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GENEL TARIM SİGORTASI FONU PERSONEL TÜZÜĞÜ

[(7.10.1983 – R.G. 74 – EK III – A.E. 379 Sayılı Tüzüğün), (18.7.1984 – R.G. 70 – EK III – A.E.
366), (7.7.1985 – R.G. 63 – EK III – A.E. 343), (28.10.1986 – R.G. 98 – EK III – A.E. 612),
(18.8.1987 – R.G. 89 – EK III – A.E. 453), (10.2.1989 – R.G. 15 – EK III – A.E. 68), (16.5.1989 –
R.G. 56 – EK III – A.E. 213), (12.7.1993 – R.G. 68 – EK III – A.E. 326), (26.3.1997 – R.G. 32 –
EK III – A.E. 246), (30.11.2001 – R.G. 126 – EK III – A.E. 754), (14.3.2002 – R.G. 28 – EK III –
A.E. 138), (14.5.2002 – R.G. 53 – EK III – A.E. 296) ve (17.6.2004 – R.G. 88 – EK III – A.E. 326)
Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş Şekli.]

GENEL TARIM SİGORTASI YASASI

(40/1982 ve 47/1995 Sayılı Yasalar)

8. Madde tahtında Tüzük

40/1982 sayılı Genel Tarım Sigortası Yasası’nın 8.nci maddesinden kaynaklanan yetkiye
dayanarak Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu Bakanlar Kurulunun onayı ile aşağıdaki
Tüzüğü yapar.

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

Tanım 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Bakanlar Kurulu” Kıbrıs Türk Federe Devleti Bakanlar Kurulunu;
“Fon” 40/1982 sayılı Genel Tarım Sigortası Yasasının 5. maddesi

uyarınca oluşan Genel Tarım Sigortası Fonu’nu;
“Fon Personeli” Fon kadrolarına atanan personeli;
“Müdür” 40/1982 sayılı Genel Tarım Sigortası Yasasının 8. (1) maddesi

uyarınca atanan Fon Müdürünü;
“Yönetim Kurulu” 40/1982 sayılı Genel Tarım Sigortası Yasası’nın 6. (1)

maddesi uyarınca oluşan Fon Yönetim Kurulunu;
anlatır.

Amaç 3. Bu Tüzüğün amacı, Fon kadrolarını, kadrolara yapılacak personel
atamalarını, personelin hizmet koşullarını, terfi ettirilmelerini, ödev ve
sorumluluklarını, hak ve yükümlülüklerini, aylık ve ödeneklerini, güvencelerini,
disiplin işlemlerini ve öteki özlük işlemlerini belirlemektir.

Kapsam 4. Bu Tüzük, Fon kadrolarına atanan Fon Personelini kapsar.

Kuruluş
Şeması
Birinci
Cetvel

5. Fonun kuruluş şeması bu tüzüğe ekli Birinci cetvelde gösterilmiştir.

Kadrolar
İkinci Cetvel

6. Fonun kadrosu bu tüzüğe ekli İkinci Cetvelde gösterilmiştir.
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Hizmet
Şemaları
Üçüncü
Cetvel

7. Kadrolara atanacak personelin görev ve sorumlulukları ile kendilerinde
aranan nitelikler ve maaş baremleri bu tüzüğe ekli üçüncü cetveldeki hizmet
şemalarında gösterilmiştir.

Fon hizmetine
alınma koşulları

8. Fon hizmetlerine alınacak personelde aşağıdaki genel koşullar aranır.
(1) Kıbrıs Türk Federe Devleti yurttaşı olmak.
(2) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak.
(3) Askerlik veya Mücahitlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak.
(4) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
(5) Hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar

dahi rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, irtikâp, ırza
geçme, hileli iflâs ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı
mahkûm olmamış olmak.

(6) Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek
bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı
bulunmadığı Devlet Hastahanesi Sağlık Kurulu Raporuyla
onaylanmış olmak.

Kadrolara
yapılacak
atamalar

9. (1) Açık kadrolar, Yönetim Kurulu kararına göre, Fon hizmetindeki
personelin terfi ettirilmesi veya dıştan yapılacak atamalarla
doldurulur.
(a) Hizmet içinden doldurulmasına karar verilen açık kadrolar,

genelge ile Fon Personeline duyurulur. Müracaat eden
adaylar arasından en uygun olanını Yönetim Kurulu seçer
ve atar. Seçimde, personelin kıdemi, sicili, öğrenim
durumu ve kadronun hizmet şemasındaki aranan niteliklere
uygunluğu gözönünde bulundurulur.

(b) Hizmet dışından doldurulacak olan açık kadrolar basın
yoluyle duyurulur. Müracaat eden adaylar arasından en
uygun olanını Yönetim Kurulu sözlü ve/veya yazılı sınav
yoluyle seçer.

