
TÜRKİYE TARIM 
SİGORTALARI SİSTEMİ 

(TARSİM) -2019 



 Avrupa’da ilk Tarım Sigortası, Bitkisel ürünlerde Dolu Riski poliçesi olarak, 1797 
yılında,   

 ABD’de ise, ilk Tarım Sigortası Dolu poliçesi 1879 yılında düzenlenmiştir. 

Türkiye’de ise, kısmen de olsa Risk Yönetimi; 

 1957 yılından itibaren, Özel/Ticari Sigorta Şirketlerinin, Bitkisel ürünlerde 
geleneksel olarak, yine; sadece, Dolu riskine karşı sigorta yapmalarıyla 
başlanmış, 

 1960 yılında Hayvan Hayat,  

 1984 yılında Kümes Hayvanları Hayat,  

 1990 yılında ise Su Ürünleri Hayat,  

 1991 yılında Üzüm Bağlarında pilot uygulama olarak, Don sigortası yapılmaya 
başlanmıştır. 

    Sektörün özelliği dolayısıyla, bağımsız bir yasal zeminin oluşturulamamasının 
yanı sıra; bugünkü gibi etkili bir teşvik sisteminin olmaması da, istenen 
başarıya ulaşılmasında, kısıtlayıcı bir faktör olarak, önemli rol oynamıştır.  
Bu sebepten dolayı; 5363 Sayılı “Tarım Sigortaları Kanunu TBMM’de 
yasalaşarak, 21/06/2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe 
girmiştir. 

 
  

DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE  TARIM SİGORTALARININ  
BAŞLANGICI 



 
 

   Devlet Destekli Tarım Sigortalarında Asıl Amaç; 
 
 Doğal afet ve hastalıkların, tarım ve hayvancılıkta neden 

olduğu zararları,  

 Ticari ve kâr amacı olmadan, sigorta prensipleri 
çerçevesinde ve teknik esaslara dayalı olarak; çağdaş, 
güvenilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir sistemle, kısmen de 
olsa karşılayıp,  

 Üreticileri, uzun vadede gelir istikrarına kavuşturarak, 
üretimde devamlılığı (Gıda Güvenliği) sağlamaktır. 

 

 

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ 



  
 
Önemli olan diğer bir amacı da; 
 
Bitkisel ve hayvansal üretimde, sürdürülebilirliğin 
sağlanmasının yanı sıra, doğal afet ve hastalık 
risklerinden dolayı, oluşabilecek belirsiz kamu bütçe 
yükünün kamu bütçe disiplini açısından planlı ve 
öngörülebilir hale getirilmesidir. Dolayısıyla;  
 
Doğal risklere karşı, yukarıda belirtilen hususlar 
çerçevesinde, modern koruma tedbirleri açısından, tarım 
sigortaları uygulaması önem arz etmektedir. 

 

DEVLET DESTEKLİ TARIM 
SİGORTALARI SİSTEMİ 



 

 
   Bakanlığımız koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte 

yürütülen; Devlet Destekli Tarım Sigortaları uygulamasında; Bakanlığımızın, 

çeşitli yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır. 
 

  5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 10 uncu ve 11 inci 

maddelerinde belirtilen bu yetki ve sorumluluklar;  
 

 Tarım Sigortalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için 

gerekli tedbirleri almak, 

 Ürünler, riskler ve bölgeler itibariyle, sağlanacak prim desteğine ilişkin 

teklifleri  Cumhurbaşkanının onayına sunmak, 

 Tazminat ödemelerinin, doğru ve düzenli bir şekilde yapılmasını 

izlemek,  

 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile verilen diğer görevleri 

yürütmek, 

 Denetlemek. 

BAKANLIĞIMIZIN YETKİ  
VE SORUMLULUKLARI 
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Bütünsellik: 
Tek bir organizasyon şeklinde işler yürütülür.  
Standardizasyon:  
Sistemin standart ve bir bütün olarak, güvenilir ve sürdürülebilir 
olması ile  standart poliçe düzenlenir.  
Verimlilik ve Ölçek Ekonomisi: 
Üreticilerin daha düşük prim fiyatları ile sigorta yaptırabilmesine 
imkan sağlanır. 
Yüksek Güvence: 
Çiftçilerin/üreticilerin çeşitli sigorta ihtiyaçlarının (paket sigorta 
uygulaması ile) büyük ölçüde karşılanması yönüyle; yüksek güvence 
sağlanır. 
Sürdürülebilirlik: 
Sigorta sisteminin en önemli unsuru olan sürdürülebilirlik ve 
güvenilirlik özelliğine sahiptir.  

HAVUZ SİSTEMİ 



 Tarım Sigortaları Havuzu Yönetimi, 

 Çiftçiler, Üreticiler ve Yetiştiriciler, 

 Konu ile İlgili Kamu Kurumları (Tarım ve Orman Bakanlığı Merkezi ile İl 

ve İlçe Müdürlükleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı) Çalışanları,  

 Sigorta Şirketleri, Acenteler, Broker ve Çalışanları, 

 Reasürörler, 

 Tarım Sigortaları Havuz Eksperleri, 

 Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri, 

 İşletici Şirket ve Çalışanları. 

SİSTEMİN MUHATAPLARI/PAYDAŞLARI 



1- Yasal Düzenlemeler (Kanun, Yönetmelikler, Cumhurbaşkanı Kararları ve 
Havuz Yönetim Kurulu Kararları ve Düzenlemeleri)  

2- Kurumsal Yapı: 

 Tarım Sigortaları Havuzu  (TARSİM) - (Tek Organ), 

 Devlet, STK ve Özel Sektör işbirliğinin tarafları, 

 Aracılık hizmeti alımı yapılan Ticari/Özel Sigorta Şirketleri ve 
Acenteleri (Dağıtım Kanalları),  

 Hizmet alımı yapılan İşletici Şirket. 

