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ULUSAL PAMUK KONSEY KURULU VE ÇALI MA ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMEL K
Ulusal Pamuk Konseyi Kurulu Ve Çal ma Esaslar Hakk nda Yönetmelik
Tar m ve Köyi leri Bakanl

:

Resmî Gazete Tarihi :05/04/2007
Resmî Gazete Say

: 26484

NC BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeli in amac ; 5488 say Tar m Kanununda belirlenen ulusal tar m
politikalar çerçevesinde çal malar yapmak üzere pamuk üreticileri ile pamuk bitkisinden elde
edilen as l ve yan ürünlerin ticaretini yapan tüccarlar, sanayiciler ve/veya bunlar n
olu turduklar birlikler, dernekler, kooperatifler ve birlikler ile pamukla ilgili ara rma ve e itim
kurumlar , meslek odalar ve sivil toplum kurulu lar n bir araya gelerek tüzel ki ili i haiz bir
Ulusal Pamuk Konseyi kurmalar sa lamak ve çal ma usul ve esaslar belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik Ulusal Pamuk Konseyinin görev, yetki, gelir ve sair hususlar na ili kin
çal ma usul ve esaslar kapsar.
Dayanak
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 say
maddesine dayan larak haz rlanm r.

Tar m Kanununun 11 inci

Tan mlar
Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ara rma ve Dan ma Kurulu: Tar m ve Köyi leri Bakanl , Sanayi ve Ticaret Bakanl ,
Hazine Müste arl ile D Ticaret Müste arl ndan konular nda uzman birer üye ile
Ara rma ve Meslek Kurulu lar üyeleri aras ndan Genel Kurul taraf ndan seçilecek be üye
olmak üzere toplam dokuz üyeden olu an kurulu,
b) Bakanl k: Tar m ve Köyi leri Bakanl

,

c) Denetleme Kurulu: Denetleme konusunda belirli bir mesleki bilgiye sahip Ara rma ve
Meslek Kurulu lar grubu üyeleri aras ndan seçilecek bir as l ve bir yedek üye, tar m, ticaret
ve sanayi gruplar n kendi aralar ndan seçece i bir as l ve bir yedek üye ile Bakanl n
atayaca bir as l ve bir yedek üye olmak üzere üç as l ve üç yedek üyeden olu an kurulu,
ç) Genel Kurul: Konsey üyesi kurulu temsilcilerinin kat
d) Kanun: 5488 say

yla olu turulan kurulu,

Tar m Kanununu,

e) Konsey: Bu Yönetmelikle kurulu u öngörülen "Ulusal Pamuk Konseyi"ni (UPK)

f) Kurucular Kurulu: Konsey kurulmas için müracaat eden ve konseyi kuranlar ,
g) Kurulu Dilekçesi: Konseyin kurulmas için istenen talebi içeren dilekçeyi,
) Sanayici: Pamuk bitkisinden elde edilen her türlü as l ve yan ürünleri, i leyerek yar
mamul ve mamul ürünlere veya enerjiye dönü türen ve bunlar pazarlayan, Sanayi Odalar ile
Ticaret ve Sanayi Odalar na kay tl gerçek ve tüzel ki iler ile bunlar n üye oldu u birlik,
dernek, kurulu temsilcilerini,
h) Tar msal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: 18/4/2006 tarihli ve 5488 say
Kanununun 16 nc maddesi ile kurulan kurulu,

