2000 GENEL TARIM SİGORTASI FONU BİTKİSEL ÜRETİM ZORUNLU
SİGORTA TÜZÜĞÜ
[(1.12.2000 – R.G. 146 – EK III – A.E. 846 Sayılı Tüzüğün), (29.3.2001 – R.G. 33 – EK III – A.E.
185), (13.4.2001 – R.G. 42 – EK III – A.E. 242), (27.12.2001 – R.G. 139 – EK III – A.E. 838),
(28.3.2002 – R.G. 36 – EK III – A.E. 176), (5.9.2002 – R.G. 88 – EK III – A.E. 534), (28.5.2003 –
R.G. 57 – EK III – A.E. 376), (17.6.2005 – R.G. 97 – EK III – A.E. 313), (27.6.2005 – R.G. 102 –
EK III – A.E. 329), (19.8.2005 – R.G. 141 – EK III – A.E. 475), (28.12.2005 – R.G. 227 – EK III –
A.E. 805), (28.8.2006 – R.G. 141 – EK III – A.E. 495), (27.12.2006 – R.G. 218 – EK III – A.E.
753), (19.1.2007 – R.G. 11 – EK III – A.E. 33), (3.8.2007 – R.G. 140 – EK III – A.E. 550),
(18.4.2008 – R.G. 70 – EK III – A.E. 313), (22.5.2008 – R.G. 91 – EK III – A.E. 403), (16.6.2008 –
R.G. 113 – EK III – A.E. 450), (18.9.2008 – R.G. 168 – EK III – A.E. 690), (8.10.2009 – R.G. 172
– EK III – A.E. 702), (22.5.2012 – R.G. 94 – EK III – A.E. 296), (20.09.2012 – R.G. 162 – EK III –
A.E. 530), (1.6.2013 – R.G. 96 – EK III – A.E. 308), (3.6.2013 – R.G. 97 – EK III – A.E. 311),
(29.1.2014 – R.G. 20 – EK III – A.E. 47), (13.3.2014 – R.G. 58 – EK III – A.E. 185), (7.8.2014 –
R.G. 166 – EK III – A.E. 493), (15.8.2014 – R.G. 173 – EK III – A.E. 517), (29.8.2014 – R.G. 182
– EK III – A.E. 537), (24.9.2014 – R.G. 196 – EK III – A.E. 576), (1.10.2014 – R.G. 200 – EK III –
A.E. 588), (17.10.2014 – R.G. 209 – EK III – A.E. 608), (30.12.2014 – R.G. 258 – EK III – A.E.
785), (9.4.2015 – R.G. 56 – EK III – A.E. 265), (27.5.2015 – R.G. 79 – EK III – A.E. 362) ve
(13.11.2015 – R.G. 165 – EK III – A.E. 729) Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş Şekli.]
GENEL TARIM SİGORTASI YASASI
(40/1982 ve 47/1995 Sayılı Yasalar.)
4.üncü ve 15.inci Maddeler Altında Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş halindeki Genel Tarım
Sigortası Yasası’nın 4.üncü ve 15.inci maddeleri altında Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim
Kurulu tarafından hazırlanan aşağıdaki Tüzüğü onaylar.
Kısa İsim

1.

Bu Tüzük, “2000 Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu
Sigorta Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

Tanım

2.

Bu Tüzük’te metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Bakanlar Kurulu” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nu;
“Bakanlık” Tarım İşlerinden Sorumlu Bakanlığı;
“Bakan” Tarım İşlerinden Sorumlu Bakan’ı;
“Baklagil” (Fiğ) ve Yönetim Kurulu’nun Fiğ dışında belirleyeceği yemlik
ve yemeklik baklagilleri;
“Bölge” Kadastral Pafta taksimatlı harita içerisinde bir planı veya bir
planın yönlerine göre parçalarını (E1,E2,W1,W2);
“Devlet” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini;
“Doğal Afetler” Dolu, Don, Sel ve Taşkın, Kuraklık, Fırtına ve Pas
Hastalıklarını;
“Dönüm” Hükümet Dönümü (14,400 ayak 2);

1

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

2.A.E. 242 / 01

2.A.E. 242 / 01

2.A.E. 493 / 14
2.A.E. 838 / 01

24/1974
35/1984
9/1996
4/1997
2.A.E. 376 / 03

“Endüstri Bitkileri” Patates bitkisini;
“Fon” Genel Tarım Sigortası Fonu’nu;
“Hasar” Doğal afetlerin Sebep olduğu hasarı;
“Hasıllık” Bu tüzük amaçları bakımından hayvanların yeşil yem ihtiyacını
sağlamak amacı ile yeşil olarak biçilecek ve/veya otlatılacak tahıl ve/veya
Fiğ alanlarını;
“Müdür” Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü’nü;
“Münavebe” Aynı arazi üzerinde belirli bir sıra takip edilerek her
defasında değişik bir bitki türünün yetiştirilmesi yöntemini anlatır. Bu
tanımda tahıl ve nadas bir bitki türünün yerine geçer.
“Nadas” Bu tüzük amaçları bakımından Hasıllık ve/veya herhangi bir ürün
ekilmeyen tarım arazilerinin Mart ayı sonuna kadar sabanla (Pulluk)
sürülüp 18-20 Cm. derinliğe kadar işlenmesi, tahıl ekim sezonuna kadar
bu arazinin boş bırakılması ve/veya yazlık ekim yapılmasını;
“Narenciye” Limon (Citrus lemon), Portokal (Citrus cinensis), Greyfruit
(Citrus paradisi) ve Mandarin ile Tanjerin (Citrus reticulata) kültür
türlerini ve çeşitlerini;
“Pas Hastalıkları” Buğdaya arız olan Kara Pas (Amili: Puccinia graminis)
sarı pas veya çizgili pas (Amili: Puccinia giumarum veya Puccinia
striiformis) ve kahverengi Pas (Amili: Puccinia recondita) Hastalıklarını;
“Saptama ve Değerlendirme Komitesi” 40/82 sayılı Genel Tarım Sigortası
Yasası’nın 16’ncı maddesi uyarınca oluşan Komite’yi;
“Tahıl” ayrı ayrı Buğday, Arpa ve Yulaf cinslerine ait kültür, tür ve
çeşitleri dışında Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tahılları anlatır,
“Tarımsal Ürün” Bu Tüzük amaçları bakımından tüm işlenmemiş tarımsal
ürünler ile kurutulmuş meyveleri - her türlü zeytin, zeytin yağını - her
türlü tahıl ve unu – her türlü darı, mısır, kabak çekirdeği, ayçiçek
çekirdeği, her türlü kuş yemini – baharat otlarını – her türlü susam,
pamuk ve keten tohumlarını, her türlü küspe, pirinç, sebze, her türlü canlı
çiçek ve tohumlarını – her türlü çay ve kahveyi – her türlü kuruyemiş
ve çerezleri;
“Toprak Ürünleri Kurumu” değiştirilmiş halindeki 24/1974 sayılı Toprak
Ürünleri Denetim Yasası’nın 4.üncü maddesi uyarınca kurulan Kurumu;
“Uzman” Tüzük amaçları bakımından Ziraat Mühendisi Mevkiinde en az
10 yıl çalışmış kişiyi;
“Üretici” Bu Tüzük kapsamında bitkisel üretim yapan ve Genel Tarım
Sigortası Fonu’na beyanda bulunan Özel ve/veya Tüzel kişileri;
“Ürün” Baklagil (Fiğ), Tahıl (Arpa, Buğday, Yulaf), Patates, Narenciye,
kültür türlerinin ve çeşitlerinin ticari değeri olan ve tüketilen aksamını;
“Yönetim Kurulu” Genel Tarım Sigortası Yasası’nın 6 (1) maddesi
uyarınca oluşan Fon Yönetim Kurulu’nu;
anlatır.

2

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL KURALLAR
Sigorta’nın Genel
Kapsamı

2.A.E. 47 / 14

3.

(1) Sigorta doğal afetlerin sebep olduğu zararları Genel Tarım Sigortası
Fonu’nun Mali olanakları çerçevesinde kısmen veya tamamen tazmin
eder ve zarara sebep olan doğal afet’e göre
(a) Kuraklık Sigortası
(b) Don Sigortası
(c) Dolu Sigortası
(d) Sel ve Taşkın Sigortası
(e) Fırtına Sigortası
(f) Pas Hastalığı Sigortası
olarak işlem görür.
(2) Sigorta aşağıdaki (3). fıkradaki kurallar saklı kalmak koşuluyle:
(a) Tahıl’da sadece dane verimindeki kayıptan;
(b) Narenciye’de meyve miktarındaki eksilmeden veya hasar
nedeniyle meyvelerin ticari değerinin düşmesinden;
(c) Narenciye ağaçlarının fırtına nedeni ile sökülmesinden veya
gövdenin ve/veya ana dallarının en az %50’sinin kırılmasından;
(d) Patatesde yumru miktarındaki zararlanmadan ve/veya
yumruların küçük kalması nedeniyle ticari değerinin
düşmesinden;
(e) Baklagil’de (Fiğ) yeşil aksam ve/veya dane verimindeki
kayıptan meydana gelen zararları;
kapsar.
(3) Sigorta, sadece doğal afetin vukubulduğu üretim yılına ait yukarıdaki
(2). fıkradaki zararları kapsar. Hasarın etkisiyle ileriki üretim
yıllarında her ne şekilde olursa olsun meydana gelebileceği varsayılan
veya meydana gelen herhangi bir zarar sigorta kapsamı dışındadır.
(4) Sigortalama, her ürünün Ekim döneminde tekrarlanır. Doğal afet
neticesinde sigorta kapsamına girebilecek ölçüde zarar gören
ürünlerin tazmin edilebilmesi için üreticilerin bu Tüzük çerçevesinde
öngörülen “Beyan” işlemini zamanında eksiksiz, doğru ve anlaşılır
olarak yapmaları koşuldur. Başvuru yapılan parseller (Araziler) için
herhangi bir belge (Koçan, Tahsis, Tcetveli, Araştırma Belgesi, İcar
Belgesi ve/veya benzeri) istenmez.
Ancak başvuru yapılan parselleri (arazileri) Genel Tarım Sigortası
Fonu bilgisayar ortamına aktardığı zaman mevcut tapu kayıtlarında
bulunmadığı takdirde, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mevcut
tarım parsellerinin tüm tapu kayıtlarını Genel Tarım Sigortası Fonu
bilgisayar ortamına aktardıktan sonra ) parsel bazında arazide veya
uydu görüntüsünde yapacağı çalışmalar sonucunda Teknik
Komitelerin, Müdürlüğün ise diğer nedenlerden gerekli göreceği
belgeler ancak Yönetim Kurulu’nun onayından sonra üreticiler Genel
Tarım Sigortası Fon’una ibraz etmek zorundadırlar.
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3.A.E. 242 / 01

