saptandığı tarihten başlayarak
Kurumdan ayrılmış sayılır.
Ancak bu gerçek ve tüzel kişiler, kayıtlı bulundukları süre
içinde Kurumdan doğan kendi paylarına düşen mali ve hukuki
sorumluluktan kurtulamazlar.
Bu Yasa uyarınca ruhsat için yapılacak dilekçeler, Kurumun
kararlaştıracağı usulde olur. Dilekçenin verilmesi üzerine Kurum,
ruhsat vermeyi reddedebilir veya ruhsat verebilir.
Kurum, ruhsat sahibinin, ruhsatın herhangi bir koşuluna riayet
etmeyi ihmal etmesi veya bu Yasa kurallarını ihlal etmesi halinde,
ruhsatını yenilemeyi reddedebilir, geçici olarak geri alabilir veya iptal
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(2)
(*)

edebilir.
Kurum, ruhsat sahibinin, ruhsatın herhangi bir koşuluna riayet
etmeyi ihmal etmesi veya bu Yasa kurallarını ihlal etmesi halinde
ruhsatını yenilemeyi reddedebilir, geçici olarak geri alabilir veya iptal
edebilir.
Bakanlığın onayı üzerine Kurum, ruhsatlılara, söz konusu ruhsatlar
için harç koyabilir ve tahsil edebilir.

Pazarlamayı
düzenleme
yetkisi

30.
Bu Yasanın 25’inci maddesi ile bu Yasanın diğer kurallarına bağlı olmak
koşuluyla, Kurum zaman zaman Bakanlığın onayı üzenine :
(a) Satışa arz edilebilen sütün kategorisini, sütün genel olarak veya
herhangi bir kategorisinin veya miktarının satılabileceği fiyatları veya
hangi fiyatın altında veya üstünde satılabileceğini, hangi kişilere veya
hangi kişiler aracılığı ile ve hangi koşullarla ve anlaşma biçimine
dayanılarak satılabileceğini saptamak suretiyle, her kayıtlı üretici
tarafından yapılacak süt satışını;
(b) Saptama kararı ile, kayıtlı üretici tarafından veya onun adına sütün
herhangi bir kategori veya miktarının sınıflandırma biçimini veya süt
veya herhangi bir kategori veya miktarının belirlenme, şişeleme, veya
herhangi bir ambalajlama usulü, ambarlama, satış için uygun hale
getirilme, sigortalama, reklam edilme veya kayıtlı üretici tarafından
veya adına nakil biçimini;
düzenleyebilir.

Sözleşme
koşulları

31

(1)

Bu Yasanın önceki kuralları ile Kuruma verilen yetkilerin genelliği
etkilenmeksizin, aşağıdaki kurallara bağlı olmak koşuluyla, Kurum
Yönetim Kurulu, Bakanlığın onayı üzerine, perakende satışlar dışında,
kayıtlı üreticiler tarafından yapılacak süt satışı ile ilgili sözleşmelerin
bütün koşullarını , ilgili kayıtlı üreticileri himaye için bu üreticilerin
uygun görmesiyle, saptayabilir.
Yapılacak sözleşmelerde :
(a)
Kurumun sözleşmeye taraf olabileceği ve sözleşmenin herhangi
bir kuralını kendi hesabına uygulamaya kanunen hakkı olmasına
ek olarak kayıtlı üreticinin kendi hesabına kanunen
uygulayabileceği herhangi bir kuralı da uygulamaya hakkı
olacağı;
(b) Sütü satın alanın saptanacak fiyatı ödemesi koşulu ;
(c)
Kurumun saptayacağı en az ve en çok satış fiyatı dışında satın
alanın sütü satmayacağı veya perakende satışına izin
vermeyeceği koşulu ;
(d) Satış bedelinin satın alan tarafından Kuruma ödeneceği ;
(e)
Sütün teslim edileceği süre ile tarihleri ve teslim yeri ;
(f)
Satılacak olan sütün kategorisi ;
(g) Özel olarak tayin edilen vakitlerde özel olarak tayin edilen
miktarlarda süt teslimi de dahil, kayıtlı üretici tarafından
yapılan özel servisler için ödenecek ek bedeller ;
(h) Kayıtlı üretici veya satın alan tarafından söz konusu koşulların
herhangi bir ihlalinden Kurumun sorumluluk taşımayacağı ;
(ı)
Kayıtlı üreticiler ile satın alanlar arasında yapılacak her
sözleşmenin Kuruma kaydettirileceği ve Kurumca
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(2)