Tar m

) Tüccar: Pamuk bitkisinden elde edilen her türlü as l ve yan ürünlerin al m-sat , ihracatithalat yapan ve Ticaret Odas veya Ticaret Borsalar na kay tl gerçek ve tüzel ki iler ile
bunlar n üye oldu u birlik, dernek kurulu temsilcilerini,
i) Üretici: Pamuk ürününü yeti tiren, Ziraat Odalar na ve Çiftçi Kay t Sistemine kay tl
çiftçiler ile bunlar n üye oldu u dernek, birlik temsilcilerini, pamuk tohum üretimi yapan özel
kurulu lar ,
j) Ürün: Pamuk, pamuk as l ve yan ürünlerini,
k) Yönetim Kurulu: Genel Kurul taraf ndan, 6 nc maddenin birinci f kras n (a), (b), (c) ve
(ç) bentlerinde belirtilen grup üyeleri aras ndan seçilen iki er as l iki er yedek üye ile (d)
bendinde belirtilen grup üyeleri aras ndan seçilen bir as l ve bir yedek üye olmak üzere dokuz
as l dokuz yedek üyeden olu an kurulu,
ifade eder.
NC BÖLÜM:Konseyin Kurulu u, Görevleri ve Üyelik
Konseyin kurulu u ve kurucular kurulu
Madde 4 - (1) Konsey, Yönetmelikte belirtilen tar m alt grubu, ticaret alt grubu, sanayici alt
grubu ve üretici, tüccar ve sanayici alt gruplar ndan en az iki üye olmak üzere, toplam sekiz
üye taraf ndan düzenlenen kurulu dilekçesinin Bakanl kça onaylanmas yla tüzel ki ilik
kazan r. Konseyin ad Ulusal Pamuk Konseyi olup, merkezi Ankara'dad r.
(2) Kurulu müracaat n eksiksiz ve tam olarak Bakanl k kay tlar na girmesi ilk müracaat
olarak kabul edilir. Kurulu dilekçesi ile müracaat edenlere ait nüfus cüzdan sureti, iyi hal
belgesi ve kurumundan al nm tasdikli yetki belgesinin de bulunmas gerekmektedir. Kurulu
dilekçesinde ad geçen üyeler, kurucular kurulunu olu turur. Kurucu üyeler aidat ödemezler.
Kurulu la ilgili sekreterya hizmetleri Kurucular Kurulu taraf ndan yerine getirilir.
Kurucular kurulunun görevleri, yetkileri ve görev süresi
Madde 5 - (1) Kurucular Kurulunun görev ve yetkileri:
a) Konseye üye kaydeder,
b) Kurulu u takip eden alt ay içerisinde ola an genel kurul toplant
c) Yönetmelikte belirtilen her türlü i ve i lemleri yapar,
ç) Genel Kurul toplant

na kadar konseyi temsil eder.

gerçekle tirir,

(2) Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulunun yetkilerine haiz olup, kurulun görev süresi ilk
ola an genel kurul toplant na kadar devam eder.
Konseyin alt gruplar
Madde 6 - (1) Konsey üyesi kurulu lar, çal ma alanlar itibariyle a
olu ur:

daki gruplardan

a) Tar m grubu üyeleri: Pamuk üretilen bölgelerdeki Ziraat Odalar ile Çiftçi Dernekleri,
Pamuk Tar m Sat Kooperatifleri ve Birlikleri, Türkiye Ziraat Odalar Birli i, faaliyet konusu
pamuk olan Tar msal Amaçl Kooperatifler ve Birlikleri, faaliyet konusu pamuk olan tar m kredi
kooperatifleri, pamuk tohumu üretimi yapan özel kurulu lar, pamukla ilgili di er üretici
kurulu lar ve Tar msal Üretici Birlikleri.
b) Ticaret grubu üyeleri: Pamuk as l ve yan ürünlerinin ticaretinin oldu u bölgelerdeki
Ticaret Odalar , Ticaret ve Sanayi Odalar , Ticaret Borsalar , faaliyet konusu pamuk olan
Lisansl Depo letmeleri, Haz r Giyim ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri, Pamuk Tar m Sat
Kooperatifleri ve Birlikleri.
c) Sanayi grubu üyeleri: Pamuk as l ve yan ürünleri sanayisinin oldu u bölgelerdeki Sanayi
Odalar , Sanayi ve Ticaret Odalar , Tekstil ve Hammaddeleri hracatç Birlikleri ile pamuk,
pamukya , pamuklu mamuller, pamuk yan ürünleri sanayi, pamuk ç rç rlama ve iplik üretimi
alanlar nda faaliyet gösteren, Pamuk Tar m Sat Kooperatifleri ve Birlikleri ve dernekleri ile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i.
ç) Ara rma ve Meslek Kurulu lar grubu üyeleri: Sanayi ve Ticaret Bakanl , Tar m ve
Köyi leri Bakanl , D Ticaret Müste arl , Hazine Müste arl , Devlet Planlama Te kilat
(DPT), Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Türk Standardlar Enstitüsü (TSE), Küçük ve Orta
Ölçekli Sanayi Geli tirme ve Destekleme daresi Ba kanl (KOSGEB), pamuk as l ve yan
ürünleri ile pamuklu mamuller konular nda ara rma ve ö retim yapan kurulu lar, üniversite,
enstitü ve ara rma merkezleri ile benzeri özel sektör kurulu lar , do rudan pamukla ilgili
di er dernek, gibi sivil toplum örgütleri ve ilgili Mühendis Odalar .
d) Üretici, tüccar ve sanayici grubu üyeleri.
Konseyin faaliyetleri
Madde 7 - (1) Konsey, 1 inci maddedeki amaçlar do rultusunda a
gerçekle tirir;