(2) Açık kadroya karşılık, hizmet dışından ilk defa Fon Hizmetine
alınanlar “Aday Personel” olarak en az altı ay ve en çok iki yıl
süreyle denemeye tabi tutulur. “Deneme süresi” içerisinde olumlu
sicil alamıyanların Yönetim Kurulu kararı ile görevlerine son
verilir. Olumlu sicil alanları Yönetim Kurulu sürekli kadroya
atar.

(3) Fon Müdürü 40/1982 sayılı Genel Tarım Sigortası Yasası’nın 8.
(1) maddesi uyarınca atanır ve atamada yukarıdaki 2. fıkra
kuralları uygulanmaz.

Aylık Maaş
2.A.E. 754 / 01

10. Fon Personelinin hizmetleri karşılığında bulundukları kadroya
dayanılarak her ay sonunda aylık maaş verilir.

2.A.E. 296 / 02 Onüçüncü maaş, Ek Ödenek hariç olma üzere, Aralık ayı maaşlarına
eşit tutarda her yıl sonu verilen bir ikramiyedir.
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Barem içi artış 11. Fon Personeline aşağıdaki koşullar çerçevesinde Yönetim Kurulu
kararı ile kadroları için öngörülen baremlerinde belirtilen bir barem için artış
verilir.

(a) Barem içi artış, bir hizmet yılını dolduran ve olumlu sicil alan
kadroya atanmış personele verilir.

(b) Barem için artış tarihi, personelin kadroya atandığı tarihtir.
3.A.E. 453 / 87 (c) Fon kadrolarına atanmadan önce yapılan mücahitlik süresi, Fon

görevlisinin maaş ayarlamasında dikkate alınır. Bulunduğu
hizmet sınıfı içinde barem tavanına gelen Fon Personeline, bu
hakları, terfi alıp da yüksek bir bareme geçtikleri zaman
uygulanır.

3.A.E. 453 / 87 (d) Girdikleri hizmet sınıfı ve kadro görevi ile ilgili yüksek öğrenim
üstü master derecesi almış olanlar ile lisans üstü ihtisas sertifikası
alanlara bulundukları derece içerisinde bir kademe ilerlemesi
uygulanır.

2.A.E. 68 / 89 (e) 1976 Güvenlik Kuvvetlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Yasası
uyarınca mükellef askerlik yapan ve daha sonra Fon Kadrosuna
atanan Fon Personeline yaptıkları mükellef askerlik hizmetlerine
karşılık; 1 Ocak, 1988 tarihinden geçerli olmak üzere her tam yıla
bir kademe ilerlemesi verilir. Artan hizmet ayları müteakip
kademe ilerlemesi için dikkate alınır. Bulunduğu hizmet sınıfı
içinde barem tavanına gelen Fon Personeline bu hakları, terfi alıp
da yüksek bir bareme geçtikleri zaman uygulanır.

Hayat Pahalılığı
Ödeneği

12. Fon Personeline, Bakanlar Kurulunca 7/79 sayılı Kamu Görevlileri
Yasası kapsamına giren Kamu Görevlileri için saptanan hayat pahalılığı ödeneği
aynen ödenir.

Ek Çalışma
Ödeneği

13. (1) Müdürün kararı ile günlük çalışma saatleri dışında çalışmanın
gerektiği hallerde Fon Personeline aşağıdaki kurallar
çerçevesinde ek çalışma ödeneği verilir.
(a) Ek çalışma ödeneği normal çalışma günleri için bire

birbuçuk hafta sonu tatilleri ile diğer resmi tatil günleri
için bire iki olarak ödenir.

4.A.E. 326 / 93 Ancak, tatil günleri bu hesaplamada dikkate alınmaz.
(b) Ek çalışma ödeneğinin hesaplanmasında saat başı ücret

esas alınır. Saat başı ücret, Fon Personelinin brüt aylığının
bu tüzüğün 16. maddesinde belirtilen aylık çalışma
saatlerine bölünmesiyle bulunur.

(2) Müdüre ek çalışma ödeneği ödenmez.

Yolluk ve İaşe-
İbate Ödeneği

14. Yurt içinde veya yurt dışında bir görevin yerine getirilmesi için görev
yerinden sürekli veya geçici olarak ayrılan Fon personeline Bakanlar Kurulunun
kamu görevlileri için saptayacağı kıstaslar çerçevesinde Yolluk ve İaşe-İbate
Ödeneği ödenir.
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Kıdem tazminatı
2.A.E. 612 / 86

15. (1) En az 5 hizmet yılını dolduran Fon Personeline hizmetten sürekli
olarak ayrıldığı takdirde, tamamladığı her hizmet yılına karşılık,
hizmetten ayrıldığı günkü bir aylık brüt maaş kadar kıdem
tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de ayni oran
üzerinden ödeme yapılır.

(2) Bu Tüzüğün 31. maddesinin 1., 3., 5. ve 7’nci fıkralarına uygun
olarak görevi sona eren veya erdirilen fon personeline beş yıllık
hizmetine bakılmaksızın beş yıl çalışmış gibi kıdem tazminatı
ödenir.