(3)

(4)

Kurum
kanalıyla
satış

32

(1)

(2)

Kurumun
diğer
yetkileri

33

onaylanmadıkça ve onaylanana kadar sözleşmelerin geçerli
olmayacağı ,
hususları yer alır.
Kurum, sütün satılabileceği fiyatları saptayabilir. Bu fiyatları
saptarken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurur :
(i)
Satın alanın sütü kullanma maksatlarını;
(ii) Sütün üretileceği veya tüketileceği bölge veya ilçeyi ;
(iii) Sütün kategorisini ;
(iv) Sütün satışa arz mevsimini .
Kurum Yönetim Kurulu, özellikle süt üretiminin mevsimlik artış
gösterdiği devrelerde sarfiyat ve uğranılması muhtemel zararları
karşılamak üzere, bir ihtiyat fonu kurulmasına karar verebilir.
Bu gibi hallerde süt üreticilerine Kurumca veya yetkili kılınan kişilerce
ödenecek süt paralarından uygun görülecek miktar bu fon maksatları
için kesilir. Yetkili kişilerce kesilecek miktar Kuruma ödenir
Herhangi bir sözleşmede, bu sözleşme uyarıca ödenen satış bedelinin
tümünü veya bir kısmını veya sözleşme uyarınca teklif edilen sütün,
haksiz olarak reddolunmasından dolayı satın alanın yükümlü
tutulabileceği herhangi bir tazminatı satın alandan tahsil etmek için
Kuruma herhangi bir hak verildiğine dair bir kural bulunması halinde,
Kurum bu hakkı satın alan aleyhine kullanabilir.
Kurum, Bakanlığın onayı üzerine kayıtlı üreticilerden, ürettikleri sütü
yalnız Kurum kanalıyla satmalarını istemesi halinde, kayıtlı
üreticilerin böyle bir sütü veya süt kategorisini, Kurumun zaman
zaman emredeceği belli kişi veya kişilerden başka birisine satmaları
yasaktır.
(1)’inci fıkra uyarınca nihai bir kararla herhangi bir hususun
saptanması halinde, süt endüstrisi ile uğraşan herhangi bir kişi veya
işletme, yalnız Kurum aracılığı ile süt satın alabilir veya temin edebilir
ve bu usule aykırı hareket edilemez.

Kurum, aşağıdaki yetkilerin tümünü veya bir kısmını kullanabilir :
(a)
Bu Yasa kuralları veya bu kuralların herhangi birisi uyarınca,
Kurumun görevlerinin uygun ve başarılı bir şekilde yerine
getirilebilmesi bakımından , kararlaştırılacak belli bir ücretle ve
Kurumca gerekli görülecek şartlar altında acente tayin etmek ;
(b)
Her defasında, Bakanlığın onayı üzerine Kurumun saptayacağı ilke
ve ölçüler ve belli usullere dayanılarak fiyat saptama yöntemleri
hazırlamak ve kurmak. Bu yöntemler şu hususları ihtiva edebilir :
(i)
Sıvı sütün çeşitli son kullanılışları, yani sıvı durumunda
tüketilecek süt ile endüstride kullanılacak süt arasında ve
ayrıca sütten imal edilen çeşitli mamuller için kullanılan
sütler arasında denge sağlama yöntemi ;
(ii)
Düşük kalitede süt üretiminin önüne geçmek ve terkip ile
sağlık yönünden süt kalitesinin yükseltilmesinin teşviki
amacıyla fiyatları farklılaştırma yöntemi ;
(iii)
Üretimin mevsimlik artışını normalleştirmek ve bunu daha
normal bir şekilde bütün yıl süresine yaymak amacıyla fiyat
farklılaştırılması yöntemi ;
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(c)

