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Biiindiği üzere, Tarııı Sigortalarl IJavuzu tarafındaıı kapsaına alınacak ürünler, risklcr, bolgelerVe iŞletme ölÇekleri itibariYle Devlet tarafıırdan sağlanacak priın desteği miktarları, her yılCuınhurbaşkanı Kararı ile belir]eırıııektedir.
Tarıın Sigoftaları 2022 Yılı uYgulaınalarınln yer aldığı ,l-arıııı 

Sigoılaları Havuzu Tarafınd,an2022Yılıırda KaPsaırıa Alınacak I{iskler, Llriiııler ve l3otİeier iıJ prim Desteği oranlarına ilişkin 21/l2/202ltarih ve 493l sayılı Cunrlıurbaşkaırı l(ararı, 22l|21202ı tu.İİ;;:;İ;;^'ruy,ı, n..*i Gazete,deyayımlanarak ylirtilliiğe girıııiştir. Bu karar ile;
(l)Bitkisel ıir|iırler iÇin dolu aı'ıa riski ile birlikte fırtıııtı, lrortuııı, yangıı,,, lıeyelan, depreııı, sel vesu baskıırı ve kara, hava, deniz taŞıtıııııl çi]rpma riskleri ile tarla tiriinlerinde, sibzelerde ve çilek tirtinıindeYabaıı doııuzu 'ZaraÜ, Palııtık tiı'üntiııde hasat döıreıııinde ııı-iktar kaylııııa yol açan yağnıur zarafl,ayçiçeğiürünüııde kuŞ zararı ve Şeker Pancarı, çerezlik kabak, doıırates, biber, patlıcan ürüırlerinde yeniden ekinrdikinı ırıasrafi olarak Ödeırecek doıı zıırarı ek riskleri dolu paketi halinde verilmiştir. Bıı sayılan risklereilavc olarak, isteğe bağtı olınak üzerc;

a) Açık alaııda yetiştirilen ırıeyveler ve yağ gulti için cion riski,b) Dolu ağı ve örtü ile destek (telli terbiye) sistemleriııde ve bu sistemlerin altında bulunaıı ürıinlerde,dolu' dolu ağırlığı, kar ağırlığı, fırtıı-ıa, lıortıını, yangın, deprem, lreyelan, sel ve sı"ı baskını, kara, hava,deniz taşıtıırın çiırpması riskleri,
c) Kiraz, incir ve üzi.iıı ıiriinleriııde yağırıur riski,
d) AltıııtoP, iimon, mandaliııa, Po'takaİue iizüm iiriinlerinde sıcak lrava zararı riski,ilgili genel şartlar iletarife ve ta|iııratlar kaPsaı,ıında, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileridikkate alınarak, T'arıııı Sigortaları Havuzu taraflndaıı tenıinat aItına alınnııştır.(2) MeYve ağaÇları, ÇaY, ası-lialarııı kenciileri ile fidanlarıncitı ve sıis bitkisi fidanlarında pakethalinde; dolu, ilrtına, lrorfum, Yangln, lıeyelaıı, clepreni, kara, hava, cleniz taşıtının çarpması, kar ağırlığı,sel ve su lıaskıı-ıı riskleri, sadece fidaıılarda yalıaıı donruzu zararı riski ile meyve ve bağ fidanlarıııda donriski ilgili genel Şartlar ile tarife ve taliıııatlar kapsaınında, çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin,ozlıik" tiriin ve arazi bilglleri c]ikkate alıııarak, 'rur,,r, Siİrtaları Havuzu tarafından teminat altınaalıııııııştı r.