2.A.E. 176 / 02

(5) Beyan İşlemi; her üreticinin ektiği ve/veya diktiği Tahıl, Baklagil,
Patates ve Nadas’a bıraktığı alanları için Genel Tarım Sigortası
tarafından düzenlenen “Başvuru ve/veya Zarar Tesbit” formlarını
aşağıda belirtilen bentlere göre doldurup Fon Müdürlüğü’ne teslim
etmesi ve karşılığında “Alındı Belgesi” almasıyla tamamlanmış olur.
(a) iTahıl ve/veya hasıllık olarak ekilen araziler 1 Aralık – 31
Aralık tarihlerinde (her iki tarih de dahil)
iiBaklagil ekilen ve/veya nadas’a bırakılan araziler için 1
Aralık – 31 Ocak tarihlerinde Fon tarafından çıkarılan
Başvuru Formlarının üretici tarafından doldurulup
beyanda bulunulması koşuldur. Ancak Nadas için bu süre
2001 – 2002 tahıl üretim döneminde 1 Aralık – 15 Nisan
olarak belirlenir.
iii- Üreticilerin, Gübre tazminatından faydalanabilmeleri için
K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Zirai Levazım,
Çiftçi Ltd. veya Özel ve/veya Tüzel Kurum ve
Kuruluşlardan
almış
oldukları
Fatura
ve/veya
Makbuzlarının aslı veya gübre aldıkları kuruluş tarafından
tasdiklenmiş fotokopileri ibraz edilmelidir.
Üreticilerin Köy Kooperstif Kredi Şirketleri ve/veya
Köy Kalkınma Kooperatiflerinden almış oldukları
gübreler ise Köy Kooperatifleri ve/veya Köy Kalkınma
Kooperatifleri tarafından Genel Tarım Sigortası Fonu’nun
hazırlayacağı çizelgelere aktarılıp Köy Kooperatif Kredi
Şirketi ve/veya Köy Kalkınma Kooperatif Sekreterleri
tarafından imzalanıp Taban gübresi için 31 Aralık (dahil),
en geç 15 Şubat’a (dahil) kadar alınan Üst gübre için ise
28 Şubat tarihine kadar Fon’a aktarılmalıdır. Köy
Kooperatif Kredi Şirketi ve/veya Köy Kalkınma
Kooperatifi tarafından hazırlanıp Fon’a aktarılan
çizelgeler Fon tarafından Kooperatif İşleri Dairesine
aktarılarak onaylanması sağlanır. Köy Kooperatif Kredi
Şirketleri ve/veya Köy Kalkınma Kooperatifleri
tarafından hazırlanan çizelgeleri Kooperatif İşleri Dairesi
onaylar. Onaylanmayan çizelgeler Genel Tarım Sigortası
Fonu tarafından işleme konmaz ve herhangi bir şekilde
tazminat ödenmez.
Yönetim Kurulu gerek görmesi halinde yukarıdaki (a)
i,ii,iii fıkralarındaki başvuru süresini yukarıdaki sürelerin
hitamından itibaren 20 takvim günü daha uzatabilir. Bu
süre hiçbir zaman 20 takvim gününü aşamaz.
(b) Tahılla münavebeye giren patates için ekim dikim tarihinden
itibaren 1 ay içerisinde beyanda bulunulması halinde bu araziler
nadas, beyan yapılmaması halinde anız olarak kabul edilip buna
göre işlem yapılır.
(c) Narenciye ve Patates ürünü için Yönetim Kurulu tarafından
bölgenin Doğal Afet Bölgesi olarak ilan edildiği tarihten
itibaren üreticinin 5 resmi iş günü içerisinde “Başvuru ve/veya
Zarar Tesbit Formu” doldurup beyanda bulunması koşuldur.
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(d)
(e)

2.A.E. 313 / 05

Sigorta
Kapsamına
Girmeyen
Zararlar

4.

Bu başvuru süresi Yönetim Kurulu tarafından gerekli
görüldüğü takdirde en fazla 5 resmi iş günü daha uzatılabilir.
Hasıllık olarak beyan edilen araziler Mart ayı sonuna kadar
saban (Pulluk) ile sürüldüğü takdirde nadas olarak kabul edilir.
iKuraklık kapsamına alınmayan köy ve/veya bölgelerde
üreticilerin Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü’nün
3(5) maddesine göre beyan etmiş olduğu Hasıllık, Fiğ
(Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Yemlik ve Yemeklik
Baklagiller), Nadas ve Patates alanları Teknik Komite
ve/veya 7(4) maddesinde belirtilen uzman kişilerce arazi
bazında Pafta/Plan/Yön/Blok/Parsel ve Alan olarak
doğrulukları kontrol edilir.
iiKontrol sonuçları Komitelerce bilgisayardan alınan üretici
beyanlarına ait Pafta/Plan/Yön/Blok/Parsel ve Alan
dökümleri üzerine işlenir ve imzalanarak sonuçlandırılır.
iii- Komite bulguları ve bilgisayar değerlendirme sonuçları
doğrultusunda köy bazında hazırlanan askı listeleri 7. (8)
fıkrası uyarınca askıya alınır. Askı süresince Fon’un
hazırladığı İtiraz Formlarını doldurup Yönetim
Kurulu’nun belirlediği itiraz harcını ödeyen her üreticinin
Komite bulgularına ve 8(1) fıkrasına göre itiraz hakkı
vardır. Askı süresi içerisinde itiraz edilmeyen Komite
Bulguları aynen doğru kabul edilir. Komite bulgularına
yasal sürede itirazda bulunulması halinde Komite
itirazları yeniden değerlendirir ve sonuçlar köy bazında
itiraz sonrası hazırlanan Askı Listesi ile üreticinin
bilgisine getirilir. İtiraz sonrası hazırlanan askı
listelerindeki sadece Komite Bulgularına (daha önce
itirazda bulunmuşsa) Askı tarihinden itibaren 5 iş günü
içerisinde yeniden itiraz edilmesi durumunda konu
Yönetim Kurulu’nun bilgisine getirilir. Yönetim Kurulu
konu hakkındaki bulguları inceleyip sonuca varır ve sonuç
itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.
Ancak itiraz sahibinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek İdare Mahkemesine konu karar için başvuru hakkı
vardır.

(1) Tüzük çerçevesinde öngörülen “Beyan” işlemini zamanında
yapmayan üreticilerin zarar gören ürünleri tazmin edilmez.
(2) Doğal afetin vukubulmasından sonra gerekli bakım işlerinin
yapılmaması, önlem alınmaması ve hasatın uzatılması gibi kasten
ve/veya ihmalden doğan maddi zararlar tazmin edilmez.
(3) Olgunlaşan fakat ihmalden veya kasten hasat edilmediği Fon
Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak (Tarım Sigortası, Tarım
Dairesi ve Fon Yönetim Kurulunda bulunan üretici Temsilcisi) heyet
tarafından tevsik edilen ürünlerde meydana gelen zararlar tazmin
edilmez.
(4) Münavebe yapılmayıp her yıl tahıl ekimi yapılan arazilerdeki zararlar
tazmin edilmez.
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(5) Tarım Bakanlığı ve/veya Tarım Dairesi tarafından yapılan arazi
sınıflandırılması sonucu Tarım Dışı olarak belirlenen arazilere Genel
Tarım Sigortası Fonu tarafından tazminat ödenmez.
Sigorta
Kapsamına
Girmeyen
İşletmeler
3.A.E. 376 / 03

5.

(1) Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilen toplam On dönümden az
ve Bin dönümden fazla Tahıl ve Baklagil (fiğ) alanları;

(2) Bir dönümde yirmi adet narenciye ağacından az ve bir dönümden az
narenciye;
(3) Narenciye ağaçlarının fırtınadan sökülmesi veya %50’sinin kırılması
halinde her ağaç ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulur.
(4) Bakanlığın herhangi bir nedenle ekim yasağı koyduğu köy ve/veya
bölgelerde yapılan ekimler;
(5) 1-0 H.D.’den az Patates alanı;

3.A.E. 376 / 03
Zarar
Çalışmalarının
Başlatılması

6.

(1) Doğal afetin vukubulmasının akabinde Saptama ve Değerlendirme
Komitesi Fon Müdürü’nün çağrısı ile toplanarak bir çalışma programı
hazırlar ve hasarın meydana geldiği mahallerde Tüzük çerçevesinde
incelemelerde bulunarak bulgu ve tavsiyelerini bir raporla Yönetim
Kurulu’na sunar.
Bu rapor ışığında konuyu inceleyen Yönetim Kurulu afet
bölgesini köy ve/veya bölge bazında belirler, ilan eder ve/veya
Bakanlar Kurulu’na tavsiye ederek ilanını sağlar.
(2) Zarar Tesbit çalışmalarında Fon’a yapmış oldukları başvuru formları
ile yalan, yanlış ve eksik bilgi verdiği belirlenen üreticiler Genel
Tarım Sigortası Yasası’nın 20. maddesine göre cezalandırılırlar.

Zararın
Saptanması

7.

