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Tüm Branşlarda; 
- Kadın çiftçi indirimi % 5' ten % 10' a çıkarılmıştır. 
- Genç çiftçi indiriminde genç çiftçi yaş sınırı 30'dan 40'a çı-
karılmıştır. 
- % 5 oranında "Şehit Yakını ve Gazi" İndirimi getirilmiştir. 
- Devlet prim desteği; 6490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kap-
samında belirlenen riskler için tüm branşlarda, sigorta primi 
tutarının % 50'si oranında uygulanacaktır. Ayrıca; 
- Köy bazlı kuraklık verim sigortasında ise; sigorta priminin % 
60'ı oranında prim desteği sağlanacaktır. 

 
 

 Cevizin sigorta tarihi olarak farklı tarihler olduğun-

dan, kesin bilgi için İl ve İlçe Tarım ve orman Müdürlüklerine 

danışılması gerekmektedir. 

Ürünlerin son sigorta tarihleri 

Sıra 
No Ürün Adı Sigorta bitiş tarihi 

1 Fındık (Giresun'un tüm ilçeleri) 28 Şubat 2023 

2 Arpa (Giresun'un tüm ilçeleri) 14 Nisan 2023 

3 Buğday(Giresun'un tüm ilçeleri) 21 Nisan 2023 

4 Tritikale(Giresun'un tüm ilçeleri) 17 Mayıs 2023 

5 Dut (Giresun'un tüm ilçeleri) 7 Nisan 2023 

6 Kivi (Giresun'un tüm ilçeleri) 21 Şubat 2023 

7 Çay (Giresun'un tüm ilçeleri) 18 Mayıs 2023 

İsteğe bağlı olarak, 
- Don riskinin yaş meyvelerde ve yağgülünde neden 

olduğu miktar kaybı, 

  

- Yağmur riskinin; kiraz ve üzüm ürünlerinde olgunlaş-

ma ve hasat dönemlerinde neden olduğu miktar kaybı 

ile taze tüketime yönelik olarak üretilen incirlerde ol-

gunlaşma ve hasat dönemlerinde yol açtığı kalite kaybı, 

kurutmalık amaçlı üretilen incirlerde olgunlaşma ve 

buruklaşma dönemlerinden hasada kadar olan dönemde 

neden olduğu miktar ve kalite kaybı , 

  

- Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, taşıt 

çarpması, sel ve su baskını, yaban domuzu zararı riskle-

rinin, arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf ürünleri ile 

bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmında 

neden olduğu miktar kaybı teminat kapsamına alınabil-

mektedir. 

Sigorta yaptırılmazsa ne Olur? 

Tarım Sigortaları 2023 yılı uygulamalarının yer 

aldığı Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2023 Yılında 

Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim 

Desteği Oranlarına İlişkin 09/12/2022 tarih ve 6490 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı, 10/12/2022 tarih ve 32039 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler için; 5363 

sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 17'nci maddesinde 

belirtilen; "Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer 

alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, 

20.6.1977 tarihli ve 2090 sayılı Kanundan yararlana-

maz."hükmü bulunmaktadır. 

 Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdindeki Çiftçi 
Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) 31 Aralık tarihine kadar mutlaka 
kayıt yaptırmaları ya da mevcut kayıtlarını güncellemeleri 
gerekmektedir. Sonrasında ise poliçe süresini kaçırmamak 
için, bitkisel ürünlerde değişiklik gösteren ilk ve son poliçe 
kabul tarihlerini TARSİM Mobil uygulaması ve tarsim.gov.tr 
üzerinden takip ederek, yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri 
aracılığıyla tarım sigortası başvurusunda bulunabilirler. Fın-
dıkta poliçe süreci 1 Kasımda başlamış olup, 28 Şubatta 
bitmektedir. 
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 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamın-

daki risklerin teminat altına alınması, standart sigorta po-

liçelerinin belirlenmesi, hasar organizasyonları, tazminat 

ödemelerinin yapılması, tarım sigortalarının geliştirilmesi, 

yaygınlaştırılması ve diğer teknik hizmetlerin yürütülmesi 

amacıyla Tarım Sigortaları Havuzu kurulmuştur. 