Çalışma Saatleri
2.A.E. 326 / 04

16. Kamu Görevlileri Yasasında Kamu Personeline uygulanan çalışma
saatleri Fon Personeline de aynen uygulanır.

Resmi Tatiller 17. 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasası kapsamına giren kamu görevlileri
için Bakanlar Kurulunca belirlenen resmi tatil günleri, tatil olarak kabul edilir.

Yıllık İzinler 18. (1) İki yıldan az hizmeti olan Fon personelinin tamamlanmış her
hizmet ayına karşılık iki buçuk gün, iki yıldan fazla hizmeti
olanların üçbuçuk gün izin hakkı vardır.

(2) İki yıldan az hizmeti olanlar toplam 32 gün, iki yıldan fazla
hizmeti olanlar toplam 84 gün izin biriktirme hakkına sahiptir.

(3) İzin kullanma, Fon personelinin yazılı talebi, Amirinin ve
Müdürün onayı ile olur.

(4) Müdür gerekli gördüğü hallerde izinde olan personeli geri göreve
çağırabilir.

(5) Bu madde amaçları bakımından yıl, takvim yılıdır.

Hastalık İzni 19. (1) Her Fon Personelinin yılda kırk iki gün hastalık izin hakkı vardır.
(2) Hastalık nedeniyle bir tek tabib tarafından verilecek raporların

süresi üç günü ve bir yılda toplam süresi yirmibir günü aşamaz.
Yedi günü aşan hastalık raporları resmi sağlık kurullarınca
düzenlenir. Ancak ameliyat olma, veya cerrahi müdahaleyi
gerektiren durumlarda, ameliyatı veya cerrahi müdahaleyi yapan
doktor tarafından yirmibir güne kadar hastalık izni verilebilir.

5.A.E. 326 / 93 (3) Kırk iki günlük hastalık izni sonunda hastalıklarının devam ettiği
Resmi Sağlık Kurullarınca saptanan Fon personeline Yönetim
Kurulu Kararı ile;
(a) Üç yıla kadar hizmeti olanlara üç aya kadar;
(b) Üç yıldan altı yıla kadar hizmeti olanlara altı aya kadar;
(c) Altı yıldan fazla hizmeti olanlar ile kanser, verem ve akıl

hastalıkları gibi uzun süreli tedaviye gereksinme gösteren
hastalığa yakalananlara bir yıla kadar;

izin verilebilir. Ancak, bu sürelerin hitamında hastalıkları devam
eden ve görevleri başına dönmeyen Fon Personelinin görevine
son verilir.

(4) Bu madde amaçları bakımından yıl, takvim yılıdır.
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Mazeret İzni 20. Fon Personeline, kendinin veya çocuklarının evlenmesi, eşinin doğum
yapması, eşinin, anne, baba, çocuğunun ve kardeşinin ölümü halinde her
seferinde üç günü aşmamak koşuluyle mazeret izni verilebilir.

Mazeret izinleri, Fon Personelinin gerekçelerini içeren yazılı talebi ve
Müdürün onayı ile gerçekleşir.

6.A.E. 326 / 93 Fon personeline çocuğunun hastalanması ve bu durumun raporla
belgelenmesi halinde bir yılda en çok 15 güne kadar mazaret izni verilir.

Doğum İzni
3.A.E. 68 / 89

21. Hamile Kadım Fon Personeline tam maaşla doğumdan önce 40 gün,
doğumdan sonra da 40 gün ödenekli doğum izni verilir. Ancak bu süreler
zarfında yıllık izin hakkı kazanılmaz.

7.A.E. 326 / 93 Ancak doğum yapan kadın personele doktorun gerekli görmesi ve
Sağlık Kurulu’nun kararı ve Yönetim Kurulunun Onayı ile doğumdan sonra altı
ayı yarı ödenekli altı ayı ödeneksiz olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir.

Fon Personelinin
Eğitimi

22. (1) Mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya staj yapmak üzere
Yönetim Kurulunun uygun göreceği konulardaki burslara
seçilecek kurum personeline iki yıla kadar izin verilir.

(2) (1) fıkrada belirtilen kurum personeli kadrolarını muhafaza eder
ve aylıklarını ödenirler. Bu personelin barem içi artışları ve diğer
bütün hakları ile yükümlülükleri devam eder.

(3) Bu personel izin sürelerinin hitamında yol süreleri dışında en geç
bir hafta içinde görevlerine dönmek ve burs ve kurs sürelerinin
iki katı kadar zorunlu hizmet görmekle yükümlüdür. Ancak bu
personelin yazılı istemi ve Müdürün onayı ile birikmiş yıllık
izinlerine mahsup edilmek kaydıyle dönüş tarihleri en çok 20 gün
geciktirilebilir.