(1) Fon Yönetim Kurulu zararın olduğu devreye ve zarara uğrayan ekinin
gelişme aşamasına göre zarar tesbitinin yapılacağı zamanı saptar.
(2) Tesbitin normal hasat zamanına kadar yapılamaması halinde üretici
ürünü toplamak durumundadır. Ancak ilgili ürüne olan zararın tesbiti
için ürünün bir kısmını aşağıdaki şekilde hasat etmeden bekletmeye
mecburdur ve Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürlüğü bu uygulamayı
üreticilere basın yoluyla duyurmakla yükümlüdür.
(a) Tahıl ve Baklagil için her parselin yan kenarlarında ve orta
kısmından takriben 3’er metre (Bir Biçerdöğer ağzı)
genişliğinde ekili alanı;
(b) Patates için çizi boyu istikametinde her parselin iki yanında
üçer çizi ve her parselin ortasında 2 çizi genişliğinde bir kısım;
(c) Narenciye ağaçları için sıralar üzerinde her on ağaçta bir adet;
Bu kurallara uymayan üreticiler hak sahipliliğini yitirmiş
olurlar ve bu ürünleri için kendilerine tazminat ödenmez.
(3) Üretici beyanlarının arazi bazındaki kontrolü ve hasar tesbitleri
Pafta/Plan/Parsel ve Dönüm bazında belirlenir.
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Kuraklıkta ise hasar yüzdelikleri pafta plan bazında belirlenir.
Çalışmalar Tüzük kuralları çerçevesinde Kaza Tarım Dairesi
Sorumlusunun başkanlığında aşağıda oluşan Teknik Komite
tarafından yürütülür.
(a) Genel Tarım Sigortası Fonu Temsilcisi
(b) Bölge Tarım Sorumlusu
(c) Kaymakamlık Temsilcisi
(d) İlgili köyün muhtarı veya kır bekçisi
Komite çalışmalarını en az iki üyenin katılımı ile yürütebilir.
Ancak Teknik Komite çalışmalarına Kaza veya Bölge Tarım
sorumlusunun katılması zorunludur.
Ayrıca Teknik Komite çalışmalarına üretici de gözlemci olarak
katılabilir.
(4) İcabı halinde Fon Müdürü’nün teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı
ile zarar tesbit çalışmalarının yukarıda belirtilen Komite dışında konu
ile ilgili uzman kişilerce ve/veya Saptama ve Değerlendirme
Komitesi’nce yapılması sağlanabilir.
(5) Teknik Komite veya uzman kişiler çalışmalarını kesintisiz olarak
sürdürmek ve en kısa zamanda sonuçlandırmak durumundadır.
(6) Kuraklık çalışmalarında ise Komite veya (madde 7.4) uzman kişilerce
yapılan çalışmalar;
(i)
Başvuru ve Zarar Tesbit Forumları,
(ii) Bilgisayardan
alınan
üreticilerin
beyanlarına
ait
Pafta/Plan/Parsel, Dönüm dökümleri veya
(iii) Haritaları üzerinde,
değerlendirilip imzalamak suretiyle sonuçlandırılır.
(7) Bu çalışma sonuçları Fon Müdürlüğü’nde ilgili sigorta şartlarına
uygun olarak değerlendirilerek Askı Listeleri hazırlanır.
(8) Köy bazında hazırlanan askı listeleri Fon Müdürü tarafından
imzalanıp onaylandıktan sonra ilgili köyün görülebilen yerinde 5 iş
günü süre ile askıya alınır. Bu süre Fon Müdürü tarafından 15 iş
gününe kadar uzatılabilir.
Ayrıca Fon Müdürünün talebi halinde fon Yönetim Kurulu
tarafından belirlenecek tarihte başlamak üzere son kez olmak üzere 5
iş günü daha uzatılabilir.
Bu süre hiçbir zaman 20 iş gününü aşamaz.

2.A.E. 475 / 05

Geçici Madde
2005 yılı için
Askı köylerine
Yapılacak
İtirazlardaki
uygulama
3.A.E. 475 / 05

2.

2005 yılı için bu tüzük değişikliğinin Resmi Gazete yayınlandığı tarihten
önce askıya alınan köyler için bu Tüzüğün 7’nci maddesinin (8)’nci
fıkrasının sadece son paragrafı uygulanabilir.
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İtirazlar

8.

(1) “Askı Listelerinin” askıda kaldığı 7(8) maddesindeki süre zarfında
her üretici veya vekili Yönetim Kurulu tarafından belirlenen itiraz
harcını ödemek ve itiraz formunu doldurmak koşulu ile;
(a) Beyanda bulunmuş olmasına rağmen isminin listeye
konmaması,
(b) Beyanda bulunduğu arazilerin tümünün veya bir kısmının Askı
Listesine konmaması,
(c) Askı Listesindeki herhangi bir arazisinin çifte beyan olması,
(d) Askı Listesindeki herhangi bir arazisi için “Koçan, Tahsis
Getir” ibaresinin olması,
(e) Askı Listesindeki herhangi bir arazisinin Koçan ve/veya Tahsis
alanından fazla olması,
halinde gerekli evrakları (Koçan, Tahsis Belgesi, Araştırma Belgesi,
T. Cetveli, İcar Belgesi veya herhangi bir Resmi Daireden konu ile
ilgili temin edecekleri tevsik edici bir evrak) ibraz etmek suretiyle
itiraz etme hakkına sahiptirler. Askı Listelerinde belirlenen süreler
içerisinde özürsüz itirazda bulunmayan ve gerekli evrakları
tamamlamayan üreticilere ilgili arazileri için ödeme yapılmaz. Bu
Tüzüğe göre özür, belgelendirilmiş hastalık izni, yurt dışı, seyahat,
askerlik, tutukluluk ve ölüm halleridir. Ancak, özür halinin sona
ermesinden en geç 15 gün zarfında itirazda bulunmayan ve gerekli
evrakları tamamlamayan üreticilere ilgili arazileri için ödeme
yapılmaz.
(2) İtirazlar; üreticiye ait İtiraz Formu üzerinde Teknik İşler tarafından
değerlendirilir ve değerlendirmeyi yapan Ziraat Mühendisi ve/veya
Teknik İşler Amiri tarafından kontrol edilip imzalanır.
Ancak; Verim, Hasar Yüzdesi, Zarar Gören Alana olan itirazlar
ise ilgili Teknik Komite veya 7(4) fıkrasındaki Komite tarafından
değerlendirilip imzalanarak sonuçlandırılır.
Yapılan itiraz
değerlendirmelerine Tazminat ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren
10 gün içerisinde üreticinin tekrar itirazda bulunması durumunda
Yönetim Kurulu gerekli görmesi halinde tekrar değerlendirilmek
üzere zararı saptayan ilgili Teknik Komiteyi, 7.(4) fıkrasındaki
Komiteyi veya Saptama ve Değerlendirme Komitesi’ni görevlendirir.
Yönetim Kurulu konu hakkındaki bulguları inceleyip sonuca varır.
Sonuç yazılı olarak itiraz sahibine bildirilir. Ancak, itiraz sahibinin
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek İdare Mahkemesine konu
karar için başvuru hakkı vardır.
(3) Fon veya değerlendirmeyi yapan Saptama ve Değerlendirme
Komitesi’nin, Teknik Komite veya 7.(4) fıkrasındaki uzman kişilerin
sehven doğan işlemleri için yapılacak itirazlardan harç alınmaz.
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Tazminatların
Ödenmesi

3.A.E. 47 / 14
Sigorta Gelirleri
Ve Gelirlerin
Tahsilatı
2.A.E. 534 / 02

71/2002

16.02.2003
R.G. 13
EK III
A.E. 72
2.A.E. 362 / 15
2.A.E. 729 / 15

2.A.E. 534 / 02

2.A.E. 534 / 02

9.

İtirazların değerlendirilmesi ile sonuçlandırılan askı listeleri
değerlendirilmek ve bordrolaştırılmak üzere işleme alınır.
(1) Ödeme; Bu Tüzük çerçevesinde düzenlenen bordrolara göre köy
bazında Köy Kooperatifleri adına çıkarılacak bir çekle yapılır.
(2) Köyler adına çıkarılacak çekler ile ödeme bordroları Kooperatif
Merkez Bankası kanalı ile Köy Kooperatiflerine dağıtılır.
(3) Ödeme bordroları iki nüsha halinde hazırlanır ve ödeme anında
parayı ödeyenler tarafından parayı alan kişilere imzalatılır. Üç ay
içerisinde yapılamayan ödemeler ile ödeme bordroları Kooperatif
Merkez Bankası kanalı ile Fon Müdürlüğü’ne ulaştırılır.
(4) Toplam 10 H.D.’den az tahıl ve baklagil alanına tazminat ödenmez.

10. (1) Özel ve/veya Tüzel kişiler tarafından ithal edilen her türlü gübreden
ithalat anında fatura bedeli üzerinden %8 oranında prim kesilerek
Fon’a yatırılır. Bu işlem Gümrük Dairesi tarafından yukarıda bahsi
geçen gübrenin Gümrükten kurtarılması sırasında gerçekleştirilir.
Ancak, bu tüzük değişikliğinin Resmi Gazete’de yayınlandığı
tarihten önce ithal edilen gübreler için, Değişiklik Tüzüğünden
önceki uygulama devam eder.
(2) Tarımsal İşletme ve Üreticilerin Kaydı ve Üretimin Desteklenmesi
Yasası’nın altında çıkarılan “Üreticilerin Kayıtlarının Tutulması ve
Tarımsal Üreticilerinin Desteklenmesi Tüzüğü” uyarınca tahıl ve yem
bitkisi üreticilerine ödenmesi öngörülen doğrudan gelir desteği
ödemelerinde her üretim dönemi dönüm başına 4 TL kesinti yapılıp
Genel Tarım Sigortası Fonuna yatırılır.
(3) Narenciye ve patates ihracatı ile uğraşan Özel ve Tüzel kişiler ihraç
ettikleri her ton narenciye ve patates ürününün tescil bedelinin %1’i
oranında bir tahsilatı ihraç anında Fon’a ödemek zorundadır. Bu
işlem Gümrük Dairesi tarafından ihracat anında gerçekleştirilir.
(4) Mazot ithalatı yapan Özel ve/veya Tüzel kişilerden ithal anında C.İ.F
Mal Bedeli üzerinden %1 oranında prim tahsil edilir ve Fon’a
yatırılır. Bu işlem Gümrük Dairesi tarafından ithalat anında
gerçekleştirilir.
(5) Özel ve Tüzel kişiler tarafından İthal edilen tüm tarımsal ürünlerden
ithal anında Fatura Fiyatı üzerinden %2 oranında prim kesilir ve
Fon’a yatırılır. Bu işlem Gümrük Dairesi tarafından ithalat anında
gerçekleştirilir.
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2.A.E. 534 / 02

(6) Fon adına yapılan Prim tahsilatları 1 ay içerisinde Fon’a yatırılır.
Belirtilen süreler içerisinde topladıkları primleri Fon’a yatırmayan
Özel ve Tüzel kişiler hakkında “Kamu Alacakları Tahsili Usulü
Yasası Hükümleri” çerçevesinde işlem yapılır.