daki faaliyetleri

a) Ürünle ilgili alm oldu u kararlar , y lda en az bir kez ve istenildi inde Tar msal
Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna, rapor halinde sunar.
b) Piyasa ko ullar ve uluslararas geli meler
uygulanmas na yard mc olur.

nda planlar olu turur, uygular veya

c) Sektörle ilgili verileri toplar, pamuk konusunda ortaya ç kan geli meler çerçevesinde
ortak bir strateji belirler.
ç) Pamuk ve ilgili sektörlere ili kin olarak ulusal ve uluslararas düzeyde ara
inceleme yapar ve bunlar Konsey üyeleri ile ilgili ki i ve kurumlara aktar r.

rma,

d) Haz rlanacak düzenli raporlarla pamuk ve ilgili sektörlere yönelik kararlar alan ilgili
birimlerin bilgilendirilmesi ve kamuoyu olu turulmas sa lar.
e) Pamuk üretimi, tüketimi ve ticaretinin geli tirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunur.

f) Di er ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kurulu larla i birli i yapar.
g) Konseyin faaliyetleri ve uygulamalar na uygun olarak gerekti inde iç ve d
açar.

temsilcilikler

) Pamuk ile ilgili sektörlere ili kin konjonktüre göre acil fonksiyonel tedbirleri al r ve
sonuçlar izler.
h) Amaç ve faaliyet konular ile ilgili olarak; toplant , sempozyum, panel, seminer,
konferans, kongre ve çal taylar düzenler, pamuk as l ve yan ürünlerinin tan
yapar ve
tüm bu faaliyetlere kat
sa lamak için çal ma gruplar olu turur.
) Sektörde yüksek kalitede üretimin gerçekle tirilmesi, standardizasyon ve sertifikasyonun
sa lanmas , piyasan n izlenmesi ve kalite kontrol sistemlerinin geli tirilmesi için gerekli
politikalar n belirlenmesi ve uygulanmas na katk da bulunur.
i) Sektörün yap sal sorunlar n çözülmesi, ihtiyaçlar n kar lanmas ve uluslararas
rekabet gücünün artt lmas için üretim planlamas ve üretimin çe itlendirilmesi dahil gerekli
önlemlerin al nmas ve bunlar n uygulanmas sa lamak için çal malar yapar.
j) Sektördeki üretim ve sanayi faaliyetleri çerçevesinde çevrenin, kamu sa
n, üretici ve
tüketici haklar n korunmas , k rsal kalk nman n temin edilmesi için gerekli önlemlerin tespit
edilmesi ve bunlar n uygulanmas sa lamak için çal malar yapar.
k) Ürünün tan lmas ve tüketiminin te vik edilmesi için kampanyalar düzenler ve fuarlara
kat m dâhil gerekli çal malar yapar.
l) Sektörde s naî mülkiyet haklar
eder.

n korunmas na yard mc olur ve markala may te vik

m) Avrupa Birli ine Uyum ve Topluluk müktesebat
gerçekle tirilmesine katk da bulunur.