3- Gönüllülük esasına dayalı bir Sigorta Sistemi  

4- Kayıtlı olma (Tek Koşul) 

5- Devletin Prim ve Hasar Fazlası Desteği 

6- Denetim 

 
 

SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 



    

 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu (RG: 21/6/2005), 

 Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik (RG: 18/05/2006), 

 Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği (RG: 18/05/2006), 

 “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak 
Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin” 
Cumhurbaşkanı Kararı, 

 Tarım  Sigortaları  Havuzu  ile  İşletici Şirket ve Sigorta  
Şirketleri arasında yapılan sözleşmeler, 

 Genel Şartlar, Tarife ve Talimatlar. 

YASAL DÜZENLEMELER 





 

 Sisteme katılım zorunlu olmayıp, isteğe bağlıdır.  

 

 Riski en iyi değerlendirecek kişi, çiftçinin/üreticinin kendisidir. 
İsterse ihtiyacına uygun sigortayı yaptırır veya 
yaptırmaz.  

 

 Sadece sigorta yaptıran çiftçilere, prim desteği sağlanan ve 
teminat kapsamındaki bir risk nedeniyle hasar olması 
durumunda da, sigorta prensipleri ve teknikleri çerçevesinde, 
hasar tazminatı ödemesi yapılan bir sistemdir.  

 

GÖNÜLLÜLÜK ESASI 



Üreticilerin, diğer tüm tarımsal desteklerde olduğu gibi; tarım sigortasındaki 
prim desteğinden, yararlanabilmesi için kayıtlılık yasal bir zorunluluktur. 

  

   Tarım Kanunu; 

 Madde 20- "Destekleme ödemelerinde uyulması gereken esaslar şunlardır:  

d) Üreticilere yapılacak her türlü destekleme ödemelerinde, entegre idare ve 
kontrol sistemi kullanılır.”  

Çiftçi Kayıt Sisteminin esas alınması;  

Geçici Madde 2- Entegre idare ve kontrol sistemi oluşturuluncaya kadar 
üreticilere yapılacak bitkisel üretimle ilgili destekleme ödemelerinde çiftçi kayıt 
sistemi esas alınır.” hükmü gereğince üreticilerin sigorta konusu ile ilgili olarak; 
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS), Büyükbaş, Küçükbaş ve Kümes Hayvanları için; 
Tarım ve Orman Bakanlığı Kayıt Sistemlerine, Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS), 
Su Ürünleri Kayıt Sistemi’ne (SKS) ve Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS) v.b. kayıt 
sistemlerine kayıtlı olması veya güncellenmesi gereken ürünler için 
bu kaydını her sene güncellemesi gerekmektedir. 

 

KAYITLILIK  



 
a. Prim Desteği: 

 DTÖ ve AB Kriterlerine uygun dolaylı bir destektir. 

 

 Üreticiler tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin bir kısmı 
(% 50, % 60 ve % 66,7 oranlarında) Devlet tarafından, 
karşılıksız destek olarak sağlanmaktadır. 

 

 Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle, Devlet 
tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl   
Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.  

 

 

 

DEVLETİN PRİM VE HASAR FAZLASI DESTEĞİ 



 Bitkisel ürünlerini, seralarını, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını, 
kümes hayvanlarını, su ürünlerini ve aktif arılı kovanlarını 
sigortalayan üreticilerin, sigorta prim miktarlarının yüzde ellisi      
(% 50) Devlet tarafından ödenmektedir. 

 Açık alanda yetiştirilen meyvelerde, çiçeklenme evresi don riski 
kapsamında yer alması, poliçe prim bedellerini yükselttiğinden, 
üreticinin kolayca sigorta yaptırabilmesini temin etmeye yönelik 
olarak, bu risk için de primin 1/3’ü oranında, ek Devlet prim 
desteği sağlanmaktadır. (% 66,7) 

 İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında buğday, arpa, çavdar, yulaf, 
tritikale, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek ürünleri ile bunların 
sertifikalı tohumluklarında poliçede yazılı primin % 60'ı Devlet 
tarafından karşılanır. 

DEVLET PRİM DESTEĞİ ORANLARI 



b. Hasar Fazlası Desteği: 

 
 Ulusal ve uluslararası piyasalardan sağlanan korumanın (Reasürans’ın) 

yeterli olmaması durumunda, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenecek 

kısmın, Devlet tarafından taahhüt edilmesidir. 

 

 Olağanüstü hallerde beklenenden fazla hasar olması durumlarında; 

ihtiyaç duyulan ilave ödenek miktarının, yukarıda belirtilen çerçevede, 

Devlet tarafından Hasar Fazlası Desteği şeklinde Havuz’a aktarılması ile 

hasarların tazmin edilmesi mümkün olmaktadır.  

 
   



  
5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 11 inci maddesi gereğince; 

Tarım Sigortaları Havuzu’nun ve İşletici Şirket’in;  

 

 Sigortacılık uygulamaları yönüyle denetimi Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. 

 Diğer tüm işlemlerinin (İdari ve Mali) denetimi ise; Tarım ve 

Orman Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. 

  

TARSİM:  Devlet denetimi, gözetimi ve garantisinde olan; bir   
sigorta sistemidir.  

DENETİM 



TARIM SİGORTALARI HAVUZU ADINA  
SİGORTA SÖZLEŞMESİ YAPMAYA YETKİLİ ŞİRKETLER(*) 

(*) Şirketler, alfabetik sıraya göre dizilmiştir. 



