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BAKANLAR KURULU KARARI 

 Karar Sayısı : 2011/2602 

 Ekli “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile 

Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 

9/12/2011 tarihli ve 12284 sayılı yazısı üzerine, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci ve 13 

üncü maddeleri ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 

16/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
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TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN KAPSAMA ALINACAK  

RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA  

İLİŞKİN KARAR 

 

 

Havuz tarafından teminat altına alınacak ürünler ve riskler  

MADDE 1 – (1) Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, 

deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde; ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için bu 

risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere, don riski; ilgili genel şartlar, teknik şatlar, tarife ve 

talimatları kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate 

alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu  tarafından teminat altına alınır.  

 (2) Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt 

çarpması, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını ek riskleri paket halinde; ilgili genel şartlar, teknik 

şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Örtü Altı Kayıt 

Sistemine Kayıtlı çiftçilerin mevcut arazi, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları 

Havuzu tarafından teminat altına alınır.  

 (3) Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş soy kütüğü, ön soy kütüğü ile Hayvan Kayıt 

Sistemine (Türkvet) kayıtlı olan süt sığırları ile damızlık mandalar ve erkek besi sığırları için ölüm 

riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; mevcut tesis, işletme ve 

yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.  

 (4) Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş, Türkvet’e (Koyun, Keçi Kayıt Sistemine) kayıtlı 

olan damızlık koyun ve keçiler ile damızlık koç ve tekeler için ölüm riski; ilgili genel şartlar, teknik 

şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, 

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır. 

 (5) Kapalı sistemde üretim yapan bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde 

yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları 

kapsamında; mevcut tesis, işletme, kümes hayvanlarına ait yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, 

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır. 

 (6) Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski; ilgili genel şartlar, teknik 

şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt 

Sistemine kayıtlı işletmelerin mevcut işletme ve su ürünleri yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, 

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır. 

 (7) Risk incelemesi sonucunda, Havuz tarafından sigortalanması uygun görülmeyen ürün ve 

riskler sigorta edilmez.  

 (8) Havuz tarafından sigorta edilmeyen ürünler ve riskler ile ilgili genel şartlar, teknik şartlar, 

tarife ve talimatlarla kapsam dışı bırakılmış haller ve kayıplar, 5363 sayılı Tarım Sigortaları 

Kanununun 17 nci maddesindeki uygulama yılında yer alan riskler arasında sayılmaz. 

 

Prim desteği  

MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamında belirlenen riskler için 2012 yılında, sigorta priminin %50’si 

oranında prim desteği verilir.  

 (2) Açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresinin don riski kapsamına alınması, 

risk maliyetindeki artışlar ve çiftçinin ödeyeceği prim de dikkate alınarak, verilen prim desteğine ilave 

olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında ek prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzuna bütçenin 

ilgili tertibinden aktarılarak karşılanır.  



 

 

 

Meteorolojik Veri Paylaşımı  

MADDE 3 – (1) 5363 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde, Tarım Sigortalarında 

teminatların geliştirilmesi, risklerin değerlendirilmesi, aktüerya ve hasar tespit çalışmalarının etkin bir 

şekilde yürütülmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük ve/veya aylık meteorolojik verileri, 

Tarım Sigortaları Havuzu ile bilgisayar ortamında ücretsiz olarak paylaşır.  

 

Cezai Hükümler  

MADDE 4 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 6183 Sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı 

oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında 

ödemeyi sağlayan belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde 

müştereken sorumlu tutulurlar.  

 (2) 5363 sayılı Kanunla belirlenen sigorta primi destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu 

düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl 

süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.  

 

Yürürlük  

MADDE 5 – (1) Bu Karar 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.  

 

 

 

 


