
TOHUM YE ÜRETİM MATERYALLERİ YASA TASARISI

GENEL GEREKÇE

Ülkemizde tohum üreticiliği ile ilgili kapsamlı bir yasal mevzuat bulunmaması nedeni ile 
tohum üretimleri yeterli kontrollerden yoksun gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Avrupa 
Birliği bitki sağlığı mevzuatı çerçevesinde hazırlanan Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa 
Tasarısı, tohum ve bitki materyallerinin kalite, kontrol, ithalat, ihracat, satış ve üretim 
kurallarını düzenleyerek, tarla denetimleri, hasat öncesi tohum denetimleri, hasat sonrası 
denetim, tohum analiz ve numune metodolojileri vasıtası ile çeşit kataloguna dayalı zorunlu 
sertifıkasyonu sağlamayı hedeflemektedir.

Söz konusu Yasa Tasarısının hazırlanmasında, Avrupa Birliğinin Tohumculuk konusunda 
mevzuatı ve üye ülkelerin örnekleri dikkate alınmıştır. Bu amaçla, orman ağaç türleri dışında 
kalan tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri ve diğer tüm bitki türlerinin tohum üretimi, 
sertifıkasyonu, denetimi, pazarlanması ile ilgili temel kurallar ile tohum üreten gerçek veya 
tüzel kişilere yönelik kurallar düzenlenmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ

1. Yasanın kısa ismi düzenlenmiştir.

2. Yasanın tefsir kısmı düzenlenmiştir.

3. Yasanın amacı düzenlenmiştir.

4. Yasanın kapsamı düzenlenmiştir.

5. Tohum Kurulu’nun Oluşumu ve Çalışma, Usul ve Esasları düzenlenmiştir.

6. Kurulun toplantıları düzenlenmiştir.

7. Kurulun görev ve yetkileri düzenlenmiştir.

8. Müfettişlerin görevlendirilme yetkisi düzenlenmiştir.

9. Müfettişlerin görev yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

10. Kayıt ile ilgili kurallar düzenlenmiştir.

11. Ruhsat ile ilgili kurallar düzenlenmiştir.

12. Üretim izni ile ilgili kurallar düzenlenmiştir.

13. Sertifıkasyon ile ilgili kurallar düzenlenmiştir.



14. Muayenelerin nasıl yürütüleceği düzenlenmiştir.

15. Etiketlemye ilişkin kurallar düzenlenmiştir.

16. Daireye, bilimsel çalışmalar, ıslah çalışması veya deneme amaçlı az miktarda 
sertifıkalandırılmamış tohumların piyasaya sürülmesi için üreticilere bu Yasa 
uyarınca çıkarılan Tüzükle, özel kurallar uygulama yetkisi verilmiştir..

17. Zehirli Materyal ile ilgili kurallar düzenlenmiştir.

18. İthalat ve Dolaşım ile ilgili kurallar düzenlenmiştir.

19. Ön İthalde izin şartı düzenlenmiştir.

20. Sertifikalar ve Standartlar ile ilgili kurallar düzenlenmiştir.

21. Tohum partilerinin KKTC’ye belirlenmiş giriş noktalarından ithal edileceği kuralı 
düzenlenmiştir.

22. Bildirim zorunluluğu ile ilgili kural düzenlenmiştir.

23. Gümrük ve Rüsumat memuru ile Posta Dairesi memurunun Daireyi bilgilendirme 
yükümlülüğü düzenlenmiştir.

24. Bilimsel Araştırma çalışmaları ile ilgili kurallar düzenlenmiştir.

25. İthal edilen tohum partisinin incelenmesi ve Daire tarafından numune alınması 
kuralı düzenlenmiştir.

26. Tohumun ihraç edilmesi ile ilgili kural düzenlenmiştir.

27. Dairenin görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

28. Resmi Denetim ile ilgili kurallar düzenlenmiştir.

29. Çeşit listesinin oluşturulması ile ilgili kurallar düzenlenmiştir.

30. Teknik görüş verme ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

31. Çeşit listesini yayımlanma ve geri çekilme kuralı düzenlenmiştir.

32. Ulusal labaratuvar kurulması ile ilgili kurallar düzenlenmiştir.



33. Cezalarda yetki ve yöntem kuralı düzenlenmiştir.

34. Suçun tekerrürü halinde para cezasının iki katma çıkarılacağı kuralı düzenlenmiştir.

35. İdari yaptırımlar ile suç ve cezaların neler olduğu düzenlenmiştir.

36. Pamuk Yasası, Devletçe Sağlanan Ödünç Tohumluk Yasası, Tohumlar Yasası, 
Sebze ve Çiçek Tohumu Üretimi Yasası, Bağcılığın Tetkikine ve Bağlar İçin Bir 
Kayıt Defteri Teşkili ve Tutulmasına ve Bunlarla İlgili Konulara Dair Kanunun 
yürürlükten kaldırlacağı düzenlenmiştir.

37. Yasanın yürütme yetkisi düzenlenmiştir.

38. Yasanın yürürlüğe giriş tarihi düzenlenmiştir.



yapar. 