(4) Sürenin bitiminde görevlerine başlamayanlar çekilmiş sayılırlar.
Bu suretle çekilmiş sayılanlar aylık ve yol giderleri de dahil
olmak üzere kendilerine Kurumca yapılmış bulunan bütün
masrafları ve kurum tarafından sağlanan burs tutarlarını tazminat
olarak geri ödemekle yükümlüdürler. Ayrıca burs süresi kıdem
tazminatı hesaplamalarında dikkate alınmaz.

(5) Görevlerine başlamalarına karşın, eğitimleri sonrası yükümlü
bulundukları zorunlu hizmet süresini tamamlamadan önce
ayrılanlar veya bir ceza nedeni ile görevine son verilenler,
zorunlu hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı, (4).
fıkra kuralları çerçevesinde geri ödemek zorundadır.

Ödeneksiz İzin
Hakkı

23. Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, Fon Personeline bir yıla
kadar ödeneksiz izin verilebilir. İzin süresi sonunda görevine dönmeyenlerin
görevine son verilir.

Silâh altına alınan
Fon Personelinin
Maaşları

24. Eğitim amacıyle veya seferde silâh altına alınan Fon Personelinin
maaşları ödenir.
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Belgeleri
Açıklama Yasağı

25. Fon Personeli, görevlerini yerine getirirken, Fon Yönetimine ait her
türlü evraktan öğrendikleri bilgileri Müdürün yazılı onayı olmadan
açıklayamazlar ve Fona ait hiçbir bilgiyi yayınlayamazlar.

Yayın ve Demeç
verme Yasağı

26. (1) Fon Personeli sadece mesleki konularda gazete veya dergilerde
yazı yazabilirler.

(2) Yönetim Kurulunun kararı olmadan hiçbir Fon Personeli, Fon
hizmetleri ile ilgili herhangi bir konuda basın ve yayın araçlarıyle
demeç veremez.

(3) Fon Personeli, siyasal içerikli görüş ve düşüncelerini basın ve
yayın araçları ile açıklayamaz.

Siyasal Faaliyette
Bulunma Yasağı

27. Fon Personeli hiç bir siyasal partiye üye olamaz, şahsına veya herhangi
bir siyasal parti veya kişiye yarar sağlayıcı eylem ve davranışta bulunamazlar ve
bu amaç için görevlerini kötüye kullanamazlar.

Sicil ve Özlük
Dosyaları

28. (1) Her Fon personeli için bir sicil dosyası düzenlenir. Her mali yıl
sonunda amirleri tarafından hazırlanan sicil raporları aldığı
ödüller ve cezalar bu dosyada muhafaza edilir. Hizmetde deneme
süresini tamamlamayan geçici personel için her altı ayda bir sicil
raporu düzenlenir.

(2) Her Fon Personeli için bir özlük dosyası düzenlenir. Bu dosyada
personelin hizmete ilk girişini, tahsil, mücahitlik veya askerlik
durumunu ve personelle Fon arasında yapılan kişisel yazışmaları
içeren evraklar muhafaza edilir.

Görevden
Çekilme

29. En az bir ay önceden yazılı ihbarda bulunmak koşuluyle herhangi bir
Fon personeli görevden çekilme hakkına sahiptir.

Kayıp ve
Zararların
Ödenmesi

30. Fon personeli görevlerini dikkat ve özenle yerine getirmek
zorundadırlar. Kasıt ve ihmalden dolayı Fona verdikleri kayıp ve zararlardan
ötürü sorumludurlar.

Görevin sürekli
olarak sona
ermesi

31. Aşağıdaki hallerde Fon Personelinin görevi sürekli olarak sona erer.
(1) Fon hizmetlerinin yasa ile sona erdirilmesi.
(2) Yürürlükteki yasa kurallarına göre Fon Personelinin emeklilik

yaşına erişmiş olması.
(3) Fon personelinin ölümü halinde.
(4) Disiplin kurallarına göre Yönetim Kurulu tarafından görevden

sürekli olarak uzaklaştırılması.
(5) Yönetim Kurulunun önerisi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile Fon

personelinin bulunduğu kadronun kaldırılması.
(6) Fon personelinin kendi isteği ile görevden çekilmesi.
(7) Hastalık nedeniyle 19. (3) madde kurallarına göre Fon

personelinin görevine son verilmesi.
(8) 22. (3) ve 23. madde kurallarına göre ödenekli veya ödeneksiz

izinli olan ve izinleri hitamında görevine dönmeyen Fon
personeli.
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Disiplin İşlemleri 32. (1) Bir Fon personelinin, yasa tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü
görev ve sorumlulukları yerine getirmediği, yasalara uymadığı,
Müdürün direktiflerini yerine getirmediği, Fon görevlisine
yakışmayan davranışlar içine girdiği veya bu yönde bir bildirim
yapıldığı hallerde Müdür Fon personeline yazılı uyarıda bulunur
ve/veya Fon personeli hakkında doğrudan doğruya disiplin
soruşturması açar.

