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Sayı : 788

(40/1982 ve 47/1995 Sayılı Yasalar)
\

Madde 4 ve 15

Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Genel Tarım Sigortası Yasası 'nın 4 'üncü
ve 15'inci maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

Kısa İsim

1.

Bu, Tüzük Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta (Değişiklik)
olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan Genel Tarım
Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü ile birlikte okunur.

05.02.2019
R.G.15
EKIII
A.E. 88
28.02.2019
R.G.27
EKIII
A.E. 21
23.09.2019
R.G.132
EKIII
A.E.688
22.01.2020
R.G. 14
EKIII
A.E. 53

Tüzüğü

Esas Tüzüğün 2.
2'nci
Maddesinin

(1)

Esas Tüzük, 2'nci maddesinde yer alan "Mazot" tefsirinin kaldırılması ve
"Asma" tefsirinden hemen önce aşağıdaki yeni "Akaryakıt" tefsiri eklenmek
suretiyle değiştirilir :

Değiştirilmesi
"Akaryakıt"

Benzin, gaz yağı, mazot gibi

sıvı

durumda olan

yakacak"
(2)

Esas Tüzük, 2'nci maddesinde yer alan "Bölge" tefsirinden hemen sonra
aşağıdaki yeni "Çiftçi Üyelik Belgesi" tefsiri eklenmek suretiyle değiştirilir:
"Çiftçi Üyelik Belgesi" Tarım ile uğraşan, herhangi bir
ait her yıl yenilenen belge."

birliğe

Esas Tüzüğün 3.
5'inci
Maddesinin

(1)

Esas Tüzük, 5'inci maddesinin (5)' inci fıkrasının (A) (c), alt bendinden hemen
sonra yeni (A) (ç) alt bendi eklemek suretiyle değiştirilir:

Değiştirilmesi

"(ç)

Doğrudan doğruya yapılan başvurularda üreticilerden
üretimin yapıldığı yıla ait tarımla ilgili herhangi bir birliğe
üye olduklarına dair Çiftçi Üyelik Belgesi getirmesi
koşuldur."

Esas Tüzüğün
7'nci
Maddesinin

4.

(1)

Esas Tüzük, 7'nci maddesinin (1 l)'nci fıkrasından hemen sonra yeni
(12)'nci fıkrası eklenınek suretiyle değiştirilir:

Değiştirilmesi

"(12)

Doğrudan doğruya yapılan başvurularda üreticilerden
üretimin yapıldığı yıla ait tarımla ilgili herhangi bir birliğe
üye olduklarına dair Çiftçi Üyelik Belgesi olmayan
üreticiler."
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Esas Tüzüğün 5.
12'nci
Maddesinin

Esas Tüzük, 12'nci maddesinin {4)'ücü fıkrasını kaldırılmak ve yerine
aşağıda yeni (4) 'ücü fıkrası konmak suretiyle değiştirilir:

Değiştirilmesi

"(4)

Akaryakıt ithalatı

yapan gerçek veya tüzel kişilerden
ithal anında C.İ.F Mal Toplam Bedeli üzerinden %1
oranında prim kesilerek Fona yatırılır. Bu işlem Gümrük
işleri ile görevli Daire tarafından bu Tüzüğe ekli CETVEL
3'de yer alan ve G.T.İ.P. numaraları ile birlikte verilen
malın ithalatı anında gerçekleştirilir."

Geçici Madde
2020-2021

Üretim Yılı
Kuraklıktan

Zarar Gören
Kuru Ziraat
Alanlarının

Tazmin
Edilmesi

6.

"Bu tüzük tazminat hesaplamasında ve ödenmesindeki
esaslar 6. (4) fıkrası ve 14.(5), (8), {10) ve {l l)'nci
bentlerindeki kurallara bakılmaksızın 2020-2021 yılı tahıl
(arpa, buğday, yulaf, hasıllık ve tritikale) ve yem bitkisi (fiğ
ve favetta) üretim döneminde Bakanlar Kurulu tarafından
kuraklık ilan ediJen alanlara, kuraklık nedeniyle %50, %70
ve %90 zarar gördüğü saptanan tahıl (arpa, buğday, yulaf,
hasıllık ve tritikale) ve yem bitkisi {fiğ ve favetta)
alanlarına, üretici ürün beyanları ile Teknik Komite ürün
bulgularının ayni ve/veya farklı olması halinde üreticilere
aşağıdaki kurallar çerçevesinde tazminat ödenir. Kuraklık
nedeni ile arpa, buğday, yulaf, hasıllık, tritikale ve yem
bitkisi fiğ, favetta beyan edilen arazilerin Teknik Komite
tarafından arpa, buğday, yulaf, tritikale, fiğ, favetta,
hasıllık, otlatma veya sano olarak bulunması halinde üretici
beyan ürünü ile aynı ürün olarak kabul edilir ve beyan
ürününe verilecek tazminat ödenir. Komiteler tarafından
nadas bulunan arazilere ve/veya üretici tarafından nadas
beyan eden başka bir ürün bulunan arazilere tazminat
ödenmez.
Ancak detaylı toprak etüt ve haritalama çalışmaları
sonucu elde edilen bulgular dikkate alınarak Tarım
Bakanlığı ve/veya Tarım Dairesi tarafından 1-0 HD. tahıl
alanı için öngörülen taban gübresini kullanmayan reticilere
tahıl ve baklagil alanları için 14.(1), (2), (3), (4) fıkraları
uyarınca belirlenen tazminat maliyetinden gübre maliyeti
oranından 72.00-TL. eksik ödeme yapılacaktır.
% 50 Zarar Gören alanlara 110.25 TL/Hükümet Dönümü
% 70 Zarar Gören alanlara 165.38 TL/Hükümet Dönümü
% 90 Zarar Gören alanlara 226.80 TL/Hükümet Dönümü;
Kıstasları esas alınarak tazmin edilir.

Yürürlüğe

Giriş

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