48/1977
28/1985
31/1988
31/1991
23/1997
2.A.E. 530 / 12

Geçici Madde

3.

2014 Yılı İçin
İthal Edilecek
Yemlik Arpa
İçin
Uygulanacak
Kesinti
2.A.E. 185 / 14

(7) Toprak Ürünleri Kurumu için yukarıdaki (6)’cı fıkra kuralları dikkate
alınmaz.
Ancak yapılan ürün alım bedellerinin ödenmesi esnasında fon
adına tahsil edilen primlerin her ürün ödemesinin tamamlanmasına
müteakip 1 ay içerisinde fona yatırılır. Yatırılmaması halinde “Kamu
Alacakları Tahsili Usulü Yasası Hükümleri” çerçevesinde işlem
yapılır.
Esas Tüzüğü 10’uncu maddesinin (5)’inci fıkrasında belirtilen her türlü
tarımsal üründen yapılan %2 oranında prim kesintisi 2014 yılı için ithal
edilecek silaj ve/veya her türlü kaba yemden alınmaz. Ancak Toprak
Ürünleri Kurumu’nun ithal edeceği yemlik arpadan ithalat anında Gümrük
Dairesi tarafından yapılacak olan prim kesintisinin 31 Temmuz 2014
tarihine kadar tahsilatının ertelenmesini ve bu erteleme nedeni ile
yatırılmayan toplam prim miktarını Toprak Ürünleri Kurumu fona, en geç
4 Ağustos 2014 tarihinde yatırması durumunda herhangi bir ceza, faiz ve
masraf alınmaz.

Geçici Madde
2007 Yılı için
Narenciye
Priminin
Alınmaması
2.A.E. 753 / 06

4.

Esas Tüzüğün 10. (3) maddesinde belirlenen Narenciye’den ihraç anında
tescil bedelinin %1’i oranında tahsil edilen ve Fon’a ödenen %1’lik prim
ihracatın III. Ülkelere olması halinde 2007 yılı sonuna kadar alınmaz.

Geçici Madde
2005-2006
Üretim Yılı
Kuraklık ve
Doludan Zarar
Gören Kuru
Ziraat Alanlarının
Tazmin Edilmesi
2.A.E. 33 / 07

5.

(1) Bu Tüzüğün tazminat ödemelerine ilişkin kurallarına bakılmaksızın
2005-2006 tahıl ve fiğ üretim döneminde Bakanlar Kurulu’nun S1432-2006 sayı ve 5.7.2006 tarihli kararıyla kuraklık ilan edilen
alanlara, yürürlükteki Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü
kurallarına göre kuraklıktan zarar gören bölge dışında kalan ancak
Saptama Değerlendirme Komitesi tarafından 30.5.2006 tarihli raporu
ile (Fon Yönetim Kurulu’nca 15.1.2007 tarihinde onaylanmış)
kuraklık nedeniyle %35 zarar gördüğü saptanan alanlara ve 29.5.2006
tarih ve 9/2006 sayılı Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu
kararına göre doludan zarar gören bölge olarak ilan edilen tahıl ve fiğ
alanlarına, üretici ürün beyanları ile Teknik Komite ürün bulgularının
aynı olması halinde üreticilere aşağıdaki kurallar çerçevesinde
tazminat ödenir: (kuraklık nedeni ile arpa, buğday, yulaf ve fiğ beyan
edilen arazilerin Teknik Komite tarafından hasıllık, otlatma veya sano
olarak bulunması halinde üretici beyan ürünü ile aynı ürün olarak
kabul edilir.)
% 90 Zarar Gören alanlara
% 70 Zarar Gören alanlara
% 50 Zarar Gören alanlara
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% 35 Zarar Gören alanlara

10 YTL/Hükümet Dönümü

(2) Bu madde kuralları sadece 2006 yılı için geçerli olup 2005-2006
üretim döneminde kuraklık nedeniyle zarar gören tahıl (arpa, buğday
ve yulaf) ve fiğ alanlarının ve doludan zarar gören tahıl (sadece arpa
ve buğday) alanlarının tazmin edilmelerinde uygulanır.
Geçici Madde
2006-2007
Üretim Yılı
Kuraklıktan Zarar
Gören Kuru
Ziraat Alanlarının
Tazmin Edilmesi
2.A.E. 550 / 07

6.

(1) Bu Tüzüğün tazminat ödemelerine ilişkin kurallarına bakılmaksızın
2006-2007 yılı tahıl ve fiğ üretim döneminde Bakanlar Kurulu
tarafından kuraklık ilan edilen alanlara, yürürlükteki Bitkisel Üretim
Zorunlu Sigorta Tüzüğü kurallarına göre kuraklıktan zarar gören
bölge dışında kalan ancak Saptama Değerlendirme Komitesi
tarafından GTSF/24/1-07 sayı ve 16/7/2007 tarihli raporu ile (Fon
Yönetim Kurulu’nca 18/7/2007 tarihinde onaylanmış) kuraklık
nedeniyle %35 ve %25 zarar gördüğü saptanan tahıl (arpa, buğday,
yulaf, hasıllık ve tritikale) ve yem bitkisi (fiğ, favvetta) 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 fiğ ve favvetta beyan edilen arazilerin Teknik
Komite tarafından arpa, buğday, yulaf, tritikale, fiğ, favvetta, hasıllık,
otlatma veya sano olarak bulunması halinde üretici beyan ürünü ile
aynı ürün olarak, kabul edilir ve beyan ürününe verilecek tazminat
ödenir. Ancak Komiteler tarafından nadas bulunan arazilere ve/veya
üretici tarafından nadas beyan edip başka bir ürün bulunan arazilere
tazminat ödenmez.)
% 50 Zarar Gören alanlara
18 YTL/Hükümet Dönümü
% 35 Zarar Gören alanlara
15 YTL/Hükümet Dönümü
% 25 Zarar Gören alanlara
12 YTL/Hükümet Dönümü
(2) Bu madde kuralları sadece 2007 yılı için geçerli olup 2006-2007
üretim döneminde kuraklık nedeniyle zarar gören tahıl (arpa, buğday,
yulaf, hasıllık ve tritikale) ve yem bitkisi (Fiğ ve Favvetta) alanlarının
tazmin edilmelerinde uygulanır.

Geçici Madde
Sigorta Gelirleri
Ve Gelirlerin
Tahsilatı
3.A.E. 550 / 07

7.

(1) Esas Tüzüğün 10(6) maddesindeki bir aylık süre 2006-2007 üretim
yılında sadece Toprak Ürünleri Kurumu için üç aya çıkarılır.

Geçici Madde
2009 Yılı İçin
Yapılacak Tahıl
Alımlarında
Uygulanacak
Kesinti
4.A.E. 702 / 09

8.

(1) 2009 yılı için yapılacak 2008-2009 dönemi tahıl ürünü alımlarında bu
Tüzüğün 10’uncu maddesinin (2)’inci fıkrasının (a) bendi uyarınca
Fon için yapılması gereken kesintilerde prim oranı %1,5 olarak
uygulanır.
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Geçici Madde
2008-2009 Tahıl
Üretim Dönemi
İçin Hastalık
Tritikale ve
Favetta’nın
Kuraklık
Sigortası
Kapsamına
Alınması
2.A.E. 702 / 09

9.

Bu Tüzüğün 11’inci maddesinin (1)’inci fıkrasının (a) bendinde kuraklık
sigortası kapsamına alınabileceği öngörülen ekili alanlara ilaveten
“hasıllık”, “tritikale” ve “favetta” alanları da 2008-2009 üretim yılı için
kuraklık sigortası açısından yukarıdaki madde kapsamında değerlendirilir.

Geçici Madde
2008-2009
Üretim Dönemi
Kuraklıktan Zarar
Gören Kuru
Ziraat Alanlarının
Tazmin Edilmesi
3.A.E. 702 / 09

10. (1) Bu Tüzüğün tazminat ödemelerine ilişkin kurallarına bakılmaksızın
2008-2009 yılı tahıl ve Yem Bitkisi üretim döneminde Bakanlar Kurulu
tarafından kuraklık bölgesi ilan edilen ve kuraklıktan zarar gördüğü
Saptama ve Değerlendirme Komitesi Raporunda da belirtilen tahıl (arpa,
buğday, yulaf, hasıllık, tritikale ve yem bitkisi (fiğ, 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, fiğ ve 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. Ancak Komiteler tarafından nadas bulunan
arazilere ve/veya üretici tarafından nadas beyan edip başka bir ürün
bulunan arazilere tazminat ödenmez.) arpa, buğday, yulaf, hasıllık, fiğ,
favetta ve tritikale beyan edilen alanların bilgisayar kontrolleri ve Komite
bulguları sonucunda ödenebilir alana hasar yüzdeliklerine göre zarar gören
üreticilere;
%41 - %60 Zarar Gören Tahıl ve Yem Bitkisi Alanlarına
17.00 TL/Hükümet Dönümü
%61 - %80 Zarar Gören Tahıl ve Yem Bitkisi Alanlarına
25.00 TL/Hükümet Dönümü
%81 - %100 Zarar Gören Tahıl ve Yem Bitkisi Alanlarına
35.00 TL/Hükümet Dönümü
kıstasları üzerinden tazminat ödenir.
(2) Bu madde kuralları sadece 2009 yılı için geçerli olur.

Geçici Madde
Ek Başvuru
3.A.E. 403 / 08

11. Bu Tüzüğün 3’üncü maddesinin (5)’inci fıkrasındaki başvuru tarihi
kuralına bakılmaksızın 2007-2008 üretim yılı için 26 Mayıs-30 Mayıs
tarihlerinde (her iki tarih de dahil) beş iş günü süreyle beyan yapmayan
üreticilerden tahıl (arpa,buğday, yulaf), fiğ, favetta, nadas, tritikale ve
hasıllık için ek beyan alınır. Bu beyanlar yasal süredeki beyanlarla aynı
işleme tabi tutulur.
Beyanlarla birlikte üreticinin beyan ettiği parsellerle ilgili mülkiyet
gösteren koçan, tahsis belgesi, araştırma belgesi, t.cetveli, icar belgesi ve
herhangi bir Resmi Daireden (Maliye Bakanlığı, Vakıflar Örgütü, Orman
Dairesi) veya koçan sahiplerinden konu ile ilgili temin edecekleri tevsik
edici evrakları beyanına eklenir.