TİCARİ VE ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİ İLE  
ACENTELERİNİN (DAĞITIM KANALLARININ) 

SİSTEMDEKİ ROLÜ VE SORUMLULUĞU 

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yetkilendirilen, Ticari 

Sigorta Şirketleri aldıkları komisyon ücreti karşılığında, Aracılık Hizmeti 
vermektedir. 
 
  Poliçe düzenlerken; Devlet Destekli bu Sigorta Sistemi’ni; çiftçiye/üreticiye  

doğru, eksiksiz ve hatasız bir şekilde anlatmak, 
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) adına, standart poliçe 

düzenlemek ve bir suretini üreticiye/çiftçiye/sigortalıya vermek,  
  Sigortalıdan alınacak poliçe prim bedellerini tahsil ederek, kanuni süresi 

içinde, Havuz hesabına aktarmak, 
Sigortalının hasar ihbarlarını, Havuz’un/TARSİM’in İstanbul’daki merkezine 

iletmektir. 

       Bunun dışında, başka bir yetki ve sorumlulukları yoktur.   
 



İŞLETİCİ ŞİRKET’İN GÖREV ve SORUMLULUĞU 
  

 5363 Sayılı, Tarım Sigortaları Kanunu ile kurulan, 

 Tarım branşında lisans almış, Özel/Ticari Sigorta Şirketlerinin (24 
sigorta şirketinin) eşit payla/sermayeyle ortak oldukları, 

 Tarım Sigortaları Havuzu’nun (TARSİM), sekretaryası ile iş ve işlemlerini 
yapmakla görevli,  

 Tarım Sigortaları Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Kararları, Yönetmelikler, 
Sözleşmeler ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu’nun 
kararları doğrultusunda hareket eden/çalışan, 

 Kâr amacı, ticari başka bir faaliyeti ve sigorta işi dışında başka herhangi 
bir işi ve faaliyeti olmayan, 

 Belirli bir ücret karşılığında, hizmet alımı yolu ile çalışan ve tazminat 
ödeme sorumluluğu ile sigorta uygulamaları konusunda, karar alma ve 
karar verme yetkisi bulunmayan; 

 Sigorta prensipleri ve sigorta tekniklerine göre işlem yapan bir Anonim 
Şirket’tir.  

  

                                                                                            

  



EKSPERLER VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI  

Risk incelemesi ve hasar tespiti yapacak olan Havuz 

Eksperlerinin eğitimi;  20 dönem olarak planlanmış ve 

yapılmıştır. Böylece; 

 Bitkisel Ürün Grubu’nda :  1.883  Kişi 

 Hayvancılık Grubu’nda :    1.142   Kişi 
 Su Ürünleri konusunda :       63   Kişi 
    olmak üzere     TOPLAM      :          3.088   Kursiyerin 

 Havuz Eksperi olmaları sağlanmıştır.  



 
DEVLET DESTEKLİ  

TARIM SİGORTALARI 
KAPSAMINDAKİ  

ÜRÜNLER VE RİSKLER 
2019 



  ARICILIK  (ARILI KOVAN)  SİGORTASI 

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI  

SERA SİGORTASI 

BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI 

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI 

 SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTASI 

 KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI 

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI BRANŞLARI  
  

İLÇE BAZLI KURAKLIK VERİM SİGORTASI 
 



DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI 



BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI İNDİRİMLER VE EK PRİM 
UYGULAMASI 

 

Hasar önleyici ve azaltıcı önlemleri alınan ürünlerin, prim 
fiyatlarında; 

 Dolu ağı örtülen ürünler için; dolu ve dolu kalite kaybı teminatı tarife 
fiyatının % 50’ si, 

 Rüzgâr pervaneleri, sisleme ve yağmurlama sistemi kullanılan ürünler 
için; don teminatı tarife fiyatının % 25’ i, turunçgillerde (Portakal, 
Mandalina, Altıntop, Limon, Kamkat) % 35’i oranında indirim uygulanır. 

 Ayrıca; parselde son yılda hasar olmaması ve kesintisiz poliçe 
düzenlenmesi kaydıyla, ardışık hasarsız yıl sayısı göz önüne alınarak dolu 
paket primi üzerinden; 1. yıl için % 10, 2. yıl için % 15, 3. yıl için % 20 
olmak üzere «Kademeli Hasarsızlık İndirimi»,  

 Son üretim yılında muafiyet altında kalan hasarlı parsellere sürprim 
uygulanmamış olması kaydıyla dolu paketi tarife primleri üzerinden, % 5 
nispetinde «Hasarsızlık İndirimi», 



BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI İNDİRİMLER VE EK PRİM 
UYGULAMASI 

 

 

 

 Sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, dolu 
paket primi üzerinden % 5 nispetinde «Genç Çiftçi İndirimi»,  

 

 Sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde, dolu paket primi 
üzerinden % 5 nispetinde «Kadın Çiftçi İndirimi», 

 

 Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi halinde, % 5 oranında «Peşin 
Ödeme İndirimi» uygulanır. 

Teminat kapsamındaki risklerin her biri için; sigorta konusu parselin, 
sigortalı son 5 yıl içindeki hasar ödemesi yapılan yıl sayısına ve kümülatif 
hasar prim oranına göre, söz konusu riskin, uygulama yılındaki tarife primine 
Tarife ve Talimatlarda yer alan oranlardaki yükleme çarpanları ile çarpılarak 
ek prim uygulanır. 



BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI 
Örnek Prim Tutarları (Tarla Ürünleri) - 2019 

 

 

Bu bölümde örnek olarak verilen prim tutarları üretiminin yoğun olarak yapıldığı varsayılan 
yöre üzerinden, 1 Dekar Alan için ortalama değerlerden hesaplanmıştır. Ürünün bulunduğu 
yöreye göre primler  değişebilir. 
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Prim tutarları 1 Dekar Alan için ortalama değerlerden hesaplanmıştır. Ürünün bulunduğu 

yöreye göre primler  değişebilir. ( Dolu Paket Standart + Don Seçenekli) 

 

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI 
Örnek Prim Tutarları (Meyveler) - 2019 

 



 

  

28 

    Prim tutarları 1 Dekar Alan için ortalama değerlerden hesaplanmıştır. 

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI 
Örnek Prim Tutarları (Ağaç - Fidan Sigortası) - 2019 

 

(*) (Rakım Kategorisi  (0 – 750) olarak kabul edilmiştir.) 



DEVLET DESTEKLİ İLÇE BAZLI KURAKLIK VERİM SİGORTASI 

 Bu sigorta, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS‘ye) kayıtlı sigortalanmış kuru 
tarım alanlarında üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, 
kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı 
tohumluklarında, dolu paketi dışındaki; ilçe genelinde gerçekleşen kuraklık, 
don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden 
kaynaklı verim azalışları, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar 
kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi 
bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları havuzu tarafından teminat altına 
alınır. 
 

 Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri ve bu ürünlerin Sertifikalı 
Tohumluk ürünlerinde sap kısmı isteğe bağlı olarak ek prim karşılığında 
teminat kapsamına alınabilir. 
 

 İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Sigortasında, poliçede yazılı primin % 60'ı 
Devlet tarafından karşılanır. 

 

 



İLÇE BAZLI KURAKLIK VERİM SİGORTASI İNDİRİM UYGULAMALARI 

 

 

  

 

 

 Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam prim 
üzerinden % 5 oranında «Peşin Ödeme İndirimi» uygulanır.  
 

  Sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, poliçe 
primi üzerinden % 5 nispetinde «Genç Çiftçi İndirimi» uygulanır. 

  
 Sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde, poliçe primi üzerinden   

% 5 nispetinde «Kadın Çiftçi İndirimi» uygulanır.  



İLÇE BAZLI KURAKLIK VERİM SİGORTASI ÖRNEK PRİM 
TUTARLARI- 2019 

 

 

  

 

 

Prim tutarları 1 Dekar Alan için ortalama değerlerden hesaplanmıştır. (Ürünün 

bulunduğu ilçeye göre primler  değişebilir.) 

Ürünler 
İlçe Verim 
Ortalaması 

Ürün Birim Fiyatı 
(Kg/TL) 

Sigorta Bedeli  
(TL) 

Çiftçinin 
Ödeyeceği Prim 

Tutarı (TL) 

Buğday 300 0,95 285 7,4 

Arpa 300 0,80 240 5,3 

Çavdar 300 0,75 225 4,1 

Yulaf  300 0,75 225 4,5 

Tritikale 300 0,70 210 4,2 

Nohut 300 3,00 900 17,6 

Mercimek (Kırmızı) 300 2,00 600 10,6 

Mercimek (Yeşil) 300 3,50 1.050 18,5 



SERA SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN 
VE RİSKLER  

Kapsam 
Cam ve Plastik Seralar  (İskelet, Örtü Malzemesi, 
Teknik Donanım, Ürün) 

Riskler 

(Tehlikeler) 
Dolu, Yangın, Fırtına, Hortum, Heyelan, Deprem, Taşıt 
Çarpması, Kar ve Dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını 

Koşullar Örtü Altı Kaydı, Teknik Şartlara Uygunluk 



SERA SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMINDAKİ  
ÜRÜN VE RİSKLER 

Yüksek tünel plastik örtüsünü ve içindeki ürünü sigorta ettirmek isteyen üreticiler için; 
 
 Dolu riski prim fiyatı, Bitkisel Ürün Sigortası Dolu Prim Fiyat Tablosunda ürünlerin 

hassasiyet sınıfına göre tespit edilen dolu prim fiyatları % 40 indirimli olarak, 
 Diğer risklere, açık alandaki prim fiyatlar, uygulanır.  
 Tazminat hesaplamalarında ise bu riskler için Bitkisel Ürün Sigortasında geçerli olan 

muafiyet/müşterek sigorta oranları uygulanır 
 

Kapsam Yüksek Tüneller (Plastik Örtü, Ürün) 

Riskler 

(Tehlikeler) 

Dolu, Fırtına, Yangın, Hortum, Heyelan, Deprem, 

Sel ve Su Baskını 

Koşullar Örtü Altı Kaydı, Teknik Şartlara Uygunluk 



SERA SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMINDAKİ  
ÜRÜN VE RİSKLER 



SERA SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMINDAKİ  
ÜRÜN VE RİSKLER 



SERA SİGORTASI İNDİRİMLER ve EK PRİM UYGULAMASI 



SERA SİGORTASI İNDİRİMLER ve EK PRİM UYGULAMASI 



38 

(Dolu, Deprem, Taşıt Çarpması, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Sel ve Su Baskını, Kar ve Dolu 
Ağırlığı) 

CAM SERA (1 Dekar) 

Toplam Sigorta Bedeli   
(TL) 

Çiftçinin Ödeyeceği Prim Tutarı (TL) 

1. Risk Kategorisi 2. Risk Kategorisi 3. Risk Kategorisi 4. Risk Kategorisi 

77.000 717 768 819 920 

PLASTİK SERA (1 Dekar) 

Toplam Sigorta Bedeli 
(TL) 

Çiftçinin Ödeyeceği Prim Tutarı (TL) 