Kısa İsim

Tefsir

TOHUM VE ÜRETİM MATERYALLERİ YASA TASARISI 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı

1. Bu Yasa, Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurallar

2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe;
Akreditasyon”, uluslararası düzeyde yeterliği onaylanmış kurum ve 
kuruluşlar tarafından Kontrol ve Sertifıkasyon Kuruluşlarının, 
laboratuvarlarm ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlara veya teknik 
kriterlere göre değerlendirilmesini ve yeterliliklerinin onaylanmasını anlatır. 
“Bakanlık”, Tarım işleri ile görevli Bakanlığı anlatır.
“Bitki Sağlık Sertifikası”, bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer maddeler için 
düzenlenen Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu modellerinden birine 
uygun olarak hazırlanan ve çıkarılan, sevkıyatın menşei ve bu sevkıyatın 
bitki sağlığı durumu ile ilgili sertifikayı anlatır.
“Çeşit”, ekili bitkilerin; diğerlerinden farklı, yeknesak, sürekli ve bağımsız 
bir botanik birim olarak gruplaşmasını anlatır.
“Çeşit Listesi”, kayıt altına alman ve ticareti yapılan çeşitlerin yayımlandığı 
listeyi anlatır.
“Daire”, Tarım Dairesini anlatır.
“Devlet”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini anlatır.
“Giriş Noktası”, bitkilerin, bitkisel ürünlerin ve diğer maddelerin Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gümrük bölgesine ilk kez getirildiği yeri anlatır. 
“Islah”, elde bulunan çeşitlerin korunması, devamlılığının sağlanması ve 
bunların üzerinde çalışarak özelliklerinin daha da iyileştirilmesi, genetik 
kaynak ve stoklardan yararlanarak çeşit veya çeşitler elde etme amacıyla 
yapılan çalışmaları anlatır.
“Islahcı”, yeni bir bitki çeşidini yaratan veya bulan herhangi bir gerçek veya 
tüzel kişiyi anlatır.
“ISTA”, Uluslararası Tohum Test Birliği’ni anlatır.
“İhracat”, tohum veya üretim materyallerinin gümrükten geçirilmesi 
kaydıyla Devlet sınırları dışına çıkarılmasını anlatır.
“İthalat”, tohum veya üretim materyallerinin hava, kara ve deniz yoluyla 
Devlet sınırları dışından Devlet sınırları dahiline getirilmesini anlatır. 
“İthalatçı”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getirilen veya getirilmesi 
muhtemel herhangi tohum ve üretim materyalini, ithal edildikleri andan 
başlamak üzere gümrük kontrolünden tesliminin yapıldığı ana kadar bu 
mallarla ilgili herhangi bir mal sahibini anlatır.
“Müfettiş”, bu Yasa ve bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüzüklerin 
amaçları bakımından Daire tarafından yetki belgesi verilerek
görevlendirilen, Daire’nin kadrolarında görev yapan ve ziraat mühendisi 
olan kamu görevlilerini anlatır.
“OECD”, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütümü anlatır.
“Ön İthal İzni”, tohum ve üretim materyallerinin ithal edilmesinden önce
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Amaç

Kapsam

Daire tarafından ithalatçıya verilen izni anlatır.
“Patent Sahibi”, sertifıkasyon için uygun olan ve kayıt altında olan çeşitlere 
ait tohumlukların üretiminden, çoğaltılmasından veya çeşidin 
muhafazasından sorumlu gerçek veya tüzel kişileri; bitki yetiştiricisi, 
ıslahçı, devralan, varis gibi kişileri anlatır.
“Stolon”, toprak yüzeyinde uzanan ve boğumlardan köklenerek yeni bitkiler
veren sürüniicü gövdeyi anlatır
“Resmi Denetim”, Daire’nin yaptığı denetimi anlatır.
“Resmi Gözetim”, tohum ve üretim materyalleri ile ilgili yapılan
faaliyetlerin Daire tarafından izlenmesini anlatır.
“Resmi Muayene”, herhangi bir prosedür veya laboratuvar ekipmanı ile 

veya haricinde tohum ve üretim materyalinin uygunluğunun belirlenmesi 
amacıyla Daire tarafından sağlanan zarar vermeyen denetimi anlatır. 
“Rizom” toprak altında bulunan ve yukarı doğru filizler aşağıya doğru 

kökler veren kaim, yatay gövdeyi anlatır.
“Pazarlama”, tohum satışını veya satış amacıyla bulundurulmasını, satışa 
sunulmasını, ücret karşılığında olsun veya olmasın, ticari fayda amacıyla 
tohumların üretimini, tedarikini veya transferini anlatır.
“Tohum”, orman ağaç türleri dışında kalan; tahıl, meyve, fide, fidan, kök 
veya yumrular, rizom, stolon, çelik gibi ekim veya üretim için kullanılan 
materyalleri anlatır.
“Orman Ağaç Türleri” Devlet Orman Yasa ve Tüzüklerinde ülkenin asli 
orman ağaç türleri olarak belirtilen Çam, Servi, Ardıç, Çınar, Kavak, Meşe 
ve Okaliptüs türlerini anlatır.
“Tohum Kurulu”, bu Yasa’nm 5’inci maddesi uyarınca oluşturulan Tohum 
Kurulunu anlatır.
“Tohum Partisi”, sertifika ile ile Daire tarafından yetkilendirilen belirli 
sayıdaki tohum miktarını anlatır.
“Tohum Üreticisi”, sertifıkasyonlandırılacak tohumların üretim aşamasında 
yer alan gerçek veya tüzel kişileri anlatır.
"Üretim Materyali", bitkilerin çoğaltımı için kullanılan bütün bir bitki veya 
kısımlarını anlatır.
“Tohum Tüccarı”, tohum ticareti yapan, ithal veya ihraç eden gerçek veya 
tüzel kişileri anlatır.
“Yeknesak” çeşidin çoğaltımı esnasında, çoğaltma metoduna bağlı olarak 
beklenen varyasyonun dışındaki diğer özellikler yönünden bir örneklik 
göstermesini veya yeterince homojen olmasını anlatır.