n uygulanmas için gerekli faaliyetlerin

n) Pamuk, pamuk mamul ve yan ürünler ticaretinin ulusal ve uluslararas kurallar
belirlenmesine ve uygulanmas na katk da bulunur.

n

o) Konsey üyeleri aras nda sektör ile ilgili ç kabilecek anla mazl klar gidermek üzere
hakemlik ve bilirki ilik yap lmas na ili kin usul ve esaslar belirler, sektörel uzla ma ve
dayan may sa lar.
ö) Sektörle ilgili e itim, yay m, dan manl k hizmetlerini yürütür.
p) Sektörle ilgili kamuya yararl di er faaliyetleri yapar.
r) Pamuk üreticilerinin ve tüketicilerinin organik yeti tiricilik ve iyi tar m uygulamalar
konular nda bilgilendirilmesi, üretiminin ve tüketiminin te vik edilmesi çal malar yapar.
s) Pamuk üretiminin arz talep dengesini sa lay çal malar yap lmas , yurt içinde ve yurt
nda rekabet etmesini sa lamak için ürün kalitesinin iyile tirilmesini, pazara standartlara
uygun ürün sevk edilmesini, pamuk ve mamul maddelerinin ulusal ve uluslararas ölçekte
pazarlama gücünün artt lmas , pamuk sanayinin süreklili ini, kârl
, ticaretini, tüketimini
ve standardizasyonunun geli tirilmesini sa layacak tedbirlerin al nmas ve ulusal
politikalar n belirlenmesinde sektörün bütün kesimlerinin uzla mas sa layacak
çal malarda bulunur.
) Sektörle ilgili di er faaliyetlerde bulunur.

Konseye üyelik artlar , üyeli e kabul, üyeli in ask ya al nmas ve üyeli in sona
ermesi
Madde 8 - (1) Kurulu u takiben Konsey üyesi olmak isteyen, üyelik artlar na haiz, pamuk
alan nda bir üretim veya yeti tirme devresi faaliyet gösteren üreticiler, tüccarlar sanayiciler,
ve/veya bunlar n olu turdu u birlikler ile kamu ve ara rma kurumlar meslek odalar ve
dernekler Konseye üye olabilirler.
(2) Konseyin amaçlar na uygun davranmayan üyeler ile yönetim kurulunca, arka arkaya
yap lan iki yaz ihtara ra men üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin üyelikleri
Ara rma ve Dan ma Kurulunun bu yöndeki raporu üzerine Yönetim Kurulunca en az bir, en
çok üç ay aras nda ask ya al r. Tebli den itibaren yedi gün içerisinde karara kar Yönetim
Kuruluna itirazda bulunulabilinir. Yönetim Kurulu, itiraz takip eden yedi gün içerisinde karar
vermek zorundad r. tiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Ask süresince, hakk nda ask
karar al nan Konsey üyeleri Konseyin hiçbir faaliyetinden faydalanamaz ve ask süresince oy
kullanamazlar.
(3) Konsey üyesi kurulu lar n;
a) Kendi istekleri ile ayr lma,
b) Ürünle ilgili alandaki faaliyetin terk edilmesi veya sona ermesi,
c) Kendi mevzuatlar çerçevesinde kurumsal etkinliklerinin kalmamas ,
ç) Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,
d) Konseyin belirledi i kurallara ayk

davran lmas ,

e) Taksirli suçlar ile k sa süreli hapis cezas na seçenek yapt mlara çevrilmi veya a
da
say lan suçlar d nda tecil edilmi hükümler hariç olmak üzere, alt aydan fazla hapis veyahut
affa u ram olsalar bile Devletin güvenli ine kar suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
leyi ine kar suçlar, Devlet s rlar na kar suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rü vet,
rs zl k, ya ma, doland
k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz k zart
veya eref ve haysiyeti k
suçtan veya ihaleye fesat kar rma, edimin ifas na fesat
kar rma, suçtan kaynaklanan malvarl de erlerini aklama, kaçakç k, vergi kaçakç
ve
haks z mal edinme suçlar ndan hükümlü bulunma,
hallerinde üyelikleri sona erer.
(4) Konseye üye alt gruplarda belirtilen üyelikleri temsilen görev alan gerçek ki iler
hakk nda da Yönetim Kurulu üyeli inin dü ürülmesi ile ilgili hükümler uygulan r.
(5) Konsey üyeli inin sona ermesi karar , Ara rma ve Dan ma Kurulu'nun bu yöndeki
raporu üzerine Yönetim Kurulu taraf ndan verilir. Üye tebli den itibaren yedi gün içerisinde
karara kar Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilir. Yönetim Kurulunun ilk toplant nda konu
görü ülerek kesin olarak karara ba lan r. tiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Konseyin Organlar
Konseyin organlar
Madde 9 - (1) Konsey a
a) Genel Kurul,