(2) Müdür tarafından yazılı olarak uyarıda bulunan Fon personeline
uyarıda bulunmaya neden olan eylem ve davranışları açıkça ve
yazılı olarak bildirilir.

(3) Yazılı uyarıyı gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
(a) Göreve karşı kayıtsızlık ve görevde düzensizlik göstermek.
(b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek veya erken

ayrılmak ve bunu alışkanlık haline getirmek.
(c) Görevi zamanında yerine getirmemeyi alışkanlık haline

getirmek.
(d) Çalışma arkadaşları ile görevin gerektirdiği uyum ve

işbirliği içinde çalışma ödevini yerine getirmemek.
(e) Üstlerine gerekli hiyerarşik saygıyı göstermemek ve

direktiflerine uymamak.
(f) Yurttaşlara karşı kusurlu davranmak.
(g) Fona ait araç ve gereçleri özel işlerde kullanmak.

(4) Hakkında disiplin kovuşturması açılan Fon Personeline
kovuşturmaya neden olan eylem ve davranışları açıkça ve yazılı
olarak Müdür tarafından bildirilir ve yazılı savunması istenir.
Savunma için verilecek süre onbeş günden az olamaz.

(5) Müdür yazılı savunmanın alındığı tarihten başlıyarak en geç
onbeş gün içerisinde, yazılı savunmayı inceler ve gerekirse konu
ile ilgili olaylar hakkında bilgisi olan herkesten bilgi aldıktan
sonra, kendi görüşünü de içeren bir raporla konuyu Yönetim
Kuruluna havale eder.

(6) Yönetim Kurulu en geç otuz gün içerisinde disiplin kovuşturması
ile ilgili kararını verir.
İcabı halinde hakkında disiplin kovuşturması açılan Fon
personelini de çağırarak sözlü savunmasını da isteyebilir.

Cezalar 33. Yönetim Kurulu tarafından verilecek cezalar ve bu cezaları gerektiren
eylem ve davranışlar şunlardır:

(1) Barem içi artışı durdurma cezası. Fon Personelinin bir yıl süreyle
barem içi artışının durdurulmasıdır.
Barem içi artışı durdurma cezasını gerektiren eylem ve
davranışlar şunlardır:
(a) Müdürün verdiği yazılı uyarıya rağmen ayni eylem ve

davranışın tekrarlanması.
(b) Yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak verilen

emirleri yerine getirmekten kaçınmak.
(c) Fona ait araç ve gereçlere ihmalden dolayı zarar vermek.
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(d) Bir yılda izinsiz veya özürsüz olarak beş gün kesintisiz işe
gelmemek.

(2) Görevden çıkarma cezası:
Fon Personelinin sürekli olarak görevinden çıkarılmasıdır.
Görevden çıkarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar
şunlardır:
(a) Barem içi artış cezasını gerektiren eylem ve davranışların

tekrarlanması.
(b) Bir yılda toplam onbeş gün izinsiz ve özürsüz olarak görev

yerine gelmemesi,
(c) Görev başında iş arkadaşlarına veya amirlerine eylemli

saldırıda bulunmak.
(d) Bir siyasal partiye üye olmak.
(e) Doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa

olsun kişisel bir çıkar sağlamak.
(f) Görevin yerine getirilmesinde kasıt veya kişisel çıkar

dolayısıyle yurttaşları gereksiz biçimde yararını veya
zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.

(g) Yönetim Kurulu tarafından yetkili kılınmadığı halde Fon
hizmetleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo
ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç vermek.

(h) İhmalden veya kasten Fon araç ve gereçlerini büyük ölçüde
zarara uğratmak.

(ı) Rüşvet, hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık ve görevi
kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir şuç işlemiş
bulunmak.

(i) Yasa dışı yollardan çıkar sağlamak.
(j) Olağanüstü hallerde, yasal bir hakkın kullanılması dışında

görevini gereksiz biçimde terketmek.

Dava Açma
Hakkı

34. (1) Her ne şekilde olursa olsun Fonu Maddi zarara uğratan Fon
Personeli hakkında Fonun dava açma hakkı vardır.

(2) Fondaki görevinden sürekli olarak ayrılırken görevleri icabı
muhafazaları altında bulundurdukları Fona ait araç, gereç, her
türlü evrak ve parayı teslim etmeyen Fon personeli hakkında,
görevden sürekli olarak ayrılsalar dahi Fonun dava açma hakkı
saklıdır.

Hakkında Cezai
Kovuşturması
Bildirilen Fon
Personeli

35. Haklarında cezai kovuşturma açılan Fon Personeline mahkûm olmaları
halinde görevden geçici olarak uzaklaştırıldıkları süre için maaş ödenmez.
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Geçici 1.’inci
Madde
8.A.E. 326 / 93

1. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce Muhasebe ve Mali İşler
Amiri ile Teknik İşler Amiri kadrolarında bulunan personel bu Tüzüğün
Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Mali İşler Amiri ile Teknik İşler Amiri
kadrolarına; bu Tüzükte bu kadrolar için öngörülen 17 B bareminde halen
çekmekte oldukları basamağa tekabül eden basamağa intibak ettirilirler ve o
basamağın maaşını almağa hak kazanırlar.