(d)

(e)

3.14/1986

(f)

(g)

3.14/1986

(h)

38/1997
12/1983
46/1990
22/1996

(i)1

Sütün kayıtlı üreticilerden toplanması ile en yakın satın alanlara
nakil ve teslimi için süt dağıtımını daha uygun bir şekilde
organize etmek için yöntem hazırlamak veya hazırlanmasını
sağlamak. Kurum, bu şekilde hazırlanan bir yöntemin pratik
olduğuna kanaat getirirse, Bakanlığın tasvibi üzerine alacağı bir
kararla ve özel olarak kararda saptanacak belli istisnalara bağlı
olmak koşuluyla, bu yöntemin zorunlu olarak kullanılmasını
emredebilir ;
Bakanlığın onayı üzerine sütün üretimi, işletilmesi,
sınıflandırılması, şişelenmesi, ambarlanması, satışa hazır duruma
getirilmesi, nakil ve satışı için gerekli her şeyi temin edip üretici ve
diğer kişilere satmak veya kiralamak ve üretici veya diğer kişilere,
ödemeli veya başka şekilde, yukarıda söz konusu faaliyet ve işlerin
daha başarılı bir şekilde yapılmasını kolaylaştırmak amacını güden
hizmetlerde bulunabilir. Yalnız, bu şekilde satılan veya kiralanan
eşyalar ve yapılan hizmetlerin tüm olarak veya esas itibariyle
üreticilere veya bunlar tarafından üretilen sütle ilgili olarak
kullanılmaları söz konusu olacak şekilde, belli veya esas koşullar
altında, sırasıyla, satılması, kiralanması veya yapılması gerekir ;
Ortak yürütme personeli bulundurmak ve ortak bina ve diğer idari
kolaylıklardan yararlanmakla ilgili olarak diğer yasalar uyarınca
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş veya kurulacak olan
diğer pazarlama makamları ile görüşme yapmak veya ambarlama
anlaşmaları imzalamak veya mükellefiyet yüklenmek ;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde veya başka bir yerde yapılan süt
üretimi veya pazarlanması veya süt mamulleri ile herhangi bir surette
ilgili veya bağlı olan istatistik ve sair bilgiyi toplayıp dağıtmak veya
toplanmasına ve dağıtımına yardım etmek. Ancak bu kural, bu
Yasanın 52’nci maddesine aykırı olarak herhangi bir bilgiyi
açıklamaya yetki vermez, yine bu şekilde dağıtılan istatistik veya sair
bilgiyi toplayıp yayımlamakla ilgili herhangi bir ihmalinden dolayı
hiç bir üretici veya diğer kişinin herhangi bir tazminat talep hakkı
yoktur ;
Süt ve süt mamulleri üretimi ve imali, pazarlanması ve dağıtımı ile
ilgili tetkik ve araştırmalar yapılmasını yüklenmek veya bunları
ilerletmek ve onlara yardım etmek ;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde üretilen süt ve imal edilen süt
mamullerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde veya başka bir
yerde, evsafını geliştirmek ve satışlarını artırmak için tedbir almak
ve bu tedbirleri ilerletmek ve ilerletilmelerine yardım etmek ;
(i)