da yaz

organlardan olu ur;

b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,
ç) Ara

rma ve Dan ma Kurulu.

Genel Kurulun olu umu ve toplant lar
Madde 10 - (1) Konsey Genel Kurulu, bu Yönetmeli in 6 nc maddesinde belirtilmi olan
Konseyin alt gruplar ndaki, grup üyelerinin kendi aralar nda belirleyece i üçer temsilcinin
kat
ile te ekkül eder.
(2) Konsey Genel Kurulu, ola an toplant lar Yönetim Kurulunun ça
üzerine y lda bir
defa yapmak zorundad r. Konsey Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun veya Denetleme
Kurulunun ya da üyelerin be te birinin yaz istemi üzerine de ola anüstü toplant ya
ça labilir. Bakanl k, kamu yarar ve düzenini gözetme sorumlulu undan hareketle gerekli
gördü ü hallerde Genel Kurulu her zaman ola anüstü toplant ya ça rabilir. Genel Kurul üye
tam say
n salt ço unlu u ile toplan r. lk toplant da yeterli ço unluk sa lanamazsa ikinci
toplant da ço unluk aranmaz. Ancak ikinci toplant ya kat lan üye say ; Yönetim, Denetleme
ve Ara rma ve Dan ma Kurullar n as l üyelerinin toplam n iki kat ndan az olamaz.
Toplant da al nacak kararlar, haz r bulunanlar n salt ço unlu u ile al r.
(3) lgili Bakanl klar ve Üniversiteler giri ve y ll k üyelik aidat ödemezler.
(4) Kurucular Kurulu üyeleri ile kamu kurum ve kurulu lar d
aidatlar ödemeyenler Genel Kurulda oy kullanamazlar.

nda, giri ve y ll k üyelik

Genel Kurulun görev ve yetkileri
Madde 11 - (1) Konsey Genel Kurulunun görev ve yetkileri:
a) Di er ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kurulu larla i birli i yapmak üzere Yönetim
Kuruluna yetki verir,
b) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçer,
c) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunu görü ür,
ç) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun hesaplar

n ibras ile ilgili karar verir,

d) Bütçeyi görü üp karara ba lar,
e) Konseyin gelirleri ve giderleri hakk nda karar al r,
f) Giri ve y ll k aidatlar belirler,
g) Yurt içi ve yurt d

nda temsilcilikler aç lmas na karar verir,

) Üyelere ödenecek gündelik harc rah miktar ve esaslar
h) Ara

karara ba lar,

rma ve Dan ma Kurulunun be üyesini atar,

) Menkul ve gayrimenkul mal al

için Yönetim Kuruluna yetki verir,

i) Kanunla yetki verilen di er konular hakk nda karar verir,

j) Personel i lemleri ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verir,
k) Talepler do rultusunda Konseyin alt gruplar ile ilgili kararlar verir.
Genel Kurul toplant