. 

 
Tüm bitkisel ürünler için; 

-Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, taşıt çarpması, 

sel ve su baskınının ürünlerde neden olduğu miktar kaybı, 

 

-Dolunun yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçeklerde neden 

olduğu kalite kaybı, 

 

-Yaban domuzunun tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve 

çilekte neden olduğu miktar kaybı, 

 

-Kuşların, ayçiçeği (yağlık), ayçiçeği (çerezlik) ürünleri ile 

ayçiçeği (sertifikalı tohumluk) ürününün olgunlaşma ve hasat 

döneminde tabla üzerindeki tohumları yemesi suretiyle ortaya 

çıkan miktar kaybı, 

 

-Yağmur riskinin, pamuk ve pamuk (sertifikalı tohumluk) ürü-

nünde kozaların açılmasından itibaren hasada kadar olan dö-

nemde, açılmış kozalarda neden olduğu miktar kaybı, 

  

TARIM SİGORTASI NEDİR? 

Sigorta Çeşitleri Nelerdir? 

 Bitkisel Ürün Sigortası 

 Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası 

 Sera Sigortası 

 Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası 

 Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası 

 Kümes Hayvanları Hayat Sigortası 

 Su Ürünleri Hayat Sigortası 

 Arıcılık Sigortası 

Bitkisel Ürün Sigortası 

-Don riskinin, meyve ve bağ fidanlarında neden olduğu 
miktar kaybı zararı ile şekerpancarı, kabak (çerezlik), doma-
tes (salçalık), domates (sofralık), biber (chili), biber 
(dolmalık), biber (sivri, çarliston), biber (salçalık), biber 
(kırmızı), biber (kapya), biber (üçburun), biber (kaliforniya), 
biber (macar), biber (jalapeno), biber (turşuluk), patlıcan 
ürünlerinde fide ve yapraklanma döneminde yeniden ekim 
dikime neden olacak şekilde meydana getirdiği zarar-
lar.teminat kapsamına alınmaktadır.  

Mevcut kapsama ilave olarak, 2023 yılında 

ilk defa; 
 

Bitkisel Ürün Sigortasında; 

- Dolu riski tarife fiyatında toplam 134 üründe % 5 ila % 15 

oranlarında indirim yapılmıştır. 

- Buğday ürünü tarife fiyatında % 6 indirim yapılmıştır. 

- Bitkisel Ürün ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında 

uygulanan Çift Poliçe indirimi % 5' ten % 10' a yükseltilmiş-

tir. 

Sera Sigortalarında; 

- Örtü Onarım Masrafı tutarı 250 TL' den 1.000 TL'ye yük-

seltilmiştir. 

- Yenilenebilir Enerji Kaynağı olan Jeotermal kaynağı kul-

landığı tespit edilen seralarda toplam poliçe primi üzerinden 

% 5 oranında indirim uygulaması başlatılmıştır. 

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında; 

- Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında tarife fiyatında süt 

sığırlarında % 6, besi sığırlarında % 5 indirim yapılmıştır. 

- Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında % 15 olan yavru 

atma bedeli % 20' ye çıkarılmıştır. 

- Dar kapsamlı tarifede, "Terör, Grev, Lokavt, Kargaşa, Halk 

Hareketleri" teminatı isteğe bağlı ek teminat olarak teminat 

kapsamına alınmıştır. 

- Yenilenebilir enerji kaynağı aktif biyogaz enerjisi üretimi 

yapan ve risk inceleme sonucuna göre kullandığı tespit edilen 

büyükbaş hayvancılık işletmeleri için % 5 indirim uygulama-

sı getirilmiştir. 

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında; 

- Küçükbaş Hayvan Hayat sigortasında "Ek Hastalıklar, Uçu-

rumdan yuvarlanma, kurt parçalaması vb." hasarlar için müş-

terek sigorta oranı % 30' dan % 20' ye düşürülmüştür. 

- Terör, Grev, Lokavt, Kargaşa, Halk Hareketleri" teminatı 

isteğe bağlı ek teminat olarak teminat kapsamına alınmıştır. 