Para ve Kambiyo Yasası ve Dış Ticaret (Düzenleme ve
Denetim) Yasası; ile

Bu fıkrada (i) bendi ile, Para, Kambiyo ve Dış Ticaret Yönetmeliklerine gönderme yapılmakta idi. Bu
yönetmelik kalkmış ve yerine Para ve Kambiyo Yasası ile Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası konmuş
olduğundan, bentte bu yönde düzenleme yapılmış ve aynı şekilde (ii) bendinde değinilen Emtia ve Hizmetler
(Düzenleme ve Kontrol) Yasasının yerini alan yasaya gönderme yapılmıştır.
1
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21/1977
5/1986
41/1987

(ii)

(j)
(k)

(l)

(m)

Süt
mamullerinin imal ve
pazarlanması
ile ilgili
yetkiler
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(1)

Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası kuralları
uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanına verilen yetkileri, süt
ve süt mamulleri ile ilgili olarak kullanması konusunda ilgili
Bakanlıklara fikir vermek ve tavsiyede bulunmak ;

Kuruma bu Yasa uyarınca verilen yetkilerin kullanılmasını sağlamak
bakımından mümkün ve gerekli olan her şeyi yapmak;
Bu Yasanın 22’nci maddesinin (1)’inci fıkrasında özel olarak
belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için, Kurumca uygun
görülecek herhangi diğer bir görevi Bakanın onayı üzerine yerine
getirmek ;
Görevlerinin yerine getirilmesinde diğer kişilerle herhangi bir
şekilde iş birliğinde bulunmak ve Kurumun gerekli göreceği diğer
makam ve kişilerle yetki, görev ve hizmet uyuşmazlıklarını önlemek
bakımından fikir teatisinde bulunmak ;
Süt endüstrisinde uğraşan herhangi bir kişiye Kurumun bu Yasadaki
görevlerinin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için, Kurumca
gerekli ve faydalı sayılan, süt endüstrisinin düzenleme ve kontrolü
ile ilgili ve Kurumun uygun göreceği biçimde, yönetim ve
yürütmeye dair direktif ve emirleri vermek, söz konusu direktif ve
emirlerin verildiği kişi de bunlara uymaya zorunludur.
(a)

Kurumun ticari görev yapmak ve süt işletmek ve süt
mamulleri imal etmekle uğraşmak yetkisi olmadığı takdirde
bu Yasanın 22’nci maddesinin ( 1 )’inci fıkrasında gösterilen
maksatların hasıl olmadığı ; ve

(a) Bendinde belirtilen faaliyetlerin süt endüstrisi veya
herhangi bir kolunun daha iyi organize, gelişme veya
düzenlenmesine yardım edeceğinin muhtemel olduğu ; ve
(c) Kamu yararının bunu gerektirdiği Kurum tarafından
Bakanlığa bildirildiği ve Bakanlık da tatmin olduğu
takdirde; Bakanlık, Bakanlar Kurulunun onayı üzerine bu madde
uyarınca bir emirname çıkarabilir.
Bu madde Kurallarına bağlı olmak koşuluyla, bu madde uyarınca
çıkarılan her emirname, emirnamede saptanan şekilde, Kuruma
aşağıdaki bütün görevleri veya bunlardan herhangi birisini yerine
getirmek için yetki verebilir:
(a) Bu madde uyarınca Kuruma verilen yetkiler uyarınca Kurumun
saptayacağı belli zamanlarda ve biçimde kayıtlı üreticiler
tarafından gerekli biçimde teklif edilen sütü, satış veya duruma
göre başka bir biçimde satışa arz için kabul etmek, sütü
sınıflandırmak, işlemek, ameliyeye tabi tutmak, şişelendirmek,
ambarlamak, satış veya ihraç durumuna getirmek,
sigortalamak, reklamlamak, nakletmek ve kayıtlı üreticiler
nam ve hesabına hareket ederek, Kurumun uygun göreceği
biçimde belli zamanlarda ve belli kişilere veya Kurum da dahil
belli kişiler aracılığı ile süt satmak ;
(b) Deneme, teşhir, sütün işlenmesi ve süt mamulleri imal etme
masrafları ile maliyetleri hakkında doğrudan bilgi elde etmek,
(b)