12

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

Geçici Madde
2007-2008 Tahıl
Üretim
Döneminde Arpa,
Buğday Yulaf,
Tritikale Hasıllık,
Fiğ, Favetta ve
Nadas
Beyanlarının
Askıya Alınması
4.A.E. 403 / 08

12. (1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Geçici Madde
2007-2008
Üretim Yılında
Kuraklık Hasar
Yüzdesi
5.A.E. 403 / 08

Geçici Madde
2007-2008
Üretim Yılı İçin
Kuraklık
Sigortası
Kapsamına
Girmeyen
Hususlara İlişkin
Özel Kurallar
6.A.E. 403 / 08
Geçici Madde
Ek Başvuru
2.A.E. 450 / 08

Bu Tüzüğün 7’inci maddesinin (6), (7) ve (8)’inci fıkralarında üretici
beyanlarıyla ilgili askı listelerindeki işlemlere ilaveten 2007-2008
üretim yılında beyan edilen tahıl (arpa, buğday, yulaf) tritikale,
hasıllık, fiğ, favetta ürünleri ve nadas için “Koçan, Tahsis Getir”,
“Çifte Beyan”, “Tapudan fazla” sorunları nedeniyle Teknik Komite
bulguları işlenmeden ürün köyü bazında askıya alınır.
Üreticiler itiraza gelirken koçan, tahsis belgesi, araştırma belgesi, t.
cetveli, icar belgesi ve herhangi bir Resmi Daireden (Maliye
Bakanlığı, Vakıflar Örgütü, Orman Dairesi) veya koçan
sahiplerinden konu ile ilgili temin edecekleri tevsik edici bir evrak
ibraz ederler.
Teknik Komite bulguları parsel bazında işlendikten sonra bu tüzük
kurallarına uygun olarak yeniden askıya çıkılır.
Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen askı süresi 26 Mayıs, 2008 – 30
Mayıs, 2008 tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) itiraz formu
doldurarak itiraz edecek üreticilerden itiraz harcı alınmaz. Sadece
itiraz forması doldurulup gereken evraklar teslim edildikten sonra
“itiraz fişi” verilir.
İtirazlarda alınan belgeler, Fon Müdürü’nün görevlendireceği fon
personeli tarafından değerlendirilerek kayıtların bilgisayar ortamında
işlenmesi sağlanır.

13. (1)

2007-2008 üretim yılında Saptama ve Değerlendirme Komitesi
tarafından pafta/plan bazında belirlenen hasar yüzdesi % 81-100
arasında olması durumunda Teknik Komite insiyatifini kullanarak
üreticinin beyan ettiği tahıl (arpa, buğday, yulaf) tritikale, hasıllık,
fiğ, favetta ve nadas beyanlarını arazi kontrolü yapılmadan doğru
olarak kabul edebilir.
Ancak, söz konusu arazilerde üretici beyanındaki ürünün arazi
çalışmalarında ve/veya uydu fotoğrafı görüntülerinde farklı ürün
olarak saptanması durumunda Teknik Komite, ilgili parsel için
saptanan komite bulgusu doğrultusunda işlem yapabilir.
(2) Üretici beyanlarına ait bilgisayar ortamından alınan pafta/plan/parsel
dökümleri parsel bazında komite bulguları işlendikten sonra Teknik
Komite’de görev alan en az iki üyenin imzalaması ile sonuçlandırılır.
14. Esas Tüzüğün 11’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (c) ve (d) bentleri ile
4’üncü maddesinin (4)’üncü fıkrası 2007-2008 üretim yılında uygulanmaz.

15. Bu Tüzüğün Geçici 11’inci maddesindeki 26.5.2008 – 30.5.2008 olarak
öngörülen Ek Beyan süresi 6 Haziran, 2008 tarihine kadar uzatılır.
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Geçici Madde
2007-2008
Tahıl Üretim
Döneminde Arpa,
Buğday Yulaf,
Tritikale Hasıllık,
Fiğ, Favetta ve
Nadas
Beyanlarının
Askıya Alınması
3.A.E. 450 / 08

16. Bu Tüzüğün Geçici 12’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasındaki 26.5.2008 –
30.5.2008 olarak öngörülen askı listelerine itiraz süresi 6 Haziran, 2008
tarihine kadar uzatılır.

Geçici Madde
2007-2008
Üretim Dönemi
Kuraklıktan Zarar
Gören Kuru
Ziraat Alanlarının
Tazmin Edilmesi
2.A.E. 690 / 08

17. (1)

(2)

Bu Tüzüğün tazminat ödemelerine ilişkin kurallarına bakılmaksızın
2007-2008 yılı üretim döneminde Bakanlar Kurulu tarafından
kuraklık bölgesi ilan edilen arpa, buğday, yulaf, hasıllık, fiğ, favetta
ve tritikale beyan edilen alanlar Teknik Komite tarafından da
yukarıdaki ürünlerden herhangi biri bulunması halinde Bakanlar
Kurulu’nun 4.6.2008 tarih ve S(K-11) 1252-2008 sayılı kararıyla 1-0
Hükümet Dönümü alan için ödenen 15.-YTL. aşağıdaki kıstaslardan
düşülerek
% 41 - % 60 zarar gören alana 15.-YTL.
% 61 - % 80 zarar gören alana 27.-YTL.
% 81 - % 100 zarar gören alana 31.- YTL. kıstasları
üzerinden tazminat ödenir;
Ancak; nadas beyan edilen alanlar Teknik Komite tarafından
yukarıdaki ürünlerden herhangi biri bulunması halinde tazminat
ödenmez.
Bu madde kuralları sadece 2008 yılı için geçerli olur.

Geçici Madde
2012 Yılı İçin
Yapılacak Tahıl
Alımlarında
Uygulanacak
Kesinti
2.A.E. 296 / 12

19. 2012 yılı için yapılacak 2011-2012 dönemi tahıl ürünü alımlarında bu
Tüzüğün 10’uncu maddesinin (2)’nci fıkrasının (a) bendi uyarınca Fon için
yapılması gereken kesintilerde prim oranı %1,5 olarak uygulanır.

Geçici Madde
2013 Yılı İçin
Yapılacak Tahıl
Alımlarında
Uygulanacak
Kesinti

20. 2013 yılı için yapılacak 2012 – 2013 dönemi tahıl ürünü alımlarında bu
Tüzüğün 10’uncu maddesinin (2)’nci fıkrasının (a) bendi uyarınca Fon için
yapılması gereken kesintilerde prim oranı %2 olarak uygulanır.

2.A.E. 308 / 13
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Geçici Madde

2013-2014
Üretim Yılı
Kuraklıktan
Zarar Gören
Kuru Ziraat
Alanlarının
Tazmin
Edilmesi
2.A.E. 517 / 14

Avans Ödemesi

21. (1)

Bu tüzük tazminat hesaplamasında ve ödenmesindeki esaslar
11.(3)(d),(f),(g)(k),(ı)bentlerindeki kurallara bakılmaksızın 20132014 yılı tahıl ve yem bitkisi (fiğ ve favetta) üretim döneminde
Bakanlar Kurulu tarafından kuraklık ilan edilen 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 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. Ancak Komiteler
tarafından nadas bulunan arazilere ve/veya üretici tarafından nadas
beyan eden başka bir ürün bulunan arazilere tazminat ödenmez.)
%50 Zarar Gören Alanlar; 40.-TL/HD
%70 Zarar Gören Alanlar; 56.-TL/HD.
%90 Zarar Gören Alanlar; 80.-TL/HD.
Kıstasları esas alınarak tazmin edilir.
(2)

Tazminat ödemeleri nakdi ve/veya aynî olarak yapılabilir.

(3)

Toprak Ürünleri Kurumuna kuraklıktan tazminat almayı hak eden
üreticilerin talep edecekleri tohumluk miktarını karşılamak amacı ile
10,000,000.-TL’ye kadar avans verilebilir.
Ancak, 10,000,000.-TL.’den sonra talep edilecek avans meblağ için
kuraklıktan hak sahibi üretici tarafından imzalanmış tohumluk teslim
fişini ibraz etmesi koşuldur. Verilen avans tohumluk talep eden
üreticilerin alacağı toplam tazminat miktarından fazla olması
durumunda Genel Tarım Sigortası Fonu’na fazla avans aldığı
tarihten itibaren iadenin yapılacağı tarihe kadar geçen süre için
Kooperatif Merkez Bankası’nın kredi faizlerine uyguladığı kredi
faizi oranındaki faizi hesaplanıp ilave edilerek ödenir.

(4)

Komite çalışmaları tamamlanmamış ve ürün köyü bazında
hazırlanan askı listeleri askıya alınıp üretici itirazları Teknik
komitelerce değerlendirilip itiraz sonuçları bilgisayar ortamına
aktarılmadan bilgisayar kayıtlarına göre problemsiz ödenebilir
olarak gözüken kesinleşmemiş üretici bazındaki listelere göre hak
edilen tazminatın %50’si avans olarak ödenir.

(5)

Bu madde kuralları sadece 2014 yılı için geçerli olup 2013-2014
üretim döneminde kuraklık nedeniyle zarar gören tahıl (arpa,
buğday, yulaf, hasıllık ve tritikale) ve yem bitkisi (fiğ ve favetta)
ayrıca tahıl, yem bitkisi ekili sano, otlatma alanlarının tazmin
edilmelerinde uygulanır.

2.A.E. 608 / 14
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Geçici Madde
Ek Başvuru
2.A.E. 537 / 14

22. Bu Tüzük, 3’üncü maddenin (5)’nci fıkrasındaki başvuru tarihi kuralına
bakılmaksızın 2013-2014 Üretim yılı için 1 Eylül-5 Eylül tarihlerinde (her
iki tarih dâhil) beş iş günü süreyle beyan yapmayan üreticilerden tahıl
(arpa, buğday, yulaf, fiğ, favetta, nadas, tritikale ve hâsıllık) için ek beyan
alınır. Bu beyanlar yasal süredeki beyanlarla ayni işleme tabi tutulur.
Ancak, söz konusu yeni başvuru yapılacak arazinin tüm alanının ilk yasal
başvuru süresinde başka üreticiler tarafından yapılmış olması halinde yeni
yapılan başvuru işleme alınmaz.