1. Risk Kategorisi 2. Risk Kategorisi 3. Risk Kategorisi 4. Risk Kategorisi 

46.000 431 466 500 569 

SERA SİGORTASI 
ÖRNEK PRİM TUTARLARI - 2019  



BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI 
TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER 

Kapsam Süt Sığırları ve mandalar (11. günden itibaren 7 yaşına kadar), 
sigortalanan hayvanın geçmiş 3 yıllık poliçe döneminde kesintisiz 
sigortalanması koşulu ile 9 yaşına kadar, Erkek Besi Sığırları (11. günden 
itibaren 3 yaşına kadar) ölüm riski 

 

 

 

 

Riskler 

(Tehlikeler) 

 

GENİŞ KAPSAM:  

(1) Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda: 

a) Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, ve ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi 
halinde; şap ve şap’a bağlı sekonder enfeksiyonlar ve BSE hastalıkları ile 5996 sayılı 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi tüm 
bulaşıcı hastalıklar (anthrax hariç) hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve 
gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, 

b) Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, 

c) Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, 

ç) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, 

d) Yangın veya infilâk 

sebebiyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü, 
sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararı temin eder. 

Koşullar Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı olmak. 



BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI 
TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER 

(2) Aşağıdaki riskler sigortalının isteğine bağlı olarak ve yapılacak risk inceleme, değerlendirme 
sonucuna göre ek prim alınması koşuluyla poliçe kapsamına ilave edilir. 
 
a) Hastalıklardan arilik belgesine sahip ve bio güvenlik önlemlerini almış işletmelerde, 
işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla; şap 
hastalığı nedeniyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü 
sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar. 
 
b) İşletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla; 
mavi dil, sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE), rift vadisi humması, bulaşıcı sığır 
plörapnömonisi (contagious bovine pleuropneumonia), enzootik sığır löykozu, geyiklerin 
epizootik hemorajik hastalığı (EHD), bulaşıcı stomatitis (Veziküler Stomatitis), hastalıkları 
nedeniyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu 
sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar. 
 
c) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan 
sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan 
müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru 
ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar. 



BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI 
TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER 

d) Poliçede belirlenen sigortalı yerde; 

 Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek, 
 Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek, 
 Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya 

başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek, 
 Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak, 
 Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yapılan hırsızlık veya hırsızlığa 

teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar ile sigortalı 
hayvanların poliçede belirtilen adresteki tesis ile sigortalı tarafından bildirilen ve Tarım 
Sigortaları Havuzu tarafından kabul edilen mera veya meralar arasındaki nakliyesi esnasında 
veya buralardayken yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda 
doğrudan meydana gelen zararlar. 

(3) İnfertilite (kısırlık) nedeniyle meydana gelen mecburi kesim hasarlarında, hasarlı hayvanın 
resmi kayıtlara göre (Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemi ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği) poliçe dönemi içerisinde buzağılamış olması ve son buzağılama hadisesinden sonra en 
az 4 kez suni tohumlama işleminin yapılmış olması ve bu durumun belgelenmesi halinde 
infertilite (kısırlık) teminat kapsamında değerlendirilir. Sigortalandığı tarihte 8 aylıktan daha 
küçük olan dişi sığırlar; poliçe dönemi içerisinde suni tohumlama işlemlerine rağmen, infertilite 
problemi nedeniyle mecburi kesime sevk edilmesi halinde, resmi kayıtlarda buzağılama hadisesi 
olmasa dahi, infertilite yönünden teminat kapsamında kabul edilir. 



Kapsam 

Süt Sığırları ve Mandalar (11. günden itibaren 7 yaşına kadar), sigortalanan 
hayvanın geçmiş 3 yıllık poliçe döneminde kesintisiz sigortalanması koşulu ile 
9 yaşına kadar, Erkek Besi Sığırları (11. günden itibaren 3 yaşına kadar) Ölüm 
Riski 

 

 

 

 

Riskler 

(Tehlikeler) 

 

DAR KAPSAM :   

Bu sigorta, işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların 
sigortalanması koşulu ile sigortalı büyükbaş hayvanlarda: 

a) Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması, 

b) Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, 

c) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması ile 

d) Yangın veya infilâk 

sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler sonucu sigortalının 
doğrudan uğradığı maddi zararı temin eder. 

Koşullar Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı olmak. 

BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI 
TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER 



BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI 
TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER 

(2) Sigortalının isteğine bağlı olarak; ek prim alınması ve işletmede yer alan 
sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla poliçede 
belirlenen sigortalı yerde; 
 Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek, 
 Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle 

girilerek, 
 Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar 

uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle 
girilerek, 

 Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak, 
 Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yapılan hırsızlık 

veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana 
gelen zararlar ile sigortalı hayvanların poliçede belirtilen adresteki tesis ile 
sigortalı tarafından bildirilen ve Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kabul 
edilen mera veya meralar arasındaki nakliyesi esnasında veya 
buralardayken yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı 
hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar teminat kapsamına alınır. 



BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI 
İNDİRİM VE EK PRİM UYGULAMALARI 

1) Sadece geniş kapsamlı tarifelerde uygulanan indirimler aşağıda belirtilmiştir.  
a) Hastalıklardan arî işletme belgesine sahip işletmeler için işletme bazında, 

mevcut tarife üzerinden, %10 indirim uygulanır.  
b) Organik Hayvancılık yapılan işletmelerde, prim fiyatına % 25 ilave yapılır  
c) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda, toplam prim üzerinden 

%5 indirim uygulanır.  
d) Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı sigortalanabilir nitelikteki tüm 

hayvanlarının sigorta ettirilmesi halinde toplam prim üzerinde % 10 oranında 
indirim uygulanır.  

e) Sigorta yaptıran yetiştiricinin yaşının 30 ve altında olması halinde, poliçe primi 
üzerinden % 5 nispetinde, «Genç Çiftçi İndirimi» uygulanır. 

f) Sigorta yaptıran yetiştiricinin kadın olması halinde, poliçe primi üzerinden % 5 
nispetinde, «Kadın Çiftçi İndirimi» uygulanır. 