Geçici 2.’nci
Madde
8.A.E. 326 / 93

2. Genel Tarım Sigortası Fonu Personel Tüzüğü (7 Ekim, 1983 tarih Ek
III A.E. 379) çerçevesinde Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı dışında kalan herhangi
bir kadroya atanmış ve aldığı kademe ilerlemeleri ile bareminin son basamağına
ulaşmış ve kademe ilerlemesi almamış olan Fon Personeline; bu Tüzükte
öngörülen “A” tabanlı baremlerde kademe ilerlemesi uygulanır.

Bu uygulama, 1 Ocak, 1993 tarihinden itibaren yapılır.

Yürürlüğe Giriş. 36. Bu tüzük, Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer.

A.E. 213 / 89 Geçici Madde: Esas Tüzüğün 11. maddesinin (e) fıkrası kuralları 1 Ocak,
1988 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer ve uygulaması bu tarih esas alınarak
yapılır.

18.7.1984 – R.G. 70 – EK III – A.E. 366 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Yürürlüğe
Giriş Maddesi:

Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 1 Ocak, 1984 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

28.10.1986 – R.G. 98 – EK III – A.E. 612 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Yürürlüğe
Giriş Maddesi:

Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 1 Ekim, 1985 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

10.2.1989 – R.G. 15 – EK III – A.E. 68 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Yürürlüğe
Giriş Maddesi:

Yürürlüğe Giriş 4. Bu Tüzük, 1 Ocak, 1989 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

30.11.2001 – R.G. 126 – EK III – A.E. 754 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Yürürlüğe
Giriş Maddesi:

3. Bu Tüzük, 1 Ocak, 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

14.3.2002 – R.G. 28 – EK III – A.E. 138 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Üçüncü
Madde:
I.Cetvel
II.Cetvel ve
III.Cetvel’in
değiştirilmesi

3. Değiştirilmiş şekli ile I.nci, II.nci ve III.cü cetvellerdeki Bilgisayar
Programcısı kadrosunun boşaldığı tarihten itibaren kaldırılması

_________
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2.A.E. 246 / 97 I. CETVEL

2.A.E. 138 / 02 (Madde 5)

KURULUŞ ŞEMASI

MÜDÜR

TEKNİK İŞLER AMİRİ (1) MALİ İŞLER AMİRİ (1)
— Ziraat Mühendisi (4) — Muhasip (1)

BİLGİSAYAR PROGRAMCISI(1)
— Bilgisayar Operatörü (3) 2.A.E. 138 / 02

FON SEKRETERİ (1)
(İdare Memuru)
— Katip (2)
— Odacı — Şoför (1)

2.A.E. 246 / 97 II. CETVEL

2.A.E. 138 / 02 (MADDE 6)
KADROLAR

Kadro
Sayısı Kadro Adı Hizmet Sınıfı

Maaş
Baremi

1 Müdür Üst Kademe Yöneticisi 18A
1 Teknik İşler Amiri Üst Kademe Yöneticisi

Sayılmayan Diğer
Yöneticiler

17B

1 Mali İşler Amiri Üst Kademe Yöneticisi
Sayılmayan Diğer
Yöneticiler

17B

4 Ziraat Mühendisi Tarım ve Orman
Mühendisliği ve
Hayvancılık Hizmetleri
Sınıfı

11-16A

1 Muhasip Mali Hizmetler Sınıfı 10-16A
1 Bilgisayar Programcısı Planlama Hizmetleri Sınıfı 11-16A
1 Fon Sekreteri (İdare Memuru) İdari Hizmetler Sınıfı 10-16A

2.A.E. 138 / 02 3 Bilgisayar Operatörü Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 7-15A
2 Katip Kitabet Hizmetleri Sınıfı 6-14A

1 Odacı-Şoför
Odacı ve Şoför Hizmetleri
Sınıfı 8-9A

16

NOT: Yukarıdaki baremlerin karşıtı, Kamu Görevlileri Yasası’ndaki Baremlerin karşıtının
aynidir.
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_________

2.A.E. 326 / 93 III. CETVEL
(MADDE 7)

HİZMET ŞEMALARI

Hizmet Sınıfı : Üst Kademe Yöneticisi
Kadro Adı : Müdür
Maaş Baremi : 18 A

Görev ve Sorumluluklar:
(1) Genel Tarım Sigortası Yasası ve bu Yasa altında çıkarılan, Tüzük ve Yönetmelikler ve

Yönetim Kurulu Kararları çerçevesinde Fon Hizmetlerinin yürütülmesini;
Genel Tarım Sigortası Yasası uyarınca gerekli olan Tüzük ve Yönetmeliklerin

hazırlanması;
Fon’un sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile tüm kaynakların verimli bir

şekilde kullanılmasını; sağlar
(2) Fon Personelini sevk ve idare eder.
(3) Fon’un sevk ve idaresinden Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

Aranan Nitelikler:
(1) Bir Üniversitenin Ziraat Fakültesinden mezun olmak.
(2) Tarımla ilgili konularda en az on yıl çalışmış olmak.
(3) İngilizce veya geçerli bir yabancı lisan bilmek.

