DEVLET DESTEKLİ GELİR KORUMA SİGORTASI
TARİFE VE TALİMATLARI – 2021
1. Amaç ve Kapsam
(1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu uyarınca yapılacak Devlet Destekli Gelir Koruma Sigortasında
bu tarife ve talimatlar uygulanır.
2. Sigorta Bedeli
(1) Sigorta bedeli; ürünün beklenen verimi, beklenen fiyatı ile poliçede belirtilen Çiftçi Kayıt Sistemine
(ÇKS) kayıtlı ekili alanın çarpımından oluşur.
(2) Sap unsuru Tablo.1’de yer alan ürünler için isteğe bağlı olarak sigortalanmakta olup sap unsurunun
sigorta bedeli, tablodaki oranlar uygulanarak belirlenir.
Ürün Sap Unsuru Sigorta Bedeli Oranları (Tablo.1)
Ürün

Ana Ürünün Sigorta Bedeline
Uygulanacak Oran

Buğday

%30

(3) Beklenen fiyat, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) buğday alım baremlerine göre
Konya Ticaret Borsası tarafından buğday ürününün ekmeklik ve makarnalık çeşitleri için bir önceki
ekim sezonu temmuz ve ağustos aylarında açıklanan ürün birim fiyatının ortalamasının, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temmuz ayı içinde açıkladığı enflasyon raporundaki yıl sonu
enflasyon tahmini oranı ile güncellenmesi sonucu bulunan TL/Kg cinsinden değeri baz alınarak Tarım
Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
3. Prim Tutarı
(1) Poliçe primi; buğday ürünü ve isteğe bağlı sigortalanan sap unsurunun sigorta bedeline EK 1’de yer
alan tarife fiyatlarının uygulanmasıyla bulunur.
(2) Poliçenin prim tutarı 30 TL’den az olamaz.
4. Tazminatın Hesabı
(1) Tazminat tutarı hesabında, parselin gerçekleşen geliri ile parselin korunan gelir değeri arasındaki
fark baz alınır. İlgili yıl için parselin gerçekleşen gelir değerinin, parselin korunan gelirinin altında
kalması durumunda sigortalı üretici tazminat almaya hak kazanır. Parselin gerçekleşen gelir değerinin,
parselin korunan gelir değerine eşit veya üzerinde olması durumunda ise ilgili parsel için herhangi bir
tazminat ödemesi yapılmaz. Buğday ürününün sap unsurunu teminat kapsamına alan üreticiler için sap
unsuru için tazminat tutarı, Tablo.1’deki oranla çarpılarak belirlenir.
(2) Tazminata hak kazanılması durumunda, ödenecek en düşük tazminat tutarı poliçe başına 30 TL’dir.
5. Erken Dönemde Gerçekleşen Hasarlarda Ekim Masrafı
(1) Erken bir gelişme döneminde sigortalı ürünün hasara uğraması durumunda; Tarım Sigortaları
Havuzu eksperi tarafından ekime karar verilmesi halinde, sigortalının, hasar tarihine kadar, mevcut
ürüne yapmış olduğu ekim masrafları karşılığı olarak, parselin sigorta bedelinin %30’una kadar tazminat
sigortalıya ödenir.

6. Sigortaya İlk ve Son Kabul Tarihleri
(1) Sigortaya kabul 1 Ekim tarihinde başlar, 31 Aralık tarihinde sona erer. Tarım Sigortaları Havuzu bu
tarihlerin değiştirilmesi konusunda yetkilidir.
7. Poliçe İptaline İlişkin İade Esasları
(1) Poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılacak sigorta iptallerinde prim tahsil edilmez. 7
günlük sürenin geçilmesi halinde, poliçe son kabul tarihine kadar isteğe bağlı iptallerde, işleyen günler
üzerinden prim tahsil edilir.
(2) Sigorta son kabul tarihinden sonra yapılacak poliçe iptal taleplerinde prim iadesi yapılmaz.
(3) Zorunlu nedenler (sigortalının vefat etmesi, arazinin satılması gibi) ile yapılan poliçe iptallerinde
prim iadesi gün esasına göre yapılır.
(4) Genel Şartların C.2 maddesinin ikinci fıkrası ile C.4 maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine
istinaden kısa dönem üzerinden yapılacak prim iadesinde aşağıdaki Tablo.2’de yer alan oranlar
uygulanır.
Kısa Dönem Prim Tahsilat Oranı Tablosu (Tablo.2)
Poliçe Süresinin (%)
1,91 ine kadar
1,92 ile 4,10 arası
4,11 ile 8,22 arası
8,23 ile 16,6 arası
16,7 ile 25 arası
25,1 ile 33,3 arası
33,4 ile 41,6
41,7 ile 50 arası
50,1 ile 58,3 arası
58,4 ile 66,6 arası
66,6 ’dan fazla ise
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8. İndirimler
(1) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda poliçe primi üzerinden %5 oranında indirim
uygulanır.
(2) Sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, poliçe primi üzerinden %5
nispetinde “Genç Çiftçi İndirimi” uygulanır.
(3) Sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 nispetinde “Kadın Çiftçi
İndirimi” uygulanır.
(4) Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemine kayıtlı üreticilere poliçe primi üzerinden %5; aynı zamanda
DİTAP üzerinden sözleşme yapmış olmaları durumunda ilave %5 olmak üzere toplamda %10 prim
indirimi uygulanır.

9. Yürürlük
(1) Bu tarife ve talimatlar 01/10/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

EK 1: Buğday Ürününe Ait Tarife Fiyatları
EK 2: Buğday Ekmeklik ve Makarnalık Çeşitleri

EK 1: Buğday Ürününe Ait Tarife Fiyatları
İL

İLÇE

KONYA

CİHANBEYLİ
KADINHANI
KARATAY

SULU -KURU
ÜRETİM
5,50%
5,50%
5,50%

EK 2: Buğday Ürünü Ekmeklik ve Makarnalık Türleri
Ürün Adı

Ürün Türü*
Anadolu Durum Buğdayları (Makarnalık)

Buğday

Anadolu Beyaz Sert Buğday (Ekmeklik)
Anadolu Kırmızı Sert Buğday (Ekmeklik)
Diğer

* Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) buğday alım baremlerine göre Konya Ticaret
Borsasında işlem gören buğday türleri.