2) Geniş kapsamlı ve dar kapsamlı tarifelerde uygulanan indirimler aşağıda 
belirtilmiştir. 

 Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda, toplam prim üzerinden   
% 5 «Peşin Ödeme İndirimi» uygulanır.  

 



BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI İNDİRİM 
VE EK PRİM UYGULAMALARI 

b) Yetiştirici Birlikleri kanalıyla toplu şekilde poliçe düzenlenmesi halinde 
aşağıdaki tabloda görülen oranlar da indirim uygulanır. 

Aynı Anda Sigortalanacak Hayvan Sayısı (BAŞ) İndirim Oranı (%) 

20.000 –100.000 10 

100.001-500.000 15 

500.001-1.000.000 20 

1.000.001-2.000.000 25 

2.000.001 ve üzeri 50 

Arîlik belgesi sahibi işletme poliçelerinde, yenileme işlemi (tecdit) yapıldığı 
takdirde;  
 Kümülatif hasar prim oranının, % 50’nin altında kalması halinde, uygulanan 

indirim oranı aynen devam eder.  
 Kümülatif hasar prim oranının, % 51 - 70 olması halinde, indirim oranı % 

50 oranında azaltılır.  
 Kümülatif hasar prim oranının, % 70’ in üzerinde olması halinde, indirim 

hakkı düşer. 



SÜT SIĞIRLARI GENİŞ KAPSAMLI TARİFE: 

Hayvan 
Sayısı 

Bir Hayvanın Sigorta Bedeli  
(TL)  

Bir Hayvan için Çiftçinin 
Ödeyeceği  

Prim Tutarı (TL)  

1 10.000 475 

BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI 
ÖRNEK PRİM TUTARLARI -  2019 

ERKEK BESİ 
Hayvan Sayısı Grubu 

  

Bir Hayvanın 
Sigorta Bedeli 

(TL) 

Bir Hayvan için Çiftçinin Ödeyeceği Prim Tutarı  
(TL) 

3 Aylık 6 Aylık 9 Aylık 12 Aylık 

1 ve üzeri 10.000 135 170 205 255 

BESİ SIĞIRLARI GENİŞ KAPSAMLI TARİFE: 

46 



DAR KAPSAMLI (HASTALIKLAR HARİÇ) TARİFE: 

Hayvan Kategorisi 
Bir Hayvanın Sigorta 

Bedeli  
(TL)  

Bir Hayvan için Çiftçinin 
Ödeyeceği Prim Tutarı 

(TL)  

5 Baş ve Üzeri 10.000 37,5 

BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI 
ÖRNEK PRİM TUTARLARI - 2019 

47 



Kapsam 
Koyun ve keçi ile koç ve tekeler (30. günden itibaren başlamak 
üzere 5 yaşına kadar, 5 yaş dahil) 

Riskler 

(Tehlikeler) 

 

GENİŞ KAPSAM: 

 1) Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda; 

a) Koyun ve keçi brucellozu ek teminat olarak poliçeye dâhil 
edilmemesi halinde; koyun ve keçi vebası (PPR), şap ve şap’a 
bağlı sekonder enfeksiyonlar, mavi dil, koyun-keçi çiçeği 
hastalıkları ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi, tüm bulaşıcı hastalıklar 
(anthrax hariç), 

b) Her türlü kaza ile vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,  

c) Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,  

d) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,  

e) Yangın veya infilâk,  

sebebiyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler ile yavru atma 
sonucu sigortalının doğrudan uğradığı zararlar. 

Koşullar Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı olmak. 

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI   
TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER 



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI   
TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER 

(2) Aşağıdaki riskler sigortalının isteğine bağlı olarak ve ek prim alınması 
koşuluyla poliçe kapsamına ilave edilir. 
 
a) Hastalıklardan arîlik belgesine sahip ve bio güvenlik önlemlerini almış 

işletmelerde işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların 
sigortalanması koşuluyla; şap hastalığı nedeniyle meydana gelen ölümler, 
mecburi kesimler, sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi 
zararlar.  
 

b) İşletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların 
sigortalanması koşuluyla; mavi dil, koyun ve keçi vebası (PPR), koyun, 
keçi çiçeği, scrapie, rift vadisi humması, geyiklerin epizootik hemorajik 
hastalığı (EHD) hastalıkları nedeniyle meydana gelen ölümler ve mecburi 
kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar.  



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI   
TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER 

c) Poliçede belirlenen sigortalı yerde  
 
 Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,  
 Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma 

suretiyle girilerek,  
 Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya 

anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma 
suretiyle girilerek,  

 Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,  
 Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle  

 
yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda 
doğrudan meydana gelen zararlar ile sigortalı hayvanların poliçede 
belirtilen adresteki tesis ile sigortalı tarafından bildirilen ve Tarım Sigortaları 
Havuzu tarafından kabul edilen mera veya meralar arasındaki nakliyesi 
esnasında veya buralardayken yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs 
nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar.  