3. Bu Yasanın amacı, bitki materyallerinin ve tohumların kalite kontrol, 
ithalat, ihracat, satış ve üretim ile ilgili ön izin kurallarını düzenlemek ve 
tarla denetimleri, hasat öncesi tohum denetimleri, hasat sonrası denetim, 
tohum analiz ve numune metodolojileri vasıtası ile çeşit kataloguna dayalı 
zorunlu sertifıkasyonu sağlamaktır.

4. Bu Yasa, Orman ağaç türleri dışında kalan tarla bitkileri, bağ-bahçe 
bitkileri ve diğer tüm bitki türlerinin tohum üretimi, sertifıkasyonu, 
denetimi, pazarlanması ile ilgili temel kurallar ile tohum üreten gerçek veya 
tüzel kişiler ve diğer kişiler arasındaki ilişkiyi kapsar.
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İKİNCİ KISIM
Tohum Kurulunun Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görev ve

Yetkileri

5.(1 )Bu Yasa amaçları bakımından, bu Yasanın 7’nci maddesindeki 
görevleri yerine getirmek üzere Bakanlığın önerisiyle Tohum Kurulu 
oluşturulur.

(2) Kurul,aşağıdaki üyelerden oluşur:

(A) Tarım Dairesi Müdürü veya temsilcisi,(Başkan)
(B) Tarla ve Endüstri Bitkileri Şubesi temsilcisi, (Üye)
(C) Bağ -Bahçe Şubesi temsilcisi, (Üye)
(Ç)Tarımsal Mücadele ve Karantina Şubesi temsilcisi, (Üye)
(D) Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi temsilcisi, (Üye)
(E) Tarımsal Araştırma Enstitüsü temsilcisi, (Üye)
(F) Toprak Ürünleri Kurumu temsilcisi, (Üye)

(3) Yukarıdaki (2)’inci fıkrada belirtilen tarafların üye önermemesi halinde 
ilgili konuda teknik bilgi ve deneyime haiz bir kişi Bakan tarafından atanır. 
Kurul, gerekli gördüğü durumlarda aşağıdaki temsilcilerin görüşlerine 
başvurabilir:

(A) İlgili Kurum ve Kuruluşların temsilcileri
(B) İlgili Sivil toplum Örgütleri temsilcileri

(4) (A)Kurul üyesi ve Başkan iki yıllık süre için atanır. İki yıllık görev süresi 
dolan Başkan ve üyeler yeniden atanabilir.

(B)Bakanlık tarafından üyelik süresi bitmeden en geç otuz gün önce 
yukarıdaki (2)’nci fıkrada belirtilen taraflara yeni iki yıllık dönemde 
atanacak üyeleri önermeleri için Bakanlık Müdürü tarafından bildirimde 
bulunulur. Bildirim tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde yeni üyeler 
yukarıdaki (2)’nci fıkrada belirtilen taraflarca önerilir.

(5) Kurul üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer:
(A) Üyenin ölümü halinde,
(B) Üyelerin yazılı olarak istifalarını sunmaları,
(C) Üst düzey ve/veya kamu görevlisinin bulunduğu mevkideki görevinden 
emekliye ayrılması halinde,
(Ç)Üyelerin, Kurul toplantılarına kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın iki 
kez üst üste katılmaması halinde,
(D) Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılması veya rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz 
kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olması halinde.

(6) Üyeliklerden herhangi birinin boşalması halinde aynı yöntemle yeniden 
atama yapılır. Yeni atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini 
tamamlar.

Tohum 
Kurulu’nun 
Oluşumu ve 
Çalışma Usul ve 
Esasları
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(7)Kurulun çalışma usul ve esasları ile ilgili kurallar Daire tarafından 
hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak ve Resmi Gazete’de 
yayımlanacak bir tüzükle belirlenir.

