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GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ

[(19.4.1985 – R.G. 35 – EK III – A.E. 207 Sayılı Tüzüğün), (31.12.2010 – R.G. 220 – EK III – A.E.
786) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.]

GENEL TARIM SİGORTASI YASASI

(40/1982 ve 47/1995 Sayılı Yasalar)

13. Madde Tahtında Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 40/1982 Sayılı Genel Tarım Sigortası
Yasası’nın 13. maddesi altında Fon Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan aşağıdaki Tüzüğü onaylar.

BİRİNCİ KISIM
GENEL KURALLAR

Kısa İsim 1. Bu Tüzük “Genel Tarım Sigortası Fonu Mali İşler Tüzüğü” olarak
isimlendirilir.

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe :
“Bakanlar Kurulu” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nu;
“Bakan” Tarım işlerinden sorumlu Bakan’ı;
“Yönetim Kurulu” 40/82 sayılı Genel Tarım Sigortası Yasası’nın 6. (1)

maddesi uyarınca oluşan Fon Yönetim Kurulu’nu;
“Müdür” 40/1982 sayılı Genel Tarım Sigortası Yasası’nın 8. (1) maddesi

uyarınca atanan Fon Müdürü’nü;
“Fon” 40/1982 sayılı Genel Tarım Sigortası Yasası’nın 5. maddesi uyarınca

oluşan Genel Tarım Sigortası Fonu’nu;
“Muhasebe ve Mali İşler Amiri” Genel Tarım Sigortası Fonu kadrosundaki

Muhasebe ve Mali İşler Amiri mevkiine atanan kişiyi; anlatır.

Amaç 3. Bu Tüzüğün amacı, 40/1982 Sayılı Genel Tarım Sigortası Yasası’nın 13.
maddesinde belirtilen Fon’un Mali İşlemlerinin bu Tüzük kurallarına göre
yürütülmesini sağlamaktadır.

İta Amiri 4. İta Amiri Müdür’dür. Müdür, Bütçe’de öngörülen ödeneklerden harcama
yapılmasına yetki veren ve bu harcamaların mevcut Yasa, Tüzük, Yönetmelik
ve Yönetim Kurulu Kararlarına uygun olarak yapılmasından sorumludur.

Muhasebe ve
Mali İşlemlerin
Yürütülmesi

5. Fon’un Bütçe uygulaması, Muhasebesi ve diğer Mali İşlemlerin sevk ve
idaresi mevcut Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve Müdürün direktiflerine göre
Muhasebe çerçevesinde mali işler amiri tarafından yürütülür.

Ödemeler 6. Fon bütçesinden yapılacak küçük harcamalar “imprest” hesabından nakit
olarak ödenir. “İmprest” hesabından yapılacak azami harcamanın miktarı
Yönetim Kurulu’nca saptanır. Küçük harcamalar için belirlenecek miktar
fevkindeki harcamalar çekle ödenir.

İmza Yetkisi 7. Çekle yapılan ödemeler çift imza usulüne göre yapılır. Müdür ile
Muhasebe ve Mali İşler Amiri çek imzalama yetkisine haizdirler. Herhangi
birinin gaybubetinde onun yerine Yönetim Kurulu Başkanı imzalar.
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Yardımlar 8. Fon’a hibe edilen ayni veya nakti yardımlar Fon’a mal edilir. Ayni
ihtiyatların nakite dönüştürülmesi Yönetim Kurulu’nun kararı ile olur.

KISIM II
BÜTÇE

Bütçenin
Hazırlanması

9. Fon Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bütçe Yönetim Kurulu’nda
görüşülerek karara bağlanır ve 31 Ağustos tarihinden geç olmamak üzere Tarım
İşlerinden Sorumlu Bakanlık kanalıyle Bakanlar Kurulu’nun ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Meclisi’nin onay’ına sunulur.

Bütçenin
Uygulanması

10. Bütçe, Yasası 40/1982 sayılı Genel Tarım Sigortası Yasası ve bu Yasa
altında çıkarılan Tüzük, Yönetmelik ve Yönetim Kurulu Kararlarına istinaden
Müdür tarafından uygulanır.

Ek Bütçe 11. Yasa’nın 11. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinde belirtildiği gibi
kuraklık, yaygın bulaşıcı hastalıklar ve benzer hallerde sigorta fonlarının yeterli
olmaması halinde sigorta tazminatlarının ödenebilmesi için Devlet Bütçesi’nden
ek tahsisat sağlamak amacıyle ek bütçe hazırlanarak KKTC Meclisine sunulur.

Hesap Dönemi 12. Yasa’nın 12. maddesinde belirtildiği gibi fon’un hesap dönemi Devletin
uyguladığı mali yıldır.

Bütçenin
Onayının
Gecikmesi

13. Bütçe 1 Ocak tarihine kadar onaylanmadığı takdirde zaruri hizmetlerin
idamesi için, Yönetim Kurulu kararı ile her ay geçmiş yıl bütçe ödeneklerinin
azami 12’de biri kadar harcama yapılabilir.