(2)
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(3)

mevsimlik ürün fazlalığı dolayısıyla ve sütün pazarlanmasında
karşılaşılan güçlükler sırasında süt ticareti yapmak, süt veya
terkibinin herhangi bir kısmını işlemek, endüstride kullanmak,
hazırlamak, ameliyeye tabi tutmak veya işletilmesi,
endüstride kullanılması , hazırlanması, ameliyeye tabi tutulması
için tedbir almak ve imal edilen herhangi bir mamulün
satılması için gerekli faaliyetlerde bulunmak.
Bu madde uyarınca bir emirname çıkarılmasına neden olan
koşulların ortadan kalkması ve kamu yararının gerektirdiği hallerde,
söz konusu emirname, Kurum tarafından Bakanlığa yapılacak
tavsiye veya herhangi bir tavsiye yapılmaksızın bu madde uyarınca
çıkarılacak bir emirname ile değiştirilir veya iptal edilebilir.
Beşinci Kısım
MALİ KURALLAR

Bütçenin
35.
Kurumun, Bakanlar Kurulunun bildirdiği esaslar uyarınca hazırlanan
hazırlanması bütçesi Bakanlık kanalıyla Uzun Vadeli Kalkınma Planının Yürürlüğü ve
34/1976
Bütünlüğünün Korunması Yasasına uygun olarak Meclise sunulur.
Aidatlar
(*)

36

(1)

(2)

Kurum üyelerinin ödeyecekleri aidatlar her yıl bütçede ayrıntılı olarak
düzenlenir ve bu düzenleme :
(a) İstenebilecek aidat miktarlarını ;
(b) İstem koşullarını;
(c) Sütün hangi özelliğine göre kesileceğini;
İçerir.
Bu Yasa uyarınca doğabilecek herhangi bir alacak, borçlu kişinin Kurumdaki
alacağından kesilerek veya senetten doğan bir borç gibi yetkili mahkeme
kararı ile tahsil edilebilir.

Taşınır ve
taşınmaz
mal sahibi
olma ve
taahhüt
altına girme
yetkisi
Yatırımlar

37.
Kurum, taşınır ve taşınmaz mal sahibi olabilir, tasarrufunda bulundurabilir,
satabilir ve taahhüt altına girebilir.
Ancak taşınmaz malların satışında Bakanlar Kurulu'nun onayını almak şarttır.

İhtiyat fonu

39.
Kurum, uygun göreceği bir para miktarını ihtiyat fonuna aktarabilir. Kurum bu
fonu görevlerini yerine getirmek için istediği biçimde kullanabilir.

Para
borçlanma
yetkisi
Avanslar

40.
Kurum, bu Yasa uyarınca görevlerini yerine getirmek için Bakanlar Kurulu'nun
onayıyla para borçlanabilir ve Maliye Bakanlığı, Hükümet adına bu borca kefil olabilir.

38.
Kurumun tasarrufunda bulunan herhangi bir para miktarı, herhangi bir bankada bir
cari hesaba veya depozito hesabına yatırılır. Emanette bulunan bir meblağ, Kurumun
görev maksatları için gerekli olmadığı takdirde, Bakanlar Kurulunun onayı üzerine
Kurumca uygun görülecek bonolara yatırılabilir.

41.
Kurum, uygun göreceği bir kefalete karşılık , faiz ve diğer koşullar altında
herhangi bir kayıtlı üreticiye, üreteceği sütün satışından dolayı alacağı tahmin edilen
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toplam miktarın üçte ikisini geçmeyen miktara kadar borç verebilir.
Hizmet
karşılığı
ücret
(*)