2.A.E. 326 / 93 III. CETVEL
(MADDE 7)

HİZMET ŞEMALARI

Hizmet Sınıfı : Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler
Kadro Adı : Teknik İşler Amiri
Maaş Baremi : 17 B

Görev ve Sorumluluklar:
(1) Genel Tarım Sigortası Yasası altında hazırlanan Tüzük ve Yönetmeliklere ve Müdür’ün

vereceği direktiflere göre Bitkisel ve Hayvansal varlıklarda ve tarımsal işletmelerde
meydana gelen zararların saptanmasını ve değerlendirilmesini sağlar.

(2) Genel Tarım Sigortası Yasası uyarınca gerekli olan Tüzük ve Yönetmeliklerin
hazırlanmasını sağlar.

(3) Tazminatların hesaplanmasında ve tahakkukunda Müdür’e yardımcı olur.
(4) Müdür’ün vereceği diğer görevleri yapar veya yapılmasını sağlar.
(5) Müdür’ün gaybubetinde Müdür’e vekalet eder.

Aranan Nitelikler:
(1) Bir Üniversitenin Ziraat Fakültesinden mezun olmak.
(2) Ziraatla ilgili konularda en az beş yıl çalışmış olmak.
(3) İngilizce veya geçerli bir yabancı lisan bilmek şarttır.
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2.A.E. 326 / 93 III. CETVEL
(MADDE 7)

HİZMET ŞEMALARI

Hizmet Sınıfı : Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler
Kadro Adı : Mali İşler Amiri
Maaş Baremi : 17 B

Görev ve Sorumluluklar:
(1) Fon Bütçesinin hazırlanmasını ve harcamaların Bütçe esaslarına, Yönetmeliklere ve

Müdür’den aldığı direktiflere göre yapılmasını sağlar.
(2) Fon’un sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının kayıtlarının tutulmasını ve

genel muhasebe işlerinin yapılmasını sağlar.
(3) Müdür’ün vereceği diğer görevleri yapar.

Aranan Nitelikler:
(1) Bir Üniversite veya Yüksek Okul’un Maliye veya Muhasebe Bölümünden mezun olmak.
(2) Maliye veya Muhasebe konularında en az beş yıl çalışmış olmak.
(3) İngilizce veya geçerli bir lisan bilmek avantaj sayılır.

________

2.A.E. 246 / 97 III. CETVEL
(MADDE 7)

HİZMET ŞEMALARI

Hizmet Sınıfı : Tarım ve Orman Mühendisliği ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı
Kadro Adı : Ziraat Mühendisi
Maaş Baremi : 11 – 16 A

Görev ve Sorumlulukları:
(1) Genel Tarım Sigortası Yasası altında hazırlanan Tüzük ve Yönetmeliklere ve Teknik

İşler Amiri’nin vereceği direktiflere göre Bitkisel ve/veya Hayvansal varlıklarda ve
tarımsal işletmelerde meydana gelen zararları saptar ve değerlendirir.

(2) Tüzük ve Yönetmeliklerin hazırlanmasında yardımcı olur.
(3) Sigorta kapsamına giren konularda Müdür’ün ve Teknik İşler Amirinin vereceği

mevkiine uygun diğer görevleri yapar.

Aranan Nitelikler:
(1) Bir Üniversite’nin Ziraat Fakültesinden mezun olmak.
(2) İngilizce veya geçerli bir yabancı lisan bilmek avantaj sayılır.



Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net

Tel: 227 17 01

13

2.A.E. 326 / 93 III. CETVEL
(MADDE 7)

HİZMET ŞEMALARI

Hizmet Sınıfı : Mali Hizmetler Sınıfı
Kadro Adı : Muhasip
Maaş Baremi : 12 – 16 A

Görev ve Sorumluluklar:
(1) Fon’un gelir ve gider hesaplarını tutar.
(2) Fon’a ait bordro ve her türlü ödeme listelerinin hazırlanmasını sağlar.
(3) Müdür’ün ve Mali İşler Amiri’nin vereceği diğer görevleri yerine getirir ve gaybubetinde

ona vekalet eder.

Aranan Nitelikler:
(1) Bir Üniversite veya Yüksek Okul’un Maliye ve Muhasebe bölümünden mezun olmak.
(2) İngilizce veya geçerli yabancı bir lisan bilmek avantaj sayılır.