Kurulun
Toplantıları

Kurulun 
Görev ve 
Yetkileri

Müfettişlerin
Görevlendirilmesi

Müfettişlerin 
Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

6. (1) Kurul, her yıl en az iki kez veya Dairenin gerekli gördüğü durumlarda 
toplanır.
(2) Kurul, Başkanın olmadığı durumlarda Daire Müdürünün atayacağı bir 
temsilci ile toplanır.
(3) Kurulun, toplantı yeter sayısı, kurul üye tam sayısının salt 

çoğunluğudur. Salt çoğunluk sağlanamadığı durumda kurul toplantısı, en 
geç onbeş iş günü içerisinde toplanmak koşuluyla ertelenir. Yeni bir 
çağrıdan sonra toplantıya katılan üyelerin sayısına bakmaksızın Kurul, ayni 
konuyu görüşmek için toplanır.
(4) Toplantı çağrıları ve sekreterya işleri Tarla ve Endüstri Bitkileri Şubesi 
temsilcisi tarafından gerçekleştirilir.
(5) Toplantıda alınan kararlar gerekçeleri ile birlikte ilgili gerçek veya tüzel 
kişilere bildirilir.

7. (l)Kurul, bu Yasanın amacı ve uygulanması ile ilgili konularda Daire 
tarafından talep edilen bilimsel değerlendirmelere yönelik öneri niteliğinde 
görüşler veren ve tohum ile ilgili konularda ve tohum düzenleme sistemini 
iyileştirmek için gerekli yasal veya düzenleyici değişiklikler hakkında 
Bakanlığa öneri sunan danışma Kurulu olarak görev yapar.

(2)Kurulun görüşü, Dairenin talebi üzerine otuz gün içerisinde verilerek 
derhal Bakanlığa iletilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Müfettişlerin

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

8. Müfettişler, bu Yasa ve bu Yasa uyarınca çıkarılan Tüzüklerin 
kurallarının uygulanması amacıyla, Daire tarafından yazılı olarak yetki 
belgesi ile görevlendirilir.

9. Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

(1) Bahçesi dahil olmak üzere özel ev dışındaki bir arazi, fidanlık, depo, 
antrepo, ambar paketleme yapılan yer veya diğer herhangi bir yere girmek,
(2) Tohum ürünlerini denetleme ve teftişini yürütmek,
(3) Bu Yasa’nm veya bu Yasa altında yapılan Tüzük kurallarının yerine 
getirilmediğinden şüphelendiği durumlarda tohumların paketlerini açmak, 
numune almak, fotoğraflarını çekmek veya kontrol altına almak,
(4) Tohum numunelerini analiz etmek veya ettirmek,
(5) Tohum üreticileri ve tohum ticareti yapan veya ithalat veya ihracatı ile 
uğraşan gerçek veya tüzel kişilerin binalarında tohum kontrolleri 
gerçekleştirmek,
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Kayıt

(6) Tohum üreticilerinden tohum miktarı ve kalitesi için, tohum ürünlerini 
hakkında gerekli verileri ve belgeleri istemek,
(7) Bu Yasa uyarınca gerçek veya tüzel kişinin bir suç işlediği veya 
işlemekte olduğundan şüphelenilmesi halinde herhangi bir tohuma el 
koymak veya imha etmek.
(8) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ithal edilen, ülke içinde transit 
geçen veya dolaştırılan ve bu Yasa veya bu Yasa uyarınca çıkarılması 
öngörülen tüzüklere aykırı bulunan tohum partilerinin girişi bu Yasanın 
kurallarına bağlı olarak müfettişler tarafından reddetmek, el koymak, 
yeniden ihracatım yapmak ve bunları işleme tabi tutmak veya imha etmek;
(9) Bu Yasa uyarınca herhangi bir yetkisini kullanmasından dolayı 
etkilenen gerçek veya tüzel kişinin talebi üzerine, yetki belgesini 
göstermek,
(10) Bu Yasa ve bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen Tüzüklerin 
kurallarını uygulamak.

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Kayıt ve Ruhsat Kuralları

10.(l)Bu Yasa kuralları uyarınca tohum ıslahı, üretimi, pazarlaması, ithalatı, 
ihracatı, saklanması veya ticaretinden sorumlu bir gerçek veya tüzel kişi 
tohumların kayıt altına alınmasıyla ilgili tüm hizmetleri Daireye sağlamakla 
yükümlüdür.
(2) Bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen Tüzüklerde belirtilen tohumların 
ve üretim materyallerinin ithalatı, çoğaltılması, üretimi, depolanması veya 
ticareti ile uğraşan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi Daire tarafından 
resmi kayıt altına alınır.
(3) Kayıt olan gerçek ve tüzel kişilerin bir defaya mahsus olarak ödemesi gereken 
ücret, aylık asgari ücretin yüzde onundan (%10) az ve aylık asgari ücret 
miktarının üçte birinden fazla olamaz.
(4) Kayıt altına alınan gerçek veya tüzel kişi, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar 
Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir Tüzükle 
düzenlenen kayıt kurallarına uymak zorundadır.

İthalatçı ve 
İhracatçı Belgesi 
12/1983 
46/1990 
22/1996

11.Tohum üretmek, ithal veya ihraç etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, 
Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası kuralları uyarınca ithalatçı ve 
ihracatçı belgesi almak zorundadır.

BEŞİNCİ KISIM
Üretim İzni, Pazarlama, İthalat ve İhracat Kuralları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Üretim İzni

İzin 12.(l)Korunan çeşitlerin tohumları yalnızca patent sahibinin izniyle üretilir 
ve satılır.
(2)Herhangi bir çeşit, ıslah amaçlı kullanılıyorsa, izin alınması zorunlu 
değildir.