Aktarmalar 14. Bütçenin Giderler kalemindeki fasıllar arası aktarmalar Yönetim
Kurulu’nun önerisi ve Bakan’ın onay’ı ile olur. Ayni fasıldaki maddeler arası
aktarmalar doğrudan doğruya Yönetim Kurulu’nun kararı ile olur.

ÜÇÜNCÜ KISIM

TAHSİLÂTLAR VE HARCAMALAR

Tahsilâtlar 15. Fon adına yapılacak tüm tahsilâtlar Muhasebe ve Mali İşler Amiri
tarafından görevlendirilecek bir memur tarafından yapılır ve karşılığında
matbu sıra numarası taşıyan makbuz (G.T.S.F. Form. No : 6 kesilir ve
ilgili şahsa verilir. Tahsilât yapmakla görevli memur, makbuz tarih
sırasına göre bütün tahsilâtları günü gününe gelir defterine kaydeder ve
tahsil edilen paranın ayni gün bankadaki Fon hesabına yatılmasına özen
gösterir.

Harcamalar 16. Bütçede ödeneği olan giderler kaleminden Fon adına yapılacak bütün
ödemeler usulüne uygun olarak düzenlenen “Ödeme Emri” (G.T.S.F. Form No:
5) ile yapılır. Sigorta tazminatlarının ödenmesinde “Ödeme Emri”ne
yürürlükteki Sigorta Tüzüklerinde belirtilen kurallara göre hazırlanan formlar
eklenir.

İlgili gider kaleminde yeterli ödenek olmaması halinde ödeme yapılamaz.
Cari yılda ödeneği olup da herhangi bir sebeple tediyesi bir sonraki mali

yılda mümkün olabilecek hizmetin, eşyanın veya sigorta tazminatlarının bu
maksatla yeni bütçe yasasında mevcut emanete alınabilir.
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Ödeme emirleri üzerinde fasıl ve madde numarası ile ifa edilen hizmetin
izahı, alacaklının adı ve adresi fatura numarası ve tarihi yazılır ve icabı halinde
masrafla ilgili yetki belirtilir. Ödeme yapıldıktan sonra ödeme emri ve ona ilişik
evraka “Ödenmiştir” mühürü konur ve harcamanın kasa defterine kaydı yapılır.

Fona yapılacak
iadeler

17. (1) Herhangi bir nedenle Fon tarafından yapılan fazla ödemeler ilgili
şahıstan tahsil edilir.

(2) Fon tarafından yardım veya tazminat olarak verilen ayni
fazlalıkların karşılığı Yönetim Kurulu Kararına göre nakti olarak
tahsil edilebilir.

(3) Ayni Mali yılda geri alınan ayni veya nakti yardım ve/veya
tazminatların karşılığı ilgili gider kalemini alacağına, bir sonraki
mali yılda alınması halinde “Diğer gelirler” kalemine intikal
ettirilir.

Maaşlar 18. Maaşlar, her ayın son mesai günü ödenir. Ayın bir kısmı için ödenecek
maaş, personelin bir aylık ödeneği ayın günlerine bölünür ve elde edilen birim
çalıştığı gün sayısı ile çarpılarak tesbit edilir.

Ek çalışma yolluk
iaşe ve ibate
ödenekleri

19. (i) Müdürün kararı ile Fon personeline ve Yönetim Kurulu Kararı ile
40/82 sayılı Genel Tarım Sigortası Yasası ve bu Yasa altında
çıkarılan Tüzüklere göre Fon hizmetlerinin yürütülmesinde görev
alan Kamu görevlilerine, Genel Tarım Sigortası Fonu Personel
Tüzüğünde belirlenen kurallar çerçevesinde ek çalışma, yolluk, iaşe
ve ibate ödeneği ödenir. Ancak Üst Kademe Yöneticiliği sınıfına
giren Kamu Görevlileri ile Sözleşmeli Personel hiç bir şekilde Ek
çalışma ödeneği alamazlar.

(ii) Fon hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan ve bu amaçla yurt
içinde ve yurt dışında görev icabı seyahat eden Yönetim Kurulu
üyelerine, Kamu Görevlileri için Bakanlar Kurulu’nca saptanan
kıstaslar çerçevesinde yolluk, iaşe ve ibate ödeneği ödenir.

MUHASEBE DEFTER VE USULLERİ

Kasa Defteri 20. Bu defter; Ödeme Emirlerinin ve Fon’un bankadaki hesabına yatırılan
yatırımların tarih sırasına göre kaydına mahsustur. Kasa defterine işlenen ödeme
emirlerine her mali yılda birden başlamak üzere sıra numarası verilir ve bu
numaralar kasa defterine kaydedilir.

Gelir Defteri 21. Fon adına yapılan tahsilâtlar için kesilen makbuzlara ve bu tahsilâtların
günü gününe bankadaki fon hesabına yatırılan yatırım fişlerine istinaden
makbuz sıra numarası (G.T.S.F. Form No : 6) ve bankanın yatırım fişi tarih
sırasına göre düzenli bir şekilde kaydına mahsus bir defterdir.