Geçici Madde
Kapsam Dışı
Kalanların
Tazmini
3.A.E. 576 / 14

23. (1)

2013-2014 üretim yılında Saptama Değerlendirme Komitesi
tarafından kuraklık kapsamına alınmadığından Bakanlar Kurulu
tarafından kuraklıktan zarar gören bölge olarak ilan edilmeyen köy
ve/veya bölgelerdeki Tahıl (Arpa, Buğday, Yulaf, Tritikale, Hasıllık)
Fiğ ve Favetta ekili alanları beyan edilen Teknik Komite üretim
bulguları ile ayni ve/veya farklı olması halinde üreticilere aşağıdaki
kurallar çerçevesinde 20.-TL. ürün kaybı ödemesi yapılır. Ürün
kaybı nedeni ile Arpa, Buğday, Yulaf, Hasıllık, Tritikale, 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. Ancak
komiteler tarafından nadas bulunan arazilere ve/veya üretici
tarafından nadas beyan eden başka bir ürün bulunan arazilere ürün
kaybı ödenmez.

(2)

Verim kaybı ödemesi yapılacak köy ve/veya bölgeler için “2000
Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü” Kuraklık Sigortasının
koşulları aranmaz.

Geçici Madde

Ek Başvuru
2.A.E. 588 / 14

Geçici Madde

Hasat
Edilemeyen
Narenciye
Ürününün
tazmini
2.A.E. 785 / 14
Geçici Madde

Ek İtiraz Süresi
3.A.E. 785 / 14

24. Bu Tüzük, 3’üncü maddenin (5)’inci fıkrasındaki başvuru tarihi kuralına
bakılmaksızın 2013-2014 üretim yılı için 2 Ekim 2014 tarihinde bir iş
günü süreyle, bazı ve/veya hiçbir parsellerini beyan yapmayan
üreticilerden tahıl (arpa, buğday, yulaf, fiğ, favetta, nadas, tritikale ve
hâsıllık) için ek beyan alınır ve yasal sürede alınan beyanlara uygulanan
ayni işlemler uygulanır. Ancak, söz konusu yeni başvuru yapılacak
arazinin tüm alanının ilk yasal başvuru süresinde başka üreticiler
tarafından yapılmış olması halinde yeni yapılan başvuru işleme alınmaz.
25. Narenciye konsantre ürününde, pestisit kalıntısı bulunmaması için, 2014
yılı Haziran ayında Güzelyurt bölgesinde yaygın olarak görülen, Akdeniz
Meyve Sineği zararlısı ile kimyasal mücadele Tarım Dairesi tarafından
yasaklanmıştır. Bu çerçevede hasat edilemeyen narenciye ürününün Genel
Tarım Sigortası Fonu “2000 Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü”nün
diğer hükümlerine bakılmaksızın ; Tarım Dairesi, Cypruvex teknik
elemanları ve üretici birlikleri Temsilcisinden oluşan komitenin belirlediği
ürün miktarının 240.-TL/TON.’dan tazmin edilmesi;
26. Bu Tüzüğün 7’inci Maddesinin (8)’inci fıkrası itiraz tarihi kuralına
bakılmaksızın 2013-2014 üretim yılı için 2 Ocak, 2015 tarihinde bir iş
günü süreyle, bazı ve/veya hiçbir parsellerini itiraz yapamayan
üreticilerden ek itiraz alınır ve yasal sürede alınan itirazlara uygulanan
ayni işlemler uygulanır.
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II. BÖLÜM
SİGORTA ÇEŞİTLERİ VE ÖZEL KURALLAR
KURAKLIK SİGORTASI
Kapsam
3.A.E. 493 / 14

11. (1) (a)

(b)

(c)
(d)

(e)

Kuraklık
Sigortası
Kapsamına
Girmeyen
Hususlar

Kuraklık sigortası kapsamına alınabileceği öngörülen ekili
alanlara ilaveten “hasıllık, tritikale ve favetta” alanları da 20132014 üretim yılı için kuraklık sigortası açısından yukarıdaki
madde kapsamında değerlendirilir.
Bir köyün ve/veya bir bölgenin “Kuraklıktan Zarar Gören
Bölge” olarak ilan edilebilmesi için, o köyün ve/veya bölgenin
toplam tahıl ve/veya baklagil ekili arazisinin en az yarısının
veya
Komşu bir köy ve/veya bölgenin arazilerinin birleştiği ortak
bölgenin kuraklıktan etkilenmesi gerekmektedir.
Bir bölgenin kuraklıktan etkilenmesi demek o bölgenin yalnız
yeterince yağmur yağmamasından dolayı memleket tahıl
ve/veya Baklagil (fiğ) verim ortalamasından en az %41, daha
az verim vermesi anlamına gelmektedir.
Bu etkilenmeyi tesbit etmekte Saptama ve Değerlendirme
Komitesi yetkilidir.
Saptama ve Değerlendirme Komitesi, Kuraklık Bölgelerini
Pafta/Plan ve/veya köy bazında belirleyip bir raporla Fon
Yönetim Kurulu’na sunar.
Yönetim Kurulu’nun onayından sonra konu Bakanlık
kanalıyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu
tarafından Kuraklık Bölgelerinin ilan edilmesini sağlar.
Lokal bir bölgede olası herhangi bir kuraklık için yukarıdaki
koşullara bakılmaksızın en az bir plan büyüklüğündeki arazi
bölge olarak değerlendirilebilir.

(2) (a)
(b)

Kuraklık Bölgesi olarak ilan edilmeyen arazilerdeki zararlar;
On dönümden küçük, bin dönümden büyük işletmelerdeki
zararlar;
(c) Yabani hardal (lapsana) ve tahıl yaprak güvesi (Sirividi)
mücadelesi yapılmamış arazilerdeki zararlar;
(d) Tohumun çimlenmemesinden dolayı meydana gelen zararlar;
(e) Ekimi veya hasatı kasten veya ihmalden geciktirildiği Tarım
Dairesince tevsik edilen tarih ve ürünlerde meydana gelen
zararlar;
(f) Tarım Bakanlığı ve/veya Tarım Dairesi tarafından yapılan arazi
sınıflandırılması sonucu Tarım Dışı olarak belirlenen arazilere
Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından tazminat ödenmez.
(g) Bakanlığın herhangi bir nedenle ekim yasağı koyduğu köy
ve/veya bölgelerde yapılan ekimler;
Kuraklık Sigortası Kapsamı dışındadır.
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Tazminatın
Hesaplanmasında
ve
Ödenmesindeki
Esaslar

(3) “Kuraklıktan Zarar Gören Bölge” olarak ilan edilen bölge içerisindeki
zararın tazmini için aşağıdaki kurallar uygulanır.
(a) Arpa, Buğday, Yulaf, Baklagil (Fiğ) için % 40’a kadar olan
zararlar tazmin edilmez.
(b) Arpa, Buğday, Yulaf ve Baklagil (fiğ)’de vukubulan zarar
oranından % 40 düşüldükten sonra aşağıdaki kurallar uygulanır.
(i)
Tahılda (Arpa, Buğday, Yulaf) Baklagil (Fiğ) % 41 ile %
60 arasında olan zararlara % 70 oranında tazminat
ödenir.
(ii) % 61 ile % 80 arasında olan zararlara % 75 oranında
tazminat ödenir.
(iii) % 81 ile % 100 arasında olan zararlara % 80 oranında
tazminat ödenir.
(c) Ödenecek tazminat miktarı yukarıdaki belirtilen (a) ve (b)
bentlerinde saptanan zarar miktarının aşağıdaki (e) kurallarına
göre saptanan ürün fiyatına çarpımı ile bulunur.
(d) Tarım Bakanlığı ve/veya Tarım Dairesi’nin birim alana
öngördüğü ticari gübre miktarı ve çeşitleri dikkate alınarak
üreticinin Genel Tarım Sigortası Fonu’na yaptığı “Başvuru
Formu” doğrultusunda Tahıl ve Baklagil (Fiğ) ekimi (beyanı)
yapılan toplam alana göre her üreticinin gübre kullanım
katsayıları belirlenerek kuraklık kapsamına giren (ödenebilir)
alanlara tekabül eden kullanılan gübre miktarları Fon Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen tarihe kadar olan Yasal Faizleri ile
birlikte tazmin edilir.
(e) Tazminat hesaplanmasında, Bakanlar Kurulu’nca ilan veya
tavsiye edilen taban ve/veya avans birim fiyatlarından ticari
gübre girdileri düşüldükten sonra elde edilen fiyatlar
gözönünde bulundurularak Yönetim Kurulu’nun saptayacağı
ürün birim fiyatları esas alınır.
(f) Anıza tahıl ekimi yapılan arazilere tazminat ödenmez.
(g) Detaylı toprak etüt ve haritalama çalışmaları sonucu elde edilen
bulgular dikkate alınarak Tarım Bakanlığı ve/veya Tarım
Dairesi tarafından 1-0 H.D. tahıl ve baklagil alanı için
öngörülen taban gübresini kullanmayan üreticilere tahıl ve
baklagil alanları için 11.(3) (a), (b), (c) fıkraları uyarınca
belirlenen tazminatlar ödenmez.
Sadece 11.(3) (d) fıkrası uyarınca belirlenecek gübre tazminatı
ödenir.
(h) Tazminat tutarı ayni ve/veya nakdi olarak ödenebilir.
(ı)
Tazminat tutarları, Fon’un mevcut ödeneklerini aşarsa eksik
oranlarda azaltılabilir.
(i)
Tazminat tutarları zararın vukubulduğu Mali Yıl içerisinde
ödenir.
(j)
Tazminat tutarlarının ödenmesi Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi
ve Bakanlar Kurulu’nun onayı ile olur.
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4.A.E. 242 / 01

(k)

3.A.E. 313 / 05

(l)

31 Mart sonuna kadar sabanla (Pulluk) Nadas’a açılmayan
Nadas ve/veya Hasıllık beyan edilen arazilere bir sonraki yıl
tahıl ekilse dahi tazminat ödenmez.
Patates ekilen arazilerde söküm yapıldıktan sonraki ilk tahıl
üretim yılında tahıl ekilen bu arazilere (g) fıkrasında belirlenen
taban gübresi kullanma koşulu aranmaz. Ancak ikinci kez (arka
arkaya iki yıl) tahıl ekilirse aranır. Patates ekilen alanların bu
tüzükte öngörülen sürelerde Fon’a beyan edilmesi, Teknik
Komite tarafından Patates ekili olduğunun saptanması ve Askı
Listelerinde Fon tarafından istenen belgelerin getirilmiş olması
koşuldur.