İKİNCİ BÖLÜM
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Pazarlama Kuralları

Sertiiıkasyon 13.(l)Tohum, sertifıkalandırılmadığı sürece pazara arz edilemez.
(2) Sertifıkasyon sistemine başvurmak isteyen herhangi bir gerçek veya tüzel 
kişi, Daireye başvuru yapmak zorundadır.
(3) Sertifıkasyon ile ilgili kurallar Bakanlık tarafından hazırlanıp Bakanlar 
Kurulu tarafından onaylanacak ve Resmi Gazetede yayımlanacak tüzüklerle 
düzenlenir.

Muayeneler 14.Tohumun resmi denetimi veya resmi gözetim altındaki muayenesi, 
muayeneler yapılırken yürürlükte olan ISTA ve OECD kuralları uyarınca 
Daire taralından görevlendirilen Müfettişler tarafından yürütülür.

Etiketleme 15.(l)Satışa sunulan tüm tohumlar bu Yasa uyarınca çıkarılan Tüzükle 
düzenlenen etiketleme kurallarına uygun olarak Daire tarafından etiketlenir 
ve mühürlenir.
(2)Etiketleme ile ilgili kurallar Bakanlık tarafından hazırlanıp Bakanlar 
Kurulu tarafından onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir 
Tüzükle düzenlenir.

Özel Kurallar 16.Daire, bilimsel çalışmalar, ıslah çalışması veya deneme amaçlı az 
miktarda sertifîkalandırılmamış tohumların piyasaya sürülmesi için 
üreticilere bu Yasa uyarınca çıkarılan Tüzükle özel kurallar düzenleyebilir. 
(2) Yukarıda bahsedilen (l)’inci fıkrada belirtilen özel kurallar Bakanlık 
tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak ve Resmi 
Gazete’de yayımlanacak bir Tüzükle düzenlenir.

Zehirli Materyal 17.(1) Tohumların hastalık veya zararlılardan korunması için onaylanmış 
bitki koruma ürünleri kullanılır ve bu maddelerin miktarı ve aktif maddenin 
isminin ambalaj üzerinde açıkça belirtilmesi zorunludur.
(2)Hastalıklara ve zararlılara karşı kullanılan ilaçlı tohumların gıda ve yem 
amaçlı olarak kullanılması yasaktır.

İthalat ve
Dolaşım
Yasakları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İthalat Kuralları

18. (1) Gerçek veya tüzel kişi, bu Yasa ve bu Yasa uyarınca çıkarılan 
tüzüklere uygun olmayan hiçbir tohum partisi ve üretim materyalini Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ithal edemez.

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ ne ithal edilen tohum partisi ve üretim 
materyalini, bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen Tüzüklere uygun 
olarak denetim süreci tamamlanıncaya kadar gümrük kontrolünde kalır.

Ön İthal İzni 19.(1 )Ön ithal izni olmayan veya ithal izninde belirtilen şartlara uygun 
olmayan tohum, tohum partileri ve üretim materyalini, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne ithal edilemez.
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Sertifikalar ve 
Standartlar

Giriş Noktası

Bildirim

Gümrük ve 
Rüsumat Dairesi 
ile Posta Dairesi

Bilimsel
Araştırma

Denetim Ve 
Örnekleme

Tohumun İhraç

(2) Daire tohum ithalatı ile ilgili denetlenmesi ve nitelikleri ile ilgili usul ve 
esaslar, Bakanlık tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından 
onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir Tüzükle düzenlenir.

20.(1) Tohum ve üretim materyallerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
ithalatının yapılabilmesi için aşağıda belirlenen koşullar aranır:

(A) OECD ve Avrupa Birliği tarafından onaylanmış tohum ve üretim 
materyalleri,
(B) Uluslararası uygulanan standartları karşılayan çeşitler,
(C) ISTA sertifikası ve bitki sağlığı sertifikası olan eşlik ettiği çeşitler, 
(Ç) OECD veya Avrupa Birliği etiketleriyle tanımlanan tohumlar.

(2)Bu maddenin uygulanması ile ilgili kurallar Daire tarafından hazırlanıp 
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak ve Resmi Gazede yayımlanacak 
bir tüzükle belirlenir.

21. Tüm tohum partileri Bakanlar Kurulu tarafından tayin edilmiş olan 
gümrük limanları, yükleme yerleri ve gümrük giriş kapılarından ithal edilir 
ve gerekli sertifikaları ve izinleri gümrükleme aşamasında incelenmek üzere 
müfettişe beyan edilir.

22. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine tohum ithal eden gerçek veya tüzel 
kişi, bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen Tüzükler uyarınca belirlenen 
yöntemle tohum partisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne beklenen 
geliş zamanını Daireye bildirir.

23. Bu Yasaya veya bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen Tüzüklere 
aykırı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne posta yoluyla ithal edilen 
tohum partisi bulunduğundan şüphe eden Gümrük ve Rüsumat memuru 
veya Posta Dairesi memuru derhal Daireye bilgi vermek zorundadır. Tohum 
partileri daire müdahale edene kadar gümrük denetiminde kalır.