42.
Kurum, görevleri uyarınca yapacağı hizmetlere karşılık kararlaştırılacak belli
ücretleri tahsil edebilir.

Kurumun
gelirleri

43

Kurumun sermaye ve gelirleri aşağıdakilerden oluşur :
(a) Bu Yasa uyarınca çalışmalarından dolayı Kurumun aldığı paralardan;
(b) Bu Yasanın 36’ncı maddesi uyarınca toplanan aidatlardan ;
(c) Yapılan hizmet ve ruhsat bedellerinden alınan paralardan;
(d) Kurumun elde ettiği veya kendisine verilen herhangi bir mal veya
yatırımlardan kazanılan veya elde edilen paralardan ;
(e) Borç almak için, Kuruma bu Yasa uyarınca verilen yetki uyarınca
borçlanmak suretiyle temin edilen paralardan ;
(f) Kurumun geliştirme projeleri için Devlet bütçesinden sağlanabilen paralardan
;
(g) Herhangi bir şekilde Kuruma ödenmesi söz konusu olabilen veya Kurumun
faaliyetleri için gerekli olan para veya aktif çeşitlerinden.

Hesaplar

44

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Kurum, kabul edilmiş esaslara göre ticari işlemleri ile ilgili olarak gerekli
hesapları tutar ve mali durumu ile faaliyet sonuçlarının gerçek ve doğru
yönünü gösterecek biçimde yıllık hesap bilançosunu hazırlar.
Kurumun hesapları Maliye Bakanlığı tarafından denetlenir. Üç aylık
faaliyet raporları, mali raporlar ve denetim raporları Bakanlığa gönderilir.
Kurum, her hesap dönemi sonunda söz konusu dönem için denetilmiş
hesapların bir sureti ile bu hesaplar hakkındaki murakıp raporları ve bu Yasa
uyarınca görev ve faaliyetleri hakkında Bakanlığa bir rapor sunar.
Yıllık rapor murakıp raporu ile birlikte Bakanlık kanalıyla Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisine sunulur.
Bu maddede " hesap dönemi " takvim yılını anlatır.

Bilgi verme
görevi

45.

Kurum, Bakanlığın isteyeceği mali ve istatistik raporları sunar.

Tahsili
mümkün
olmayan
alacaklar

46.
Kurum, Bakanlığın onayı üzerine tahsili mümkün olmayan alacakları aktifinden
silebilir.

Altıncı Kısım
SUÇ VE CEZALAR
Sahte temsil

47.
Yetkili olmadığı halde, kendisini Kurumun yetkisi ile hareket eden bir acente veya
kişi olarak gösteren veya takdim eden herhangi bir kişi suç işlemiş olur.

Diğer suçlar

48

(1)
(2)

Bu Yasanın 24, 26, 27, 28 veya 32’nci maddeleri kurallarını ihlal eden ;
veya
Bu Yasa kuralları uyarınca Kurum tarafından verilen herhangi bir yetki
veya ruhsat koşullarını ihlal eden ve bunları yerine getirmeyen ; veya
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(3)

(4)

(5)

(6)

Bu Yasanın 33’üncü maddesinin ( 1 )’inci fıkrası kuralları uyarınca Kurum
tarafından kendisine verilen herhangi bir direktif veya emri ihlal eden veya
uygun sebep bulunmaksızın yerine getirmeyen ; veya
Bu Yasanın 53’üncü maddesi uyarınca Kurum tarafından yapılan herhangi
bir talebi uygun sebep bulunmaksızın yerine getirmeyi ihmal eden veya
bunu yerine getirirken bilgi yönünden esas itibarı ile yalan olduğunu bildiği
halde bir beyanda bulunan veya büyük ilgisizlik ve ihmal nedeniyle bilgi
yönünden esas itibariyle yalan bir beyanda bulunan; veya
Kurumun bu Yasa uyarınca herhangi bir görevi icabı tutulması istenen bir
kayıta hilekarlıkla sahte bir şey ekleyen veya yukarıda belirtilen hususlar
uyarınca, bilgi yönünden esas itibariyle sahte bir kayıt ihtiva ettiğini bildiği
halde bir evrakı ibraz eden veya büyük ilgisizlik ve ihmal nedeniyle bilgi
yönünden esas itibariyle sahte bir kayıt ihtiva eden bir evrak ibraz eden ;
veya
Bu Yasanın 54’üncü maddesi uyarınca Kurum tarafından uygun şekilde
yetkili kılınan herhangi bir kişiyi görev yapmaktan alıkoyan her kişi bir suç
islemiş olur.