Defter-i Kebir 22. Kayıda geçirilmesi icab eden muhasebe işlemlerinin düzenlenen Yevmiye
fişlerinin tarih ve sıra numarasına, kasa defterinin kolonlu gider hanelerinin
aylık toplamlarına ve gelir defterinin gelir hanelerinin aylık toplamlarına
istinaden düzenli bir şekilde kaydına mahsus bir defterdir.
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Demirbaş Kayıt
Defteri

23. Fon adına satın alınan tüm demirbaş niteliğindeki emtia bu deftere
kaydedilir.

Aylık Mizanlar 24. Aylık kayıdların hitamında, defter-i kebirdeki hesaplara yekünleri, her
hesabın alacak yekünleri ile borç yekünleri ayrı ayrı toplanarak engeç 10 gün
içerisinde aylık mizan çıkarılır.

Düzeltmeler 25. Hesap defterlerinde veya fişlerde silme yapılamaz. Düzeltme gerekiyorsa
yanlış işlemler okunabilecek şekilde çizilir ve üzerine doğrusu yazıldıktan sonra
düzeltmeyi yapan tarafından parafe edilir. Murakebesi yapılan işlemler Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştaylığının tasvibi alınmadan değiştirilemez.

Yeşil mürekkep veya yeşil kalem murakabe memurlarınca
kullanıldığından hiç bir surette hesap defterlerine veya fişler üzerine yeşil
mürekkeple yazılmaz.

Hesapların
Kapanması

26. Her Mali yıl sonu itibarıyle bütün gelir ve gider hesapları gelir-gider
muvazene hesabına aktarılarak kapatılır.

Gelir-Gider muvazene hesabında kalabilecek müsbet fark ihtiyat
kalemlerine aktarılarak kapatılır.

Gelir ve Gider muvazene hesabının müfredatı, bilânçoya eklenecek gelir
gider tablosunun esasını teşkil eder.

Bilançonun
Hazırlanması

27. Mali yıl sonu itibarıyle hesapların kapatılmasından sonra Fon’un
bilânçosu hazırlanarak ekleri ile birlikte, müteakip yılın ilk üç ayı içerisinde
Yönetim Kurulu’nun tasvibine sunulur.

2.A.E. 786 / 10 BEŞİNCİ KISIM

BÜTÇE EMANETLERİ VE DEPOZİTOLAR HESABI

Bütçe Emanet ve
Depozitolar
Hesapları
2.A.E. 786 / 10

28. (1) Yasanın 4’üncü maddesinin 2’inci fıkrasında belirtilen Doğal
Afetler ve Hayvan Hastalıklarından zarar gören üreticilere, ilgili
bütçe yılında elde olmayan sebeplerden dolayı ödenmeyen
tazminatları, müteakip yıllarda ödenmesi için Bütçede öngörülen
ödeneğin Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürünün Fon Yönetim
Kurulu’na önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile emanete alınır.
Bu emanet beş yıl içerisinde aranmadığı takdirde Fona gelir
kaydedilir.

(2) İlgili Mali Yıl Bütçesinde öngörülen proje ve bu projelere bağlı
olarak öngörülen mal, hizmet ve her türlü döşeme-demirbaşın elde
olmayan sebeplerden dolayı alınamaması veya hizmetin yerine
getirilememesi durumunda Bütçe’de öngörülen ödenekler, Genel
Tarım Sigortası Fonu Müdürü’nün önerisi ve Fon Yönetim
Kurulu’nun onayı ile “Alınan Muhtelif Depozitolar Hesabı”
aktarılabilir.
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2.A.E. 786 / 10 ALTINCI KISIM

ÇEŞİTLİ KURALLAR

Satın Alma ve
Satış Yapma
2.A.E. 786 / 10

29. Araç ve gereç, her türlü malzeme ve hizmet alımları ile satışları Yönetim
Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmeliğe göre yapılır. Ancak, her türlü
taşınmaz mal satın alımı ve satışları Yönetim Kurulu’nun kararı ve Bakanlar
Kurulu’nun onayı ile olur.

Kiralama ve
Kiraya Verme
2.A.E. 786 / 10

30. Fon’a ait her türlü taşınır ve taşınmaz malın kiraya verilmesi ile Fon
Hizmetleri için gerekli görülen hertürlü taşınır ve taşınmaz malın kiralanması
Yönetim Kurulu kararı ile olur.

Kamulaştırma
2.A.E. 786 / 10

31. Fon hizmetleri için gerekli görülen her türlü taşınmaz malın
kamulaştırılması Yönetim Kurulu Kararı ve Bakanlar Kurulu Onayı ile olur.

Yatırımlar
2.A.E. 786 / 10

32. İhtiyaç fazlası Fon birikimlerinin gelir artırıcı sahalara yatırılması için
Yönetim Kurulu kararı ve Bakanlar Kurulu onayı ile olur.

Amortisman
Payları
2.A.E. 786 / 10

33. Fon’a ait aktiflerin yıllık amortisman payları ile ilgili uygulamalar
Devletin saptadığı kıstaslara göre yapılır.

Yürürlüğe Giriş.
2.A.E. 786 / 10

34. Bu Tüzük Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.