24. Bilimsel araştırma veya seleksiyon çalışmaları amacıyla bu Yasa’da az 
miktarlardaki tohumların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getirilmesini 
yetkilendirmek Bakanlık tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından 
onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak Tüzükle düzenlenir.

25. Herhangi bir tohum partisini ithal eden gerçek veya tüzel kişi, ithal 
edilen tohum partisinin bu Yasa ve bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen 
Tüzüklerin kurallarına uygun olup olmadığını belirlemek için tohum 
partisinin Daire tarafından incelenmesine ve numune alınmasına izin 
vermek zorundadır. Analiz sonucunda tohum sertifikasyon veya tohum 
sağlığı standartlara uymadığı belirlenirse Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne girişine izin verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İhracat Kuralları

26.(1 )Tohum ve üretim materyalini başka bir ülkeye ihraç etmek isteyen
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Edilmesi

Dairenin Görev, 
Yetki ve 
Sorumlulukları 
48/1988 
30/1994 
74/2005 
19/2009

herhangi bir gerçek veya tüzel kişi Daireye başvuru yapmak, ön izin almak 
ve tüm sevkıyatı denetime sunmak üzere hazır bulundurmak zorundadır.
(2)Tohum ihraç etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, uluslararası 
standartlara ve ithalatçı ülkenin kurallarına uyup uymadığını belirlemek 
amacıyla tohum partilerini numunelendirme ve test için akredite olmuş bir 
laboratuvara gönderir.

ALTINCI KISIM
Dairenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

27.Daire Tarım Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nda 
belirlenen görev, yetki ve sorumluluklarının yanında aşağıda belirtilen, 
görev, yetki ve sorumlulukları da yapar.

(1) Tohumlarm denetimi, sertifıkalandırılması ve tohum üreticilerinin bu 
Yasa ve bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüzük kurallarına uygun 
hareket ettiğini kontrol etmekten sorumludur.

(2) Daire, üretim, ıslah,satışa hazır hale getirme, nakliye veya pazarlamanın 
hangi aşamasında olursa olsun tohumların kalitesinin kontrolünden 
sorumludur.

(3) Daire, tohum üretimi, tohum ithalatı,ihracatı ve pazarlanması ile ilgili 
tüm faaliyetleri koordine eder ve denetler.

(4) Daire, tohum ve üretim materyalleri ile ilgili inceleme, teşhis, gerekli 
denetim ve koruma önlemlerini almak;

(5) Ülkeye ithal edilen tohum ve üretim materyallerinin sağlığa aykırı olması 
halinde, imhası durumunda Belediyelere ve ilgili Daireler ile işbirliği 
yapmak.

(6) Düzenli aralıklarla,tarafsız,şeffaf ve mesleki gizlilik ilkelerine uygun 
olarak risk esasına göre, ön bildirim gereken haller dışında, önceden haber 
verilmeksizin (izleme,gözetim, doğrulama, tetkik, denetim, numune alma 
ve analiz gibi uygulamaları da kapsayan resmi denetimleri gerçekleştirmek

(7) Tohum üreten,ithalatını yapan,piyasaya arz eden ve kullanan gerçek veya 
tüzel kişilere onay vermek;

(8) Gümrük depolarına ve serbest bölgelere tohum ve üretim 
materyallerinin girişi,çıkışı ve depolanmasında insan, bitki ve hayvan 
sağlığının korunmasına yönelik ilave önlemler getirebilme

(9) Tohum ve üretim materyallerinin ithalat ve ihracatı ile ilgili olarak zararlı 
organizmaları taşıyabilecek sevkıyatların boşaltılmasını, depolanmasını 
veya taşınmasını denetlemek.
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YEDİNCİ KISIM
Akreditasyon, Resmi Denetim Altında Testler, Çeşit Listesi, Teknik Görüş, 

Yayımlama, Geri Çekme, Ulusal Laboratuvar

Akreditasyon, 
Resmi Denetim 
Altında Muayene

28.(l)Daire, sertifikasyon, tarla teftişleri, tohum partilerinin 
numunelendirilmesi, tohum ve üretim materyalleri muayeneleri ve resmi 
denetim yapmak üzere müfettişleri görevlendirir.

(2)Resmi denetim altındaki tohum ve üretim materyallerinin 
muayenelerinin yürütülmesi için gerekli tedbirler ve kurallar Bakanlık 
tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak ve Resmi 
Gazete’de yayımlanacak bir Tüzükle düzenlenir.

Çeşit Listesi 29.(l)Daire, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kullanılan tüm çeşitlerin 
kaydedildiği bir çeşitler listesi oluşturur.
(2) Yukarıda (l)’inci fıkrada belirtilen çeşit listesi ile ilgili kurallar Bakanlık 
tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak ve Resmi 
Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.

Teknik Görüş 30.(1) Daire, konusunda uzman kişilerden teknik görüş alır ve bir çeşidin, 
çeşit listesinde tescil edilebilmesi için elverişli olması gerekliliğini öngörür.
(2) Bir çeşit, farklı, yeknesak ve tutarlı ise kabul edilir.
(3) Çeşit, yetiştirme ve kullanım için uygun olmalıdır.
(4) Çeşit, yetiştirme ve kullanım değerinin muayene edilmesinin gerekli 
olmadığı istisnaları da Bakanlık tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulu 
tarafından onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir Tüzükle 
düzenlenir.