DON SİGORTASI
Kapsam

12. (1) (a)

(b)

(c)
Don Sigortası
Kapsamına Giren
Ürünler ve
Gerekli Şartlar

(2) (a)

(b)

(c)

Don Sigortası
Kapsamına
Girmeyen
Hususlar

(3) (a)

Don Sigortası, Yönetim Kurulu’nca “Don’dan Zarar Gören
Bölge” olarak ilan edilen köy ve/veya bölgelerdeki ürünlerde
yalnız dondan dolayı meydana gelen kayıpları kapsar.
Bir köy ve/veya bölgenin Don’dan Zarar Gören köy ve/veya
bölge olarak ilanı; Saptama ve Değerlendirme Komitesi’nin o
köy ve/veya bölgede yapacağı tetkik sonucu bulgularının bu
Tüzük kurallarına uygunluğunun tesbiti ve Yönetim Kurulu’na
tavsiyede bulunulmasından ve Yönetim Kurulu’nun o bölgeyi
“Dondan Zarar Gören Bölge” olarak ilanından sonra mümkün
olur.
Don hadisesinin vukubulması ise Meteoroloji Dairesinden
alınan verilere dayalı olarak tesbit edilir.
Tahıl’da başaklanma; Baklagillerde (Fiğ) Koza döneminde
Don’dan dolayı Başakların ve/veya Kozaların dane
tutmamasından doğan zararları kapsar. Tahıl ve Baklagillerde
% 40’a kadar olan zarar oranları tesbitte dikkate alınmaz.
% 41 ve üzerindeki zarar oranları değerlendirmeye tabi tutulur.
Narenciye’de; sadece meyvenin donması sonucu meydana
gelen ürün kaybını kapsar. % 20’ye kadar olan zararlar dikkate
alınmaz. % 21 ve üzerindeki zararlar değerlendirmeye tabi
tutulur.
Patateslerde; ekimi müteakip hasata kadar olan devrede toprak
altı ve/veya toprak üstü aksamın donmasından dolayı üretimde
meydana gelen % 21 ve üzerindeki zararları kapsar. % 20’e
kadar olan zararlar dikkate alınmaz.
Don’dan Zarar Gören Bölge olarak ilan edilmeyen arazilerdeki
zararlar;
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4.A.E. 376 / 03

(b)

(c)
(d)
(e)

(f)

(g)

Toplam On dönümden küçük, bin dönümden büyük Tahıl ve
Baklagil (fiğ) alanı ile bir dönümden az Patates ve bir
dönümden az Narenciye alanı olan işletmelerdeki zararlar;
Yabani hardal (lapsana) ve tahıl yaprak güvesi (Sirividi)
mücadelesi yapılmamış arazilerdeki zararlar;
Tohumun çimlenmemesinden dolayı meydana gelen zararlar;
Ekimi veya hasatı kasten veya ihmalden geciktirildiği Tarım
Dairesince tevsik edilen tarih ve ürünlerde meydana gelen
zararlar;
Tarım Bakanlığı ve/veya Tarım Dairesi tarafından yapılan arazi
sınıflandırılması sonucu Tarım Dışı olarak belirlenen arazilere
Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından tazminat ödenmez.
Bakanlığın herhangi bir nedenle ekim yasağı koyduğu köy
ve/veya bölgelerde yapılan ekimler;

Don Sigortası Kapsamı dışındadır.
Don Zararlarının
Tesbiti

(4) Don zararlarının tesbiti için Dolu Sigortası 13.(4)’üncü maddesindeki
kurallar uygulanır ve yalnız dondan mütevellit üründe olan zararları
kapsar.

Don
Tazminatlarının
Hesaplanmasında
Ve
Ödenmesindeki
Esaslar

(5) Don Tazminatının hesaplanması ve ödenmesi için Dolu Sigortasının
13.(5)’inci maddesindeki kurallar ile Don Sigortası madde 12.(2)
altında belirlenen hasar yüzdeleri ve hasar safhaları uygulanır.

Don Sigortası
Kapsamına
Girmeyen
Zararlar

(6) Genel Kurallar 4. ve 5. madde altında belirlenen kurallar kapsam
dışıdır.

DOLU SİGORTASI
Kapsam

13. (1) (a)

Dolu Sigortası: Yönetim Kurulu’nca “Dolu’dan Zarar Gören
Bölge” olarak ilan edilen köy ve/veya bölgelerdeki ürünlerde
doludan dolayı hasıl olan zararları kapsar.
(b) Bir köy ve/veya bölgenin doludan zarar gören bölge olarak ilan
edilebilmesi, Saptama ve Değerlendirme Komitesinin o köy
ve/veya bölgede yapacağı tetkik sonucu bulguların bu Tüzük
kurallarına uygunluğunun tesbitinden ve Yönetim Kurulu’na
tavsiyede bulunulmasından ve Yönetim Kurulu’nun Onayından
sonra mümkündür.
(2) Bir ürünün Dolu Sigortası kapsamına girebilmesi için hasar yüzdesi
ve hasar safhaları aşağıda belirtilmiştir.
(a) Tahılda başaklanmanın başlaması, Baklagillerde ise meyve
teşekkülü ile hasata kadar olan devrede üründe % 41 ve daha
fazla oranda olan zararlar;
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(b)

(c)

(d)

Narenciyede çiçeklenmenin sona ermesi ile hasata kadar olan
devrede (üründe olacak % 21 ve daha fazla oranda) olan
zararlar.
Patateslerde filizlerin toprak yüzüne çıkışını müteakip hasata
kadar olan devrede (üründe olacak % 21 ve daha fazla oranda)
olan zararlar
Ancak, patates bitkilerinde ve filizlerin toprak yüzüne çıkışını
müteakip gelişmenin ilk devresinde meydana gelecek zararlar
tohumluk veya ekim giderlerini kapsamaktadır.

Dolu Sigortası
Kapsamına
Girmeyen
Zararlar

(3) Genel kurallar 4. ve 5. madde altında belirlenen kurallar kapsam
dışıdır.

Dolu Zararının
Tesbiti

(4) (a)

(b)

(c)

Dolu
Tazminatının
Hesaplanması Ve
Ödenmesindeki
Esaslar

(5) (a)

(b)

(c)

(d)

Dolu’dan zarar gören bölgenin Yönetim Kurulu’nca ilanından
sonra bölgeye dahil köylerdeki zarar görmüş üreticiler Fon
tarafından çıkarılan “Başvuru ve/veya Zarar Tesbit Formlarını”
3.(5)(c) maddesine göre belirlenen süreler içerisinde doldurup,
bağlı bulundukları Kaza Tarım Dairelerine ve/veya Genel Tarım
Sigortası Fonu’na teslim etmek durumundadır.
Teslim alınan Başvuru ve/veya Zarar Tesbit Forumları için
üreticilere Kaza Tarım Dairelerinden ve/veya Genel Tarım
Sigortası Fonu’ndan Alındı Fişi verilir. Herhangi bir itiraz
durumunda Fon tarafından talep edildiği takdirde Alındı
Fişleri’nin ibrazı zorunludur.
Başvuru ve/veya Zarar Tesbit Forumlarının toplanmasını
müteakip bu Tüzüğün 7. (3), (4) maddesine göre oluşan Teknik
Komite veya Uzmanlar Fon Müdürü’nün sevk ve idaresinde
zarar gören ürünün ortalama verimine göre yalnız doludan
dolayı meydana gelen zararın oranını hesaplar. Ekim, dikim ve
bakımından dolayı verimde olan azalmalar zarar tesbit
çalışmalarında dikkate alınarak hasar yüzdesinden düşürülür.
Değerlendirme, Teknik Komitelerce tesbit edilen zarar
oranlarından Don Sigortası madde 12.(2) altında belirlenen
zarar oranları düşürülmek suretiyle yapılır.
Değerlendirmede esas baz Maliyet hesaplamaları olup hasarın
olduğu devreye kadar geçen sürede yapılan tüm masraflar
dikkate alınır.
Anıza tahıl ekili arazilerdeki zararlar ile 3 (5) maddesinde
belirtilen süreler zarfında Başvuru Formu doldurup beyanda
bulunulmuş olmasına rağmen aynı arazisinin münavebeye tabi
tutulduğu bir önceki yıl beyanı ile belirlenemeyen tahıl
arazilerindeki zararlara tazminat ödenmez.
Tahıl ve Baklagillerde tazminat hesaplamasında ve
Ödemesinde 11. (3) maddesindeki kurallar uygulanır.
Tazminat tutarları ayni ve/veya nakdi olarak ödenebilir.
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(e)

Tazminat tutarları Fon’un mevcut ödeneklerini aşarsa eksik
oranlarda azaltılabilir.
(f) Tazminat tutarları zararın vukubulduğu Mali yılı içerisinde
ödenir.
(g) Tazminat tutarlarının ödenmesi Yönetim Kurulunun tavsiyesi ve
Bakanlar Kurulu’nun onayı ile olur.
SEL VE TAŞKIN SİGORTASI
Kapsam

14. (1) (a)

(b)

Sigorta
Kapsamına Giren
Bitkiler Ve
Gerekli Şartlar

(2) (a)

Sel Ve Taşkın
Sigortası
Kapsamı
Dışındaki
Zararlar

(3) (a)

Sel ve Taşkın Sigortası Yönetim Kurulu’nca “Sel ve Taşkından
Zarar Gören Bölge” olarak ilan edilen köy ve/veya bölgelerdeki
Sel ve Taşkın zararlarını kapsamaktadır.
Bir köy ve/veya bölgenin “Sel ve Taşkından Zarar Gören
Bölge” olarak ilanı ancak olağanüstü yağışlar sonucu meydana
gelen Sel ve taşkın sularından bitkilerin aşağıda belirlenen
kurallar çerçevesinde etkilenmiş olduğunun Saptama ve
Değerlendirme Komitesince tesbitinden, Yönetim Kurulu’na
tavsiyesinden ve Yönetim Kurulu’nun onayından sonra
mümkündür.