(3) KtıY bazlı kııraklık vcriııı sigortasıyIa, k.ıru tarıııı alaıılarıırdayetiştirilen buğda y,&Wo,çavdar,yulaf, tritika]e, nohut, kırııızı nrerciırıek ve yeşil ınerciı]rek iir|inleri ile bıı İirtinlerin sertifikalıtohıııluklarında, dolu Paketi <iıŞınclaki; kıırakhk, don, sıcak rt|zgar,sıcak hava clalgası, aşırı nem, aşirıYağıŞ riskleriırdeıı kaYııaklı veriııı azalışları, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamıııda; çiftçiKaYıt Sistemiııe kaYıtlı ÇlftÇileriıı, özliik, tiru, ,. urori ırİçiıeri dikkate alınaı-ak, Tarıııı SigortalarıHavuzu tarafınci aı-ı teminat a ltına al ınnr ı ştır.
(4) Seralar iÇin dolu ana rıski ile tıirlikte; fifiına, lroıtum, yangın, heyelan, depreıı, sel ve suLıaskınl ile kara, hava, deııiz taŞıtlırııı çarpnası, kar ağırhğı ek riskleri ile seranın örtı_i malzeınesi
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konstriiksiYon (iskelet) kıYmetleriııin cloğrudan bir zatara uğranrası sonucLı eııkazın sökülmesi,kaldırılıııası, temizleırııresi ve taşınırra ırrasrafları paket lıalincie; ıığlıi geırel şartlar ile tarif,e ve talinıatlarkaPsaıııııda; Örtti Altı KaYıt Sistemine kayıtlı çifiçilerin, öziük, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak,'I'arııı si goıtaları Hav uzıı tarafın daır teıır inat altına al ınmıştır.
(5) Tarım ve orman Bakaıılığı kayıt sisteıılerine kayıtlı buyııkbaş lıayvanlar içiıı ölüm riski ve ekolarak isteğe bağlı olnıak tizere lıırsızlık, tcı"ör, grev, lokavt ve ]ıalk hareketleririskleri; ilgili genel şartlarile tarit'e ve taliınatlar kapsalnında; n]evçLıt tesis, işletıne ve yetiştiricilik bilgileri clikkate alınarak, TarımSigortaları Havı.ıztı taratından teıninııt altıııa alınn-ııştır.
(6) Tarını ve orırıaıı Bal<anlığı kayıt sistcn-ıleriııe kayıtlı küçtikbaş hayvaıriar için ölünı riski ve ekolarak isteğe bağlı olmak üzere lıırsızlık riski; ilgili genj şaı,tlal ile tarife ve taliınatlar kapsaınında;mevcut tesis, iŞietme ve YetiŞtirlcilik bilgileri clikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuztı tarafındanteıninat altına al ınmıştır.
(7) Tarını ve ormaıı Bakaıılığı kayıt sisteırrlerine. kayıtlı, kapaIı sisteıııde üretim yapılaıı,bio-güvenİik ve hijYeıı tedbirleri alınn-ıış tesislerde yetiştirilen küınes Üyranla., ile açık ve yarı açıksistenıde YetiŞtirilen küııres hayvaııları içiıi oliim 

-riski; 
ilgili genel şartlar ile tarifb ve talimatlarkapsanrında; üTlevcut tesis, işletııie ve yetiştıricilik bilgileri dikkate alıııarak, Tarınr sigortaları Havuzutarafıııdan temiııat altına alıırmıştır.