Bu Yasa
uyarınca
elde edilen
bilgilerin
açıklanması
ile ilgili
suçlar

49.
Herhangi bir kişi, bu Yasa kuralları ile kendisine veya Kuruma verilen herhangi bir
görevi yerine getirmesi sırasında aldığı bilgiyi açıklar ve bu açıklama :
(a)
Bilginin alındığı kişinin onayı alınmadan yapılırsa;
(b) Bakanlık veya Bakanlığın yetkili kıldığı birine veya Kurumun üye veya
memurundan başkasına verilmişse ; veya
(c)
Elde edilen bilgilerin genel bir bileşimi biçiminde bir rapor, özet veya
istatistik bir değerlendirme değilse ; veya
(d) Bu Yasa uyarınca, sivil veya ceza ve hakem usulü dahil, dava takibatı
maksatları veya bu takibatın tutanakları için yapılmamışsa,
bir suç işlemiş olur.

Cezalar
(*)

50.
Bu Yasanın 47, 48 veya 49’uncu maddeleri uyarınca suç işlemiş olan her kişi,
mahkumiyeti halinde, altı yüz Kıbrıs Lirası veya karşılığı Türk Lirasına kadar para veya
bir yılı geçmeyen hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

Tüzel
kişilerin
cezai
mesuliyeti

51.
Tüzel kişilerin işleri görülürken bu Yasa uyarınca bir suç işlenirse, 50’inci madde
tüzel kişi namına hareket edenler veya ortaklan hakkında tatbik olunur.
Ancak para cezası ve masraflardan tüzel kişi gerçek kişilerle birlikte müteselsilen
sorumludur.

Suç için
takibat

52. Bu Yasa ile ilgili olarak işlenen bir suç için takibat, Kurumun müracaatı üzerine
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başsavcılığınca usulüne göre yapılır.
Yedinci Kısım
GENEL KURALLAR

Bilgi alma
yetkisi

53.
Kurum, bu Yasadaki herhangi bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olduğu
takdirde herhangi bir kişiden, yazılı olarak bilgi talebinde bulunarak, saptayacağı süre
içinde ve saptanan usulde süt ve süt mamulleri ile ilgili olarak bilanço, rapor ve diğer
bilgiyi Kuruma vermeye davet edebilir.

Konuta

54

(1)

Kurum tarafından yazılı olarak yetkili kılınan her kişi, bu Yasa kuralları
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girme ,
araştırma ,
teftiş ve
zaptetmek
Yetkisi
(*)
(2)
Bakanın
yönergeleri

55

(1)
(2)

Bakanlığın
kurum
yönetim
kurulunun
bazı kararları ile ilgili
yetkileri

56

Hakeme
havale

57

(1)

(2)

(1)

(2)

Bölüm 4

(3)
(4)