Tahıl ve Baklagil’de (Fiğ) bitkinin çimlenip toprak yüzüne
çıktıktan sonra hasat dönemine kadar olan dönemde herhangi
bir sel suyunun normal dere yatağından taşarak çevresindeki
Tahıl ve Baklagil (Fiğ) ekili alanlardaki toprağı sürükleyip
götürmesi ve/veya taşkın sularının bu alanlarda uzun zaman
birikinti halinde kalmasından dolayı bitkileri öldürmesi ile
meydana gelecek zararları;
(b) Hasattan sonra kurutulmak amacı ile geçici bir süre için
maksada uygun yerlerde (15 Temmuz’a veya Yönetim
Kurulu’nun belirleyeceği bir tarihe kadar) yığınlar halinde
muhafaza edilen Tahıl ve Baklagil (Fiğ) ürününü taşıyarak yok
etmesi sonucu hasıl olan zararları; (Tarım Dairesi tarafından 1-0
H.D. alana öngörülen ortalama verim dikkate alınarak en fazla
1000 H.D. alana tekabül eden verim kaybı tazmin edilir.)
(c) Patates’te ekimi müteakip hasata kadar olan dönemde Sel
sularının ekili alanları kapsaması sonucu gerek tohumluğun
gerekse ürünün toprak altında nişasta parçalanması sonucu
çürümesinden doğacak zararları;
kapsamaktadır.
Patates tohumluğunun herhangi bir şekilde hastalanmasından
dolayı ve çimlenme gücü zayıf tohum kullanılmasından doğacak
zararlar;
(b) Dere yataklarına, sel ve taşkın sularının toplandığı alanlara
yapılan ekim ve dikimlerde meydana gelecek zararlar;
(c) Dere ve sulama hendeklerinin tıkanması sonucu doğacak
zararlar;
Sel ve Taşkın Sigortası kapsamı dışındadır.
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Sel ve Taşkın
Zararlarının
Tesbiti

(4) Sel ve Taşkın Zararlarının tesbiti Dolu Sigortasının 13. (4)’üncü
maddesindeki kurallara uygun olarak yapılır.

Sel ve Taşkın
Tazminatlarının
Hesaplanmasında
Ve
Ödenmesindeki
Esaslar

(5) Sel ve Taşkın Sigortası Tazminatının hesaplanması ve ödenmesi için
Dolu Sigortası’nın 13. (5) maddesindeki kurallar ile Don Sigortasının
12. (2) maddeleri altında belirlenen hasar yüzdesi ve hasar safhaları
uygulanır.

Sel ve Taşkın
Sigortası
Kapsamına
Girmeyen
Zararlar

(6) Genel kurallar 4. ve 5. madde altında belirlenen kurallar kapsam
dışıdır.

FIRTINA SİGORTASI
Kapsam

15. (1) (a) Fırtına Sigortası Yönetim Kurulu tarafından “Fırtına’dan Zarar
Gören Bölge” olarak belirlenen ve ilan edilen köy ve/veya
bölgelerdeki;
(i) Fırtına nedeni ile sökülen veya gövdesi veya ana dallarının
en az %50’si kırılan narenciye,
(ii) Fırtına’dan dolayı (%21 ve daha fazla) alta dökülen
narenciye ürününü kapsamaktadır.
(b) Bir köy ve/veya bölgenin “Fırtına’dan Zarar Gören Bölge”
olarak ilanı ancak Saptama ve Değerlendirme Komitesinin o köy
ve/veya bölgede yapacağı tetkik neticesinde bölgenin fırtınadan
etkilendiğini tesbit edip Yönetim Kurulu’na tavsiye etmesiyle
mümkündür.

Fırtına Zararının
Tesbiti

(2) Fırtına Zararlarının Tesbiti Dolu Sigortası’nın
maddesindeki kurallara uygun olarak yapılır.

Fırtına Sigortası
Tazminatlarının
Hesaplanmasında
Ve
Ödenmesindeki
Esaslar

(3) Tazminat hesaplaması ve ödemesi için Dolu Sigortası 13.5.(a), (b),
(d), (e), (f), (g) maddesindeki kurallar ile Don Sigortası madde 12.2
(b) altında belirlenen hasar safhaları uygulanır.

Fırtına Sigortası
Kapsamına
Girmeyen
Zararlar

(4) Genel kurallar 4. ve 5. madde altında belirlenen kurallar kapsam
dışıdır.
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PAS HASTALIKLARI SİGORTASI
Kapsam

Pas Hastalıkları
Sigortası
Kapsamına
Girmeyen
Hususlar

16. (1) (a)

Buğdayın başaklanma döneminde pas hastalığına yakalanması
sonucu danelerin gerekli dolgunluğa ulaşamamasından dolayı
doğan zararları kapsar.
(b) Bir buğday arazisinin bu kapsama girebilmesi Saptama ve
Değerlendirme Komitesi’nin tesbitleri ile Tarım Dairesinin ilgili
bölümünün konu hakkında olumlu raporu ışığında Yönetim
Kurulunun olumlu kararı ile mümkündür.
(2) Kuraklık Sigortası Madde 11. (2)’deki kurallar uygulanır.

Pas Hastalıkları
Sigortası
Zararının Tesbiti

(3) Pas Hastalıkları zararının tesbiti için Dolu Zararı Sigortası madde 13.
(4)’deki kurallar uygulanır.

Tazminatların
Hesaplanmasında
ve
Ödenmesindeki
Kurallar

(4) Tazminat hesaplaması ve ödemesi için Dolu Sigortası 13. (5)
maddesindeki kurallar ile hasar yüzdeleri ve hasar safhaları
uygulanır.

Geçici Madde

5.A.E. 242 / 01

17. 1998 – 1999 yılında Nadas ve/veya Fiğ beyan edilen arazilerin 1999 –
2000 yılında % 81 – 100 oranında kuraklıktan etkilenmesi ve tahıl beyan
edilmesi halinde; 2000 – 2001 yılında kuraklık olması durumunda bu
araziler nadasa ekilmiş gibi işlem görüp Nadas’tan sonra tahıl ekimi
yapılan arazilere öngörülen tazminat ödenir.
(a) 2000 – 2001 tahıl üretim yılında 2000 Bitkisel Üretim Zorunlu
Sigorta Tüzüğü’nün 3 (5) maddesine uygun olarak öngörülen süreler
içerisinde tahıl beyanı yapılan alanların hayvanların yeşil yem
ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile hasıllık olarak kullanılması ve Mart
ayında sabanla (Pulluk) Nadasa açılması durumunda üreticilerin söz
konusu arazileri Pafta/Plan/Parsel ve Alan olarak Değişiklik
Tüzüğü’nün Bakanlar Kurulu’ndan geçtiği tarihten itibaren 10 gün
süreyle Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan yapmaları
gerekmektedir. Teknik Komite’nin yapacağı kontrollerde bu
arazilerin Nadas olduğunun doğrulanması halinde Nadas kabul edilir
ve bu arazilere Nadastan sonra tahıl ekimi yapılan arazilere
uygulanan işlem uygulanır.
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5.A.E. 242 / 01

(b) 2000 Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü’nün 3. 5 (a) bendi
gereğince öngörülen sürelerde beyan yapılmayan Hasıllık, Fiğ
(Yemlik ve Yemeklik Baklagil) ve Nadas alanları için bir defaya
mahsus olmak üzere Değişiklik Tüzüğü’nün Bakanlar Kurulu’ndan
geçtiği tarihten itibaren 10 gün süreyle beyan kabul edilir.

Geçici Madde
2005 Yılı İçin
Yapılacak Tahıl
Alımlarında
Uygulanacak
Kesinti
2.A.E. 329 / 05

1.

2005 yılı için yapılacak 2004-2005 tahıl ürünü alımlarında bu Tüzüğün
10’uncu maddesinin (2)’nci fıkrasının (a) bendi uyarınca Fon için
yapılması gereken kesintilerde prim oranı %1.5 olarak uygulanır.

Yürürlükten
Kaldırma
R.G.
12.7.1993
EK: III
A.E. 325
Ve
14.3.1997
EK: III
A.E. 200
Ve
7.4.1998
EK: III
A.E. 193
Ve
29.3.2000
EK: III
A.E. 169

18. Bu Tüzüğün yürürlüğe girişi ile değiştirilmiş şekli ile “1993 Bitkisel
Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü ve bu güne kadar yapılmış işlem ve
uygulamalar geçerli olmak kaydıyle yürürlükten kaldırılır.
Ancak; bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihe kadar işlemleri başlamış
ancak tamamlanmamış olan ve Sigorta Kapsamına giren zararlara
değiştirilmiş halindeki 1993 Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü
kuralları uygulanır.

Yürürlüğe Giriş

19. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.

28.8.2006 – R.G. 141 – EK III – A.E. 495 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Geçici
Madde:
Geçici Madde
2006 Yılı İçin
Yapılacak Tahıl
Alımlarında
Uygulanacak
Kesinti

I.

2006 yılı için yapılacak 2005 – 2006 dönemi tahıl ürünü alımlarında bu
Tüzüğün 10’uncu maddesinin (2)’nci fıkrasının (a) bendi uyarınca Fon için
yapılması gereken kesintilerde prim oranı % 1,5 olarak uygulanır.
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8.10.2009 – R.G. 172 – EK III – A.E. 702 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş
Maddesi:
Yürürlüğe Giriş

5.

Bu Tüzük, 9 EYLÜL 2009 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

29.1.2014 – R.G. 20 – EK III – A.E. 47 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Geçici
Maddeler:
Geçici Madde
Tahıl ve Baklagil
Alanı İçin
Tazminat Ödeme

1.

Bu (Değişiklik) Tüzüğü’nün yürürlüğe girdiği tarihinden önce, Esas Tüzük
uyarınca 2012-2013 dönemi tahıl ve baklagil alanı için devam eden
tazminat ödemelerinde bu (Değişiklik) Tüzüğü kuralları uygulanır.

Geçici Madde
2014 Yılı İçin
İthal Edilecek
Silaj Ve/veya
Her Türlü Kaba
Yem İçin
Uygulanacak
Kesinti

2.

Esas Tüzüğün 10’uncu maddesinin (5)’inci fıkrasında belirtilen her türlü
tarımsal üründen yapılan %2 oranında prim kesintisi 2014 yılı için ithal
edilecek silaj ve/veya her türlü kaba yemden alınmaz.

9.4.2015 – R.G. 56 – EK III – A.E. 265 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Geçici Madde:
Geçici Madde

Dolu Zararının
Tazmini

1.

Esas Tüzüğün 4’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasına bakılmaksızın
12.3.2015 tarihinde meydana gelen dolu zararını kapsar.
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