(8) Denizlerde ve iÇ sıılarda YetiŞtiıileıı sıı ıirıinleı,i için hastalık, yetiştiricinin kontrolti dışındakikirleııme ve zehirlennıeler, fırtlııa, lıortıını, depren-ı, sel ve su baskını. kazalar,predatörler, alg patlanıasıııedeıriyle ıııeydana ge|en ölünı ris]<i ile isteğe bağlı olıırak üzere;
a) Kaibs ve ağlar iÇin kazalar, Predatör saldırısı, fjrtına, hofiunı, depreın, sel ve su baskını riskleri,b) Su tiriinleri ile kaf'es ve ağlar iÇin l-ıırsızlık riski,ilgili genel şartlar ile tarite ve talinıatlar kapsaırıında;su Ürünleri kayıt sisteıııiı'ıe kayıtlı oları işletmeieiiıı: lııevcut tesis, işletıııe ve yetiştiricilik bilgileridikkate alınarak, Tarııı Sigortaları IJavıızıı tarallı-ıdaıı teıırinat altına alınmıştır,(9) Arıcllık KaYlt Sistemine kaYltlı, plakalı kovanlar için; fırına, hortum, yangın, heyelan,dePreın, sel ve su basklnı, kara, Iıava, cieniz taşıtının çarpınası, ııakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri;ilgili genel Şartlar ile tarifb ve talinıatlar kapsaııında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileridikkate alınara]<, Tarını Sigortaları Havıızu tarafiııciaıı teııriııat altına alııımıştır.

Mevcut kapsaına ilave olarak ,2022 yılıııda ilk cietb;
Bitkisel iirün Sigortasıııcla; Belirlenen tirİinlerde o/o 5 deno/o |5,evaraıı oraırlarda,,Dolu Riski,,tarif'e fiYatlarında iııdirinr YaPılmıŞtır.Kapsaında yer alaıı çeşitli risklere yönelik; belirlenen ürünlerde,muafiYet oranlarında %1O'daıı %o 8'e" ınıişterek sigortaya ıııİı<ın % 10 _20,den o^ 0,u u" o/o 40,dano/o 35,eolıırak üzere değiŞeır oraııIarda inciirinı yapıIı-ı-ıışır. ş.k..pun.orı, Kabak (çerezlik), Sebzeler (doıııates,lıiber' Patlıcan) "Doıı Riski" ten-ıiııat kapsa,,,ı,na alınııııştır,Fician (Meyvej, p,ioan(nağ) ürünleri, tldanüretiın Parselinde Ya da bahçeye clikilıııiş, ekoııoınik vorinıe yatmaüTlış fldanlarda hava sıcaklığının 0?altlna diıŞmesiYle ırreYdana geleıı "Doı1" zararıı,ıın neden oldıığıı miktar kaybı teminat kapsamınaalınnrıŞtır,"Kar Ağırlığı" riskiııin Dolu Ağı ve Ortıı ile Destek (T,elli Terbiye) Sistemlerinde ve sisteminaltında kalaı'ı iirtiıre verdiği zararIaı, teıııiırat kapsaııııı-ıa alınııııştır.,,Taşıt çarpması (kara, hava, deniz),,tenıinatı kapsaınına "sigoıtaiı bitkisel iirünler'' de alınmıştır.
I(öv BazIı Kuraklık Verim Sigortasıntla; Sadece 2022 yılınamalrsus olıırak üzere; Eşik VeriıııDeğeri (köY ortalama verimiı'ıiıı o/o 70':ı) o/o 70'den %o 80,e çıkarılnııştır. Toplanı prim üzerinden verilenf)evlet Prim Desteği oranı o/o 60'daı.ı o/o 70'eçıkarılnııştır.
BüYükbaŞ HaYv:rn HaYıt Sigortasıncla; Geniş ve dar kapsamlı süt sığırı, besi sığırı hayvanlıaYat sigortalarlırın Prinı fiyatlu',nJu %oI6 oraıııncla indirim yapılmıştır.Hıisıztık Temiıratı priınfiyatlarında o/o 