Yayımlama, Geri 
Çekme

31.(1) Çeşit listesi, Tarım işlerinden sorumlu Daire tarafından en az yılda 
bir kez Resmi Gazete’de yayımlanır.
(2)Çeşidin kaydedilmesi koşullarının yerine getirilmediği durumlarda, 
Daire, söz konusu çeşidin çeşit listesinden geri çekilmesi için ıslahcıya 
teklifte bulunabilir.

Ulusal
Labaratuvar

32.(l)Daire tohum analizlerinin yapılabilmesi için ulusal olarak akredite 
olan bir laboratuvar kurar.
(2)Laboratuvara ilişkin kurallar Bakanlıkça hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca 
onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.

Cezalarda Yetki, 
Yöntem

SEKİZİNCİ KISIM
Cezalarda Yetki, Yöntem Ve İdari Yaptırımlar 

İle Suç ve Cezalar

33.(1) Bu Yasanın 35’inci maddesinde yer alan idari para cezaları Dairece 
görevlendirilen müfettişler tarafından verilir ve ilgililere yazılı olara tebliğ
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Suçun Tekerrürü 
Halinde Para 
Cezasının İki 
Katma Çıkması

İdari Yaptırımlar 
İle Suç ve 
Cezalar

edilir.
(2) Cezanın, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde makbuz 
karşılığında Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine ödenmesi halinde söz 
konusu suç davasız halledilmiş olur ve mahkemeye intikal ettirilmez.

(3) Yukarıdaki (l)’inci fıkra uyarınca verilen idari para cezasını yukarıdaki 
(2)’nci fıkrada belirlenen otuz günlük süre içinde ödemeyen gerçek veya 
tüzel kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.

34. Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, bu Yasa uyarınca suç sayılan bir 
eylemi 1 (bir) yıl içinde iki veya daha çok kez işlediği takdirde, bu Yasada 
yer alan idari para cezası miktarı ve mahkemece verilebilecek para 
cezasının üst sınırı iki kat artırılarak okunur ve yorumlanır.

35. Bu Yasa kurallarına aykırı davranan gerçek veya tüzel kişiler bir suç 
işlemiş olurlar ve haklarında aşağıda belirtilen idari yaptırımlar ile cezalar 
uygulanır:

(1) (A) Bu Yasa’nm 10’uncu maddesinin (l)’inci fıkrasında düzenlenen 
kayıt kurallarına aykırı hareket eden bir gerçek veya tüzel kişiler, bir suç 
işlemiş olurlar ve hakkında aylık brüt asgari ücretin yansı tutarında idari 
para cezası uygulanır.

(B)Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen suçun mahkemeye intikali ve 
mahkumiyeti halinde bir gerçek veya tüzel kişiler, aylık brüt asgari ücretin 
iki katma kadar para cezasına veya bir aya kadar hapis cezasına veya her iki 
cezaya birden çarptırılabilirler.

(2) (A)Bu Yasa’mn 11 ’inci maddesinin (l)’inci fıkrasında düzenlenen ruhsat 
alma ile ilgili kurallara aykırı hareket eden bir gerçek veya tüzel kişiler bir 
suç işlemiş olurlar ve hakkında aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarında idari 
para cezası uygulanır.

(B)Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen suçun mahkemeye intikali ve 
mahkumiyeti halinde bir gerçek veya tüzel kişiler, aylık brüt asgari ücretin 
iki katma kadar para cezasına veya bir aya kadar hapis cezasına veya her iki 
cezaya birden çarptırılabilirler.

(3)(A) Bu Yasa’nm 12’inci maddesinin (l)’inci fıkrasında düzenlenen izin 
kurallarına aykırı hareket eden bir gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş 
olurlar ve hakkında aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası 
uygulanır.

(B) Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen suçun mahkemeye intikali ve 
mahkumiyeti halinde bir gerçek veya tüzel kişi, aylık brüt asgari ücretin iki 
katına kadar para cezasına veya bir aya kadar hapis cezasına veya her iki 
cezaya birden çarptırılabilirler.
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(4)(A) Bu Yasa’nın 13’üncü maddesinin (l)’inci fıkrasında düzenlenen 
sertifika kurallarına aykırı hareket eden bir gerçek veya tüzel kişiler bir suç 
işlemiş olurlar ve haklarında aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarında idari 
para cezası uygulanır.

(B)Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen suçun mahkemeye intikali ve 
mahkumiyeti halinde bir gerçek veya tüzel kişiler, aylık brüt asgari ücretin 
iki katma kadar para cezasına veya bir aya kadar hapis cezasına veya her iki 
cezaya birden çarptırılabilirler.

(5)(A)Bu Yasa’nın 15’inci maddesinde öngörülen etiketleme kurallara 
uygun davranmayan ve bu madde kurallarına aykırı hareket eden gerçek 
veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olurlar ve haklarında aylık brüt asgari 
ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

(B)Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali ve mahkumiyeti 
halinde, gerçek veya tüzel kişiler aylık brüt asgari ücretin iki katma kadar 
para cezasına bir aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden 
çarptırılabilirler.