na ça

Madde 12 - (1) Genel kurul toplant lar na ça ; Konsey üyelerine toplant dan en az otuz
gün önce, toplant n günü, saati, yeri ve gündemi, ulusal ölçekte yay n yapan bir gazetede
ilan edilmek ve üyelere yaz olarak bildirilmek suretiyle Yönetim Kurulu taraf ndan yap r.
Sürenin hesab nda duyuru ve toplant günleri dikkate al nmaz.
Yönetim Kurulunun olu umu ve görev süresi
Madde 13 - (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul taraf ndan 6 nc maddenin birinci f kras n
(a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen grup üyeleri aras ndan seçilen iki er as l iki er yedek
üye ile (d) bendinde belirtilen grup üyeleri aras ndan seçilen bir as l ve bir yedek üye olmak
üzere dokuz as l dokuz yedek üyeden olu ur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç y ld r.
Yönetim Kurulu üyeli inin bo almas halinde kendi grubundan seçilen yedek üye, seçildi i
üyenin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeli ine getirilir. Üyelikleri dü enler
izleyen dönemde görev alamazlar.
(2) Yönetim Kurulu, ilk toplant nda üyeleri aras nda görev bölümü yaparak bir ba kan,
ba kan n temsil etti i grubun d ndan bir ba kan vekili ve bir muhasebe yetkilisi seçer.
Ba kan ve ba kan vekilinin görev süresi art arda en fazla iki dönemle s rl r. Aradan bir
dönem geçmedikçe tekrar ba kan ve ba kan vekili olarak seçilemezler.
Yönetim Kurulu toplant lar
Madde 14 - (1) Yönetim Kurulu toplant lar ; ba kan n, ba kan n bulunmad hallerde
ba kan vekilinin ça
ile yap r. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa asgari yedi üye ile
toplan r. Kararlar toplant ya kat lanlar n oy çoklu u ile al r.
(2) Yönetim Kurulu, bir sektörün ekonomik ma duriyetine neden olacak kararlar alamaz.
Yönetim Kurulunun, sektörle ilgili kararlar na kar itiraz, yaz olarak yedi gün içinde bu
kurula yap r. tiraz edilen karar, Ara rma ve Dan ma Kurulu taraf ndan otuz günlük süre
içerisinde incelenir ve rapora ba lan r. Rapor, Yönetim Kurulunun ilk toplant nda
görü ülerek kesin olarak karara ba lan r. Verilen kararlara kat lmayanlar, karar n alt na
kat lmama erhi dü mek ve kat lmama gerekçelerini yaz olarak belirtmek zorundad r.
(3) Yönetim Kurulu, ola anüstü toplant lar hariç olmak üzere, yap lacak ola an toplant lara
ait gündemi toplant dan en az üç gün önceden belirleyerek, toplant ya kat lacaklara bildirir.
Yönetim Kurulunun görevleri
Madde 15 - (1) Yönetim Kurulunun görevleri:
a) Ayda en az bir kez toplanarak Konsey amaçlar do rultusunda pamuk ve ilgili
sektörlerde ortaya ç kan geli meleri de erlendirir ve uygulanacak stratejiler konusunda
kararlar al r, bunlar uygular, sonuçlar izler, Konseyin faaliyetlerini yürütür ve temsilini
sa lar,
b) Y ll k Faaliyet Raporunu haz rlar ve Genel Kurula sunar,
c) Personel al

ve görevlendirilmesini yapar, çal anlar n mali haklar

ç) Bütçeyi haz rlay p Genel Kurulun onay na sunar,

belirler,

d) Giri aidat ve y ll k aidat n düzenli tahsilini ve takibini yapar,
e) Genel Kurulca verilen yetki dahilinde menkul ve gayrimenkul al

na karar verir,

f) Y lda en az bir kez, ayr ca istenildi inde Tar msal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna
rapor sunar,
g) Genel Kurulun ald

kararlar uygulamaya koyar ve sonuçlar

izler,

) Konseyin gelir-gider hesaplar na ili kin i lemleri yönetir,
h) Üyeli e ili kin tüm kararlar al r,
) Genel Kurulu ola an veya ola anüstü toplant ya ça
i) Yönetim Kurulu toplant lar
teklifler do rultusunda belirler,