2.A.E. 326 / 93 III. CETVEL
(MADDE 7)

HİZMET ŞEMALARI

Hizmet Sınıfı : Planlama Hizmetleri Sınıfı
Kadro Adı : Bilgisayar Programcısı
Maaş Baremi : 13 – 16 A

Görev ve Sorumluluklar:
(1) Genel Tarım Sigortası Fonu’nun Bilgisayar Bölümünde Bilgisayar Programcısı olarak

görev yapar.
(2) Müdür’ün ve amirlerinin, mevkiine uygun vereceği diğer işleri yapar.

Aranan Nitelikler:
(1) Bilgisayar konularında Üniversite, Akademi ve Yüksek Okul bitirmiş olmak.
(2) İyi derecede İngilizce bilmek.
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2.A.E. 326 / 93 III. CETVEL
(MADDE 7)

HİZMET ŞEMALARI

Hizmet Sınıfı : İdari Hizmetler Sınıfı
Kadro Adı : Fon Sekreteri (İdare Memuru)
Maaş Baremi : 10 – 16 A

Görev ve Sorumluluklar:
(1) Fon’a ait her türlü arşiv, evrak ve dosya işlerini yürütür ve kayıtlarını tutar.
(2) Her türlü yazışma ve haberleşme işlerinin yapılmasını sağlar.
(3) Fon’a ait her türlü döşeme ve demirbaşın ve kırtasiye malzemesinin kayıtlarını tutar.
(4) Yönetim Kurulu toplantılarının tutanaklarını tutar.
(5) Müdür’ün vereceği diğer görevlerini yerine getirir.

Aranan Nitelikler:
(1) Bir Üniversite ve Yüksek Okul’dan mezun olmak ve kitabet işlerinde en az iki yıl

çalışmış olmak veya herhangi bir orta öğretim kurumundan mezun olmak ve en az yedi
yıl kitabet işlerinde çalışmış olmak.

(2) İngilizce veya geçerli bir yabancı lisan bilmek avantaj sayılır.

2.A.E. 138 / 02 III. CETVEL
(MADDE 7)

HİZMET ŞEMALARI

HİZMET SINIFI : Teknisyen Hizmetler Sınıfı
KADRO ADI : Bilgisayar Operatörü
MAAŞ BAREMİ : 7 – 15 A

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
(1) Müdür, Amir ve Programcının yönergelerine uygun olarak Teknik ve/veya Muhasebe

bilgi girişlerini yapar;
(2) Basit Teknik, Muhasebe ve/veya Arşiv işlerinin yürütülmesine yardımcı olur.
(3) Bilgi girişinde çıkan problemlere çözüm getirir;
(4) Bilgi kayıt ve denetimini yapar;
(5) Bilgi yedekleme işlemlerini yapar;
(6) Bilgisayar cihazlarının temizliği ve uygun olarak kullanılmasından sorumludur;
(7) Müdür, Amir, Programcı ve Fon Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapar;
(8) Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdür, Amir, Programcı ve Fon Sekreterine karşı

sorumludur.

ARANAN NİTELİKLER
(1) Bir Teknik Ortaöğretim kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olmak;
(2) Yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneği olmak.
(3) İngilizce ve/veya geçerli bir lisan bilmek avantaj sayılır.
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2.A.E. 326 / 93 III. CETVEL
(MADDE 7)

HİZMET ŞEMALARI

Hizmet Sınıfı : Kitabet Hizmetler Sınıfı
Kadro Adı : Katip
Maaş Baremi : 6 – 14 A

Görev ve Sorumluluklar:
(1) Fon’a ait her türlü arşiv, dosya ve evrakların muhafazasında ve her türlü yazışma ve

muhasebe işlerinin yürütülmesinde yardımcı olur.
(2) Daktilo yazmak.
(3) Fon Sekreterinin ve diğer amirlerinin vereceği görevleri yapar.

Aranan Nitelikler:
(1) En az Orta Öğretim Kurumundan mezun olmak.
(2) Daktilo bilmek
(3) İngilizce veya geçerli bir yabancı lisan bilmek avantaj sayılır.

2.A.E. 326 / 93 III. CETVEL
(MADDE 7)

HİZMET ŞEMALARI

Hizmet Sınıfı : Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı
Kadro Adı : Odacı-Şoför
Maaş Baremi : 8 – 9 A

Görev ve Sorumluluklar:
(1) Daireye mesai saatlerinden önce açmak ve mesai bitiminde kapatmak.
(2) Binanın ve mefruşatın temizlenmesine nezaret etmek ve temizliğinden sorumlu olmak.
(3) Amirleri tarafından verilen her türlü dosya, evrak ve mektupları dağıtmak.
(4) Fon’a ait hizmet araçlarını kullanmak ve günlük bakım ve temizliğini yapmak.
(5) Amirlerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Aranan Nitelikler:
(1) Orta Okul veya dengi bir Öğretim Kurumundan mezun olmak.