Kapsam 
Sigorta süresi bir yıldan az olmamak koşuluyla; Koyun ve Keçi ile 
Koç ve Tekeler (30. günden itibaren, 5 yaşına kadar - 5 yaş dahil) 

Riskler 

(Tehlikeler) 

 

DAR KAPSAM: 

(1) Bu sigorta, işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm 
hayvanların sigortalanması koşulu ile sigortalı küçükbaş 
hayvanlarda; 

 

a) Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,  

b) Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler, 

c) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, 

ç) Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi 
kesimler, 

sebebiyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler ile yavru atma 
sonucu sigortalının doğrudan uğradığı zararlar. 

Koşullar Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı olmak. 

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI   
TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER 



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI   
TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER 

(2) Sigortalının isteğine bağlı olarak; ek prim alınması ve işletmede yer alan 
sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla poliçede 
belirlenen sigortalı yerde, 

 Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek, 

 Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle 
girilerek, 

 Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar 
uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek, 

 Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak, 

 Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle 

yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan 
meydana gelen zararlar ile sigortalı hayvanların poliçede belirtilen adresteki tesis ile 
sigortalı tarafından bildirilen ve Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kabul edilen 
mera veya meralar arasındaki nakliyesi esnasında veya buralardayken yapılan 
hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana 
gelen zararlar isteğe bağlı ek teminat olarak ek prim alınarak poliçe kapsamına 
dahil edilir. 



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI  
İNDİRİM VE EK PRİM UYGULAMALARI 

  
(1) Sadece geniş kapsamlı tarifede uygulanan indirimler aşağıda yer almaktadır. 
a) Hastalıklardan arî işletme belgesine sahip işletmeler için işletme bazında, mevcut 

tarife üzerinden, %10 indirim uygulanır. 
b) Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı sigortalanabilir nitelikteki 

tüm hayvanlarının sigorta ettirilmesi halinde toplam prim üzerinden % 10 
oranında indirim uygulanır. 

c) Organik Hayvancılık yapılan işletmelerde, prim fiyatına % 25 ilave yapılır. 
d) Sigorta yaptıran yetiştiricinin yaşının 30 ve altında olması halinde, poliçe primi 
üzerinden % 5 nispetinde, «Genç Çiftçi İndirimi» uygulanır. 
e) Sigorta yaptıran yetiştiricinin kadın olması halinde, poliçe primi üzerinden % 5 
nispetinde, «Kadın Çiftçi İndirimi» uygulanır. 
(2) Geniş Kapsamlı ve Dar Kapsamlı Tarifelerde aşağıdaki indirimler uygulanır. 
a) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda % 5 oranında «Peşin 
Ödeme İndirimi» uygulanır, 
b) Yetiştirici Birlikleri kanalıyla toplu şekilde poliçe düzenlenmesi halinde aşağıdaki 
tabloda yer alan oranlarda indirim uygulanır 



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI  
İNDİRİM VE EK PRİM UYGULAMALARI 

Aynı Anda Sigortalanacak Hayvan Sayısı 
(BAŞ) 

İndirim Oranı (%) 

50.000 –100.000 10 

100.001-500.000 15 

500.001-750.000 20 

750.001-1.250.000 25 

1.250.001-2.500.000 30 

2.500.001-3.000.000 40 

3.000.001 ve üzeri 50 

Arîlik belgesi sahibi işletme poliçelerinde, yenileme işlemi (tecdit) yapıldığı takdirde; 
 
• Hasar prim oranının, % 50’nin altında kalması halinde, uygulanan indirim oranı aynen 
devam eder. 
• Hasar prim oranının, % 51 -70 olması halinde, indirim oranı % 50 oranında azaltılır. 
• Hasar prim oranının, % 70’ in üzerinde olması halinde, indirim hakkı düşer. 
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(KOYUN, KEÇİ - KOÇ ve TEKELER) 

 GENİŞ KAPSAMLI TARİFE: 

Hayvan 
Sayısı Grubu  

Bir Hayvanın  
Sigorta Bedeli  (TL)  

Bir Hayvan için  
Çiftçinin Ödeyeceği 

Prim Tutarı (TL) 

Koyun ve Keçi (dişi) 1.000 34 

Koç ve Teke 
(erkek) 

1.000 32 

 DAR KAPSAMLI TARİFE (HASTALIKLAR HARİÇ): 

Hayvan 
Sayısı Grubu  

Bir Hayvanın  
Sigorta Bedeli  (TL)  

Bir Hayvan için  
Çiftçinin Ödeyeceği 

 Prim Tutarı (TL) 

10 Baş ve üzeri 1.000 2,5 

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI 
ÖRNEK PRİM TUTARLARI - 2019 



Kapsam 

Kapalı sistemde üretim yapılan bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri 
alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık 
sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski. 

Riskler 

(Tehlikeler) 

GENİŞ KAPSAM :  

1) Bu sigorta ile teminat verilen kümes hayvanlarında: 

a) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak 
üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları, 

b) Her türlü kaza ve zehirlenmeler, 

c) Her türlü doğal afetler, 

ç) Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve 
mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının doğrudan doğruya 
uğradığı zararlar 

teminat altına alınır.  

Koşullar 
Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı olmak. 

KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI TEMİNAT 
KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER  



KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI 
TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER  

(2) İsteğe bağlı olarak ve ek prim alınması koşuluyla; Salmonella 

test sonuçları menfi olan işletmelerde pullorum ve kanatlı tifosu 

(tavuk tifosu) hastalıkları nedeniyle meydana gelen ölümler ve 

mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi 

zararlar teminat altına alınabilir. 

 



Kapsam 

Kapalı sistemde üretim yapılan bio-güvenlik ve hijyen 
tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları 
ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları 
için ölüm riski. 