uyarınca verilen herhangi bir talimat veya emri yerine getirmek için ve yetki
belgesini ibraz etmek koşulu ile :
(a) Herhangi bir konuta usulüne göre verilmiş mahkeme veya yargıç
kararına dayalı belge temin ederek girebilir ve araştırma yapabilir ;
(b) Konut dışında herhangi bir iş yeri, arazi veya binaya girebilir ve
araştırma yapabilir ;
(c) Herhangi bir taşıt vasıtasını araştırabilir.
Bu şekilde (1)’inci fıkra uyarınca yetkili kılınan kişi herhangi bir durumdaki
süt veya süt ürünlerini denetleyip örnek alabilir.
Bu madde, bu Yasanın herhangi bir kuralı uyarınca, Kurumun
kullanabileceği her yetki ile ilgili olarak uygulanır.
Kurumca işlerin yürütülmesinde kamu yararına aykırı bir durumun ortaya
çıkması halinde Bakanlık, Kurumu kamu yararına faaliyet göstermesi için
uyarır ve bu konuda izlenmesi gereken kanuni yolu gösterir. Kurum söz
konusu uyarıya uymak zorunluluğundadır.
Ancak her ne suretle olursa olsun, kamu yararı amacıyla Kurumun
faaliyetleri esas kanuni amaçlarından saptırılamaz.
Başkan veya Genel Müdür, Kurum Yönetim Kurulunun herhangi bir
toplantısında bir konuda kamu yararını etkileyen yanlış bir karar alındığına
kanaat getirmesi halinde, derhal Bakanlığı haberdar edebilir ve Bakanlık da
kararın geçerliliğinin on beş günü geçmeyen bir süre için geçici olarak
durdurulmasını emredebilir.
Yukarıda (1)’inci fıkrada öngörüldüğü şekilde Bakanlığın geçici
durdurma emri vermesi halinde Başkan, geçici durdurma kararını
alınmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlar Kuruluna, Kurum
Yönetim Kurulu kararı ile bu karara karşı olan itirazları ve Karar ile ilgili
olarak Kurum Yönetim Kurulunun herhangi bir üyesinin yapmak
isteyebileceği herhangi bir müracaat hakkında bir rapor sunar. Bakanlar
Kurulunun meseleyi bir karara bağlaması için bu rapor ile itiraz ve
müracaatlar yazılı olarak yapılır ve söz konusu Karar yalnız Bakanlar
Kurulunun vereceği karara uygun olarak iptal edilir veya değiştirilebilir.
Bizzat Kurumla yapılan ticari işlemler veya bu Yasa Kuralları uyarınca
Kurum tarafından veya onun adına kullanılabilen herhangi bir yetki ile ilgili
faaliyetler nedeniyle, Kurumla münasebeti bulunan ve Kurumun veya bu
Yasa kuralları uyarınca kullanılabilen herhangi bir yetki ile ilgili olarak
Kurum adına hareket eden herhangi bir makamın fiil veya kusuru ile meşru
menfaatleri zarar gören her üretici veya süt endüstrisinde uğraşan her kişi,
meseleyi bir hakeme havale edebilir.
Hakem, ilgili kişiyle Kurum arasında varılacak anlaşma sonucu seçilir veya
bir anlaşmaya varılmazsa taraflardan birinin müracaatı üzerine ilgili kişinin
ikamet ettiği kazanın Kaza Mahkemesi tarafından tayin edilir ve havale
edilen mesele hakkında kendi takdirine göre haklı göreceği bir karar
verebilir.
Hakemliğe sunulan meselenin dinlenmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
sınırları içinde yapılır ve Hakemlikle ilgili yasalar uygulanır.
Dava konusu herhangi bir ticari veya başka münasebetin veya herhangi bir
fiil veya kusurun, Kurum tarafından veya bu Yasa uyarınca onun adına
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kullanılabilen herhangi bir yetki ile ilgisi bulunmadığına dair Bakanlık
tarafından imzalanmış bir tasdikname, tasdiknamede beyan edilen hususun
aksini ispat külfetini karşı tarafa yükler.
Kurumun
dağıtılması
ve tasfiyesi
için Yasa
önermek

58.
Bakanlar Kurulu, Kurumun görevini hiçbir zaman yerine ve getiremeyeceği veya
bu görevlerin başka bir kuruluş veya kuruluşlarca daha verimli şekilde
gerçekleştirileceğine kanaat getirmesi halinde, Kurumun dağıtılması ve tasfiyesi için
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisine yasa önerir.

Yürütme
yetkisi

59

Bu Yasa, Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür.

Yürürlüğe
giriş

60

Bu Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

18