r,

n gündemini, kendi içinden veya Konsey üyelerinden gelen

j) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Ara rma ve Dan ma Kurulu üyelerine verilecek
gündelik harc rahlar ve yolluk miktar ve ödeme esaslar konusunda Genel Kurula öneride
bulunur,
k) Konsey faaliyetlerinin koordinasyonu ve gerçekle tirilmesinde Genel Kurula yard mc
olmak üzere, sekretaryay ve teknik i leri yürütecek kadrolar tesis eder, Ara rma ve
Dan ma Kurulunu toplant ya ça r, Ara rma ve Dan ma Kurulunun düzenledi i raporlar
karara ba lar ve gerekti inde bilgi ve görü lerine ba vurur,
l) stenildi inde; Konseye ait mal, para ve para hükmündeki ka tlar ve gizli de olsa,
bunlarla ilgili defter ve belgeleri gerçe e uygun ve eksiksiz olarak, Denetleme Kurulu üyeleri
ile bu Yönetmeli in 26 nc maddesince görevlendirilen denetleme elemanlar na gösterir ve
gerekli yard mda bulunur,
m) Üyeli e yap lan itirazlar ve üyeli in ask ya al nmas ile ilgili konularda Ara
Dan ma Kuruluna görev verir.

rma ve

Yönetim Kurulu üyelerine yap lacak ödemeler
Madde 16 - (1) Yönetim Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin d na yapacaklar görev
seyahatleri için Genel Kurulca belirlenen gündelik harc rah ödenir. Ödemenin miktar Konsey
bütçesinde yer al r. Yönetim Kurulu üyelerine ba ka bir ad alt nda ödeme yap lamaz.
Denetleme Kurulunun olu umu ve görev süresi
Madde 17 - (1) Denetleme Kurulu; Genel Kurulca seçilecek denetleme konusunda belirli bir
mesleki bilgiye sahip Ara rma ve Meslek Kurulu lar grubu üyeleri aras ndan bir as l ve bir
yedek, tar m, ticaret, sanayi gruplar n aralar ndan bir as l ve bir yedek üye ile Bakanl n
atayaca bir as l ve bir yedek üye olmak üzere üç as l ve üç yedek üyeden olu ur. Üyelerin
görev süresi üç y lla s rl r. Bo alan üyelikler ayn usulle doldurulur. Bu üyeler kalan süreyi
tamamlarlar.
Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 18 - (1) Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri a
a) Yönetim Kurulunun faaliyet ve harcamalar

denetlemek,

da s ralanm

r.

b) Genel Kurula denetleme raporu sunmak,
c) Gerekti inde Genel Kurulu ola anüstü toplant ya ça rmak.
Denetleme Kurulu üyelerine yap lacak ödemeler
Madde 19 - (1) Denetleme Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin d na yapacaklar görev
seyahatleri için Genel Kurulca belirlenen gündelik harc rah ödenir. Ödemenin miktar Konsey
bütçesinde yer al r. Denetleme Kurulu üyelerine ba ka bir ad alt nda ödeme yap lamaz.
Ara

rma ve Dan ma Kurulunun olu umu, görev ve yetkileri

Madde 20 - (1) Ara rma ve Dan ma Kurulu; Tar m ve Köyi leri Bakanl , Sanayi ve
Ticaret Bakanl , Hazine Müste arl ile D Ticaret Müste arl
n do rudan ürün ile ilgili
birimlerinden atayaca pamuk ürününün üretimi, ticareti, sanayi ve d ticareti konular nda
uzman birer üye ile Ara rma ve Meslek Kurulu lar üyeleri aras ndan Genel Kurul taraf ndan
seçilecek be üye olmak üzere toplam dokuz üyeden olu ur. Görev süresi üç y ld r. Bo alan
üyeliklere ayn usulle yenileri getirilir. Yeni atanan üyeler kalan süreyi tamamlarlar. Ara rma
ve Dan ma Kurulu üyeleri kendi aralar ndan bir ba kan ve bir ba kan vekili seçer. Ba kan ve
ba kan vekilinin görev süresi art arda en fazla iki dönemle s rl r. Aradan bir dönem
geçmedikçe tekrar seçilemezler.
(2) Ara rma ve Dan ma Kurulu, Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplan r ve Konseyin
ilgili alanlar nda görü belirterek Yönetim Kuruluna bilgi verir.
(3) Ara rma ve Dan ma Kurulu, Konsey üyeli ine yap lan itirazlar ve üyeli in ask ya
al nmas hususlar nda rapor haz rlayarak Yönetim Kuruluna sunar.
Ara