I 6 or aııında inclirinı yap ılııı ıştır.
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I(iıçükbaş Hayvan t{ayat sigortasında; Geniş ve dar kapsamlı kuçtikbaş lıayvan hayatsigortalaı'ınıır Prim fiYatlarında oZl6 oraırında indiriıı yapıimıştır.Hırsızlık Teminatı prim fiyatlarındao/n16 oıaııında iııdiriı-ır YaPlImlŞttr.Miişterek sigorta nİunır, revize edilerek; l2 ve 18 aylık olarakdüzeıı]eneır kııçı'ıkbaş hayvaıı hayat sigortası poliçelerinde, Ek hastalıklar, uçurumdaıı yuvarlanma, kurtparÇalaırrası vb, dıŞındaki "- Diğer [)urı"ınılara" ait ınüştereksigoıta oranıo/o 1O,dan o/o 5,e indiriJmiştir.Su tirünlerİ l{aYat Sigortasınıla; Sıı iirüııleri hayat sigortalarıı:ıın 3 risk kategorisindeki prinıfiyatlarında o/o 12 oraı-ıında inclirim yapılırrıştır.
Arıcılıi< Sigortasında, KaPsaııı geııişletıııesiıre yönelik; Arıcılık Kayıt Sisteııine (AKS) kayıtlı vePlakalı olııak kaYdıYla her tiir nrotlern l<«ıvan ve kaıakovaıı arıçılık sigoıtası teırrinatları kapsaııınaalınııı ıştır.

Devlet Priın clesteği;493l saYılı C'unıIıurbaşkaııı Kararı kapsamında belirleneıı riskler için tüıııbranşlarda, sigoıta priıni tutarı nın o/o 50'ri oro,-,,rda uygııianacaktır. Ayrıca;- AÇık alanda YetiŞtirilen ııeYveler, Yağ gülü, şeker-pancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcanlirünleri ile meYve ve bağ fidanlarında; verilen pı,im desteğine ilave olarak, .od... don riski primine budesteğin 1/3'ti oraırında ek priırr desteği,
- KÖY bazlı kuraklık veriııı sigortasınJa :2022yılı içiıı sigorta prim tııtarın ın o/o ll,ioraırında prinı desteğiverilecektir.

Üreticilerin, 
_tarıırı sigortası prim desteğinden yararlanatıilınesi için _Bakanlığımız kayıtsisteırıleriıre kaYıtlı olırraları ve bu kayıtİarıırı her yıl gıincelleıııeleri gerekmektedir.Tarım sigortası yaptırnrayaır iireticiler için; s:oı sayılı Tarıın sigortaları kanununun l7,ncimaddesinde belirtilen; "BLı Kaırun kapsaıırında, rıygulaına yılında y., aIaJ riskier için tarım sigoılasıYaPtırınaYaır üreticiier,20,6,I977 tarihli u. iLıqo suy,ı, Kanundan yararlanamaz.,,hiıkınuııygulanııraktadır,

Ayrıca,İl TarııııvcorıııaııMi,ıdtirltikieriıı-ıize,altıaylık(0l 
ocak -30Haziraıı)veyıllık(0l ocak- 31 Aralık) olıııak üzere, il ve ilÇe tıazınciaki tarınr sigoıtaları verilerinin gönderilııesi işleııine devamedilecektir.

Devlet destekli tarııı'ı sigortaları uygulaıııaları ile ilgiti olarak, 2l/12l202J tarih ve 493l sayılıCuııılıurbaŞkaırı Kaıarı iÇeı'iğiniıı, poliçe ilk ve son kabul?rihlerinin (www.tarsiıı.gov.tr) üreticilerebildirilnresi ve bu konuda gerekli duyu'uıu.,n yapılması, tiretici mağduriyetlerinin önlenebilınesi için2022 YıIı eğitiıı Ve Yayln] f'aaliYetlerincie tarııı sıgortaıarı konusuııa onemle yer verilııesi; TarımSigortaları Havuzunı"ııı (TARSİM) işletici şirketi iıan Ta.ı,n sİ*"n.,"r,';;ur, işletmesi A.ş.,yebilgilendirıne ve tanıtıüı 
-faaliyetlerinde gerekli her t|irlti desteğin sağlanması; bilgilendirme ve tanıtınrfbaiiyetlerinde İşletici Şirketle işbiriiği naıınoe bıılunulınası lıususunda;

Gereğinı bilgilerinize rica eclerinı.
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