(6) (A)Bu Yasa’nın 17’inci maddesinin (2)’inci fıkrasında öngörülen yasağa 
aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olurlar ve 
haklarında aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

(B)Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali ve mahkumiyeti 
halinde, gerçek veya tüzel kişiler aylık brüt asgari ücretin üç katma kadar 
para cezasına iki aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden 
çarptırılabilirler.

(7) (A)Bu Yasa’nın 18’inci maddesinde düzenlenen ithalat ve dolaşım 
kurallarına aykırı hareket eden bir gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş 
olurlar ve haklarında aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarında idari para 
cezası uygulanır.

(B) Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen suçun mahkemeye intikali ve 
mahkumiyeti halinde bir, gerçek veya tüzel kişi aylık brüt asgari ücretin iki 
katma kadar para veya cezasına iki aya kadar hapis cezasına veya her iki 
cezaya birden çarptırılabilirler.

(8) (A)Bu Yasa’nın 19’uncu maddesinde belirtilen ön ithal izni olmayan 
veya ithal izninde belirtilen şartlara uymayarak kurallara aykırı hareket 
eden bir gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olurlar ve haklarında aylık 
brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

(B)Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen suçun mahkemeye intikali ve 
mahkumiyeti halinde bir gerçek veya tüzel kişiler aylık brüt asgari ücretin
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üç katına kadar para veya cezasına iki aya kadar hapis cezasına veya her iki 
cezaya birden çarptırılabilirler.

(9) (A) Bu Yasa’nm 21’nci maddesinde düzenlenen kurallara aykırı hareket 
eden bir gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olur ve haklarında aylık 
brüt asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(B)Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen suçun mahkemeye intikali ve 
mahkumiyeti halinde gerçek ve tüzel kişiler, aylık brüt asgari ücretin dört 
katma kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki 
cezaya birden çarptırılabilirler.

(10) (A)Bu Yasa’nm 22’nci maddesinde öngörülen bildirim ile ilgili 
gerekliliklere uygun davranmayan ve bu madde kurallarına aykırı hareket 
eden gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olurlar ve haklarında aylık 
brüt asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(B)Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali ve mahkumiyeti 
halinde gerçek ve tüzel kişiler, aylık brüt asgari ücretin dört katma kadar 
para cezasına altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden 
çarptırılabilirler.

(11) Bu Yasa’nın 23’üncü maddesine düzenlenen bilgi verme 
yükümlülüğüne uygun davranmayarak bilerek görevini kötüye kullanıp 
aykırı hareket eden Gümrük ve Rüsumat memuru veya Posta Dairesi 
memuru Kamu Görevlileri Yasası kuralları uyarınca kamu disiplin işlemleri 
saklı kalmak koşuluyla bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık 
brüt asgari ücretin üç katma kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis 
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

(12)(A)Bu Yasa’nm 25’inci maddesinde düzenlenen tohum partisi için 
uyulması gereken kurallara aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişiler bir 
suç işlemiş olur ve haklarında aylık brüt asgari ücret tutarında idari para 
cezası uygulanır.

(B)Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali ve mahkumiyeti 
halinde gerçek ve tüzel kişiler, aylık brüt asgari ücretin dört katma kadar 
para cezasına altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden 
çarptırılabilirler.

(13)(A) Bu Yasa’nın 26’ncı maddesinde düzenlenen tohumun ihraç 
edilmesi için uyulması gereken kurallara aykırı hareket eden gerçek veya 
tüzel kişiler bir suç işlemiş olur ve haklarında aylık brüt asgari ücret 
tutarında idari para cezası uygulanır.
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(B)Yukarıdaki (A) bendinde belirtien suçun mahkemeye intikali ve 
mahkumiyeti halinde bir gerçek ve tüzel kişiler, aylık brüt asgari ücretin iki 
katma kadar para cezasına veya bir aya kadar hapis cezasına veya her iki 
cezaya birden çarptırılabilirler.

(14)(A)Bu yasa tahtında çıkarılan tüzük kuralarına aykırı hareket eden 
gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olurlar ve haklarında aylık brüt 
asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

(B)Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali ve mahkumiyeti 
halinde gerçek veya tüzel kişiler aylık brüt asgari ücretin iki katma kadar 
para cezasına veya bir aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden 
çarptırılabilirler.

Yürürlükten 
Kaldırma 
Fasıl 46 
Fasıl 67 
Fasıl 90 
Fasıl 102 
82/1963

DOKUZUNCU KISIM 
Son Kurallar

36. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak Pamuk Yasası, 
Devletçe Sağlanan Ödünç Tohumluk Yasası, Tohumlar Yasası, Sebze ve 
Çiçek Tohumu Üretimi Yasası, Bağcılığın Tetkikine ve Bağlar İçin Bir 
Kayıt Defteri Teşkili ve Tutulmasına ve Bunlarla İlgili Konulara Dair 
Kanun, bugüne kadar yapılan uygulamalara halel gelmemek koşuluyla 
yürürlükten kaldırılır.

Yürütme Yetkisi 37. Bu Yasa, Bakanlık tarafından yürütülür.

Yürürlüğe Giriş 3 8.Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.
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