rma ve Dan ma Kurulu üyelerine yap lacak ödemeler

Madde 21 - (1) Ara rma ve Dan ma Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin d na
yapacaklar görev seyahatleri için Genel Kurulca belirlenen gündelik harc rah ödenir.
Ödemenin miktar Konsey bütçesinde yer al r. Ara rma ve Dan ma Kurulu üyelerine ba ka
bir ad alt nda ödeme yap lamaz.
Kurullarda üyeli i dü üren haller
Madde 22 - (1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Ara
Kurullar nda Üyeli i dü üren haller;

rma ve Dan ma

a) Ölüm,
b) stifa,
c) Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplant ya kat lmama veya mazeretin sürekli olarak üç
aydan fazla sürmesi,
ç) Temsil etti i kurulu ta görevlerinin sona ermesi,
d) Temsilcileri olduklar kurulu lar n Konsey üyeli inden ç kmas veya ç kar lmas ,
e) Üyesi seçildi i kurulu un faaliyetinin sona ermesi,
f) Üyelik esnas nda taksirli suçlar ile k sa süreli hapis cezas na seçenek yapt mlara
çevrilmi veya a
da say lan suçlar d nda tecil edilmi hükümler hariç olmak üzere, alt
aydan fazla hapis veyahut affa u ram olsalar bile Devletin güvenli ine kar suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin i leyi ine kar suçlar, Devlet s rlar na kar suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rü vet, h rs zl k, ya ma, doland
k, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas gibi yüz k zart veya eref ve haysiyeti k
suçtan veya ihaleye fesat
kar rma, edimin ifas na fesat kar rma, suçtan kaynaklanan malvarl de erlerini aklama,
kaçakç k, vergi kaçakç
ve haks z mal edinme suçlar ndan hükümlü bulunmas ,
g) Konseyin amac na ayk

davran larda bulundu unun tespit edilmi olmas ,

) Medeni haklar kullanma ehliyetinin kaybedilmesi.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Mali Hükümler
Konseyin gelirleri
Madde 23 - (1) Konseyin gelirleri unlard r;
a) Giri aidat ve y ll k aidat,
b) Verilen hizmetler kar
c) Yurt içi ve yurt d

nda al nan ücretler,

ndan sa lanan, ba

ve di er gelirler, fon ve yard mlar,

ç) Dan manl k hizmetlerinden sa lanan gelirler,
d) Reklâm, tan m ve yay n gelirleri.
Konseyin giderleri
Madde 24 - (1) Konseyin giderleri unlard r;
a) E itim, reklâm, tan m ve yay n giderleri,
b) Harc rah ve yolluk ödemeleri,
c) Büro masraflar ,
ç) Di er masraflar.
(2) Konsey gelirlerinden üyelere pay da

lmaz.

Konseyin tutmak zorunda oldu u defterler
Madde 25 - (1) Konsey a

daki defterleri tutmak zorundad r;

a) Gelir-gider defteri,
b) Demirba kay t defteri,
c) Üye kay t defteri,
ç) Denetim defteri,
d) Karar defteri,
e) Gelen-giden evrak kay t defteri.

(2) Defterler, kurulu u takip eden yedi gün içerisinde Noter taraf ndan tasdik edilir ve bu
tasdik i lemi her mali y n ilk haftas nda yenilenir.
BE NC BÖLÜM:Çe itli ve Son Hükümler
Denetleme
Madde 26 - (1) Bakanl k, Konseyin hesaplar , defter tasdiklerinin süresinde yap p
yap lmad
, Konseyin di er i ve/veya i lemlerini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
(2) Bakanl k idari ve mali yönden her zaman denetleme yetkisine haizdir.
(3) Konseyin denetimi Bakanl n görevlendirece i denetleme elemanlar arac
ile
yap r. Denetleme sonucu düzenlenen raporlarda yer alan tenkit ve tavsiyelere uyulmas
sa lan r.
Yürürlük
Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik yay

tarihinde yürürlü e girer.

Yürütme
Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tar m ve Köyi leri Bakan yürütür.