Riskler 

(Tehlikeler) 

DAR KAPSAM :  

Bu sigorta ile teminat verilen kümes hayvanlarında:  

a) Her türlü kaza ve zehirlenmeler, 

b) Hortum, fırtına, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, 

c) Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler 
ve mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının doğrudan 
doğruya uğradığı maddi zararlar teminat altına alınır. 

 

Koşullar Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı olmak. 

KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI 
TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER  



KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI 
İNDİRİMLERİ 

(1)Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda, toplam prim 
üzerinden % 5 oranında «Peşin Ödeme İndirimi» uygulanır. 

 
(2) Sadece geniş kapsamlı tarifeler için aşağıdaki indirimler uygulanır. 
 
 
a) Sigorta yaptıran yetiştiricinin yaşının 30 ve altında olması halinde, 
poliçe primi üzerinden % 5 nispetinde, «Genç Çiftçi İndirimi» 
uygulanır 
 
b) Sigorta yaptıran yetiştiricinin kadın olması halinde, poliçe primi 
üzerinden % 5 nispetinde, «Kadın Çiftçi İndirimi» uygulanır. 



GENİŞ KAPSAMLI  TARİFE (HASTALIKLAR DAHİL): 
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Kategori 
(Yetiştirme Amacı) 

Hayvan Sayısı 
Sigorta Bedeli 

 (TL)   

Çiftçinin 
Ödeyeceği  

Prim Tutarı (TL)   

Broiler (Etçi Tavuk) 10.000 70.000 298 

Yumurta Tavuğu 
Civcivi 

10.000 200.000 2.000 

Yumurta Tavuğu 10.000 200.000 3.000 

Damızlık ve Ana 
Damızlık Civciv 

10.000 500.000 4.750 

Damızlık ve Ana 
Damızlık Tavuk 

10.000 500.000 6.875 

Hindi 10.000 1000.000 15.000 

Devekuşu 300 900.000 22.500 

KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI 
ÖRNEK PRİM TUTARLARI - 2019 



DAR KAPSAMLI TARİFE: 
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KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI 
ÖRNEK PRİM TUTARLARI - 2019 

Kategori (Yetiştirme Amacı) Hayvan Sayısı 
Sigorta Bedeli 

 (TL)   

Çiftçinin 
Ödeyeceği  

Prim Tutarı (TL)   

Broiler (Etçi Tavuk) 10.000 70.000 158 

Yumurta Tavuğu Civcivi 10.000 200.000 450 

Yumurta Tavuğu 10.000 200.000 450 

Damızlık ve Ana Damızlık 
Civciv 

10.000 500.000 1.125 

Damızlık ve Ana Damızlık 
Tavuk 

10.000 500.000 1.125 

Hindi 10.000 1.000.000 2.250 

Devekuşu 300 900.000 2.025 

Gezen Tavuk 1.000 20.000 45 



Kapsam 
 5 gr ağırlığından itibaren, su ürünleri ölüm riski, 

 Kafes ve ağlarda meydana gelen maddi zararlar. 

Riskler 

(Tehlikeler) 

A) Su Ürünleri : 
(1) Sigorta bedeli, sigorta ettiren/sigortalı tarafından su ürünleri 
yetiştirme planında beyan edilmiş olan en yüksek aylık stok değer olup, 
teminat su ürünlerinin, belirtilen birim ağırlıklara ulaşmasından sonra 
başlar. 
(2) Bu sigorta, sigortaya kabul edilen su ürünlerinde, 
a) Sigortanın başlangıcından önce mevcut olan hastalıklar, Poliçe 
başlangıcından itibaren 14 günlük bekleme süresi içinde, ortaya 
çıkan(paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari) hastalıklar hariç 
olmak üzere, her türlü hastalık, 
b) Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, 
c) Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, 
ç) Kazalar, 
d) Predatörler, 
e) Alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar 
sonucu, sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararı temin eder. 

Koşullar Su Ürünleri Kayıt Sistemi’ne (SKS) kayıtlı olmak. 

SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTASI   
TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER 



Riskler 

(Tehlikeler) 

 

B)  Kafes ve Ağları 
 

(1) Sigorta bedeli; sigorta ettiren/sigortalı tarafından isteğe bağlı olarak 
kafes ve ağları için beyan 
edilen değerdir. 
 
(2) Bu sigorta, sigortaya kabul edilen kafes ve ağlarında, 
 
a) Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, 
b) Kazalar, 
c) Predatörler 
nedeniyle meydana gelen maddi zararı temin eder. 

SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTASI   
TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER 



SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTASI 
İNDİRİMLER 

İndirimler: 
 

1) Hasarsız geçen bir dönemi takip eden yılda, tarife primleri üzerinden 

%10 nispetinde « Hasarsızlık İndirimi», 

2) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda % 5 oranında 

«Peşin Ödeme İndirimi», 

3) Sigorta yaptıran yetiştiricinin yaşının 30 ve altında olması halinde, 

poliçe primi üzerinden % 5 oranında «Genç Çiftçi İndirimi», 

4) Sigorta yaptıran yetiştiricinin kadın olması halinde, poliçe primi 

üzerinden % 5 oranında «Kadın Çiftçi İndirimi» uygulanır. 



SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTASI ÖRNEK  
PRİM TUTARLARI -2019 



Kapsam 
Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve 
aktif (içinde arı olan) kovanlar. 

Riskler 

(Tehlikeler) 

1) Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların;  
a) Fırtına  
b) Hortum  
c) Yangın  
d) Heyelan  
e) Deprem  
f) Taşıt Çarpması  
g) Sel ve Su Baskını  
h) Vahşi Hayvan Saldırısı  
i) Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, 

yanma vb. (Gezginci Arıcılık için geçerlidir), 
nedenleri sonucunda kovan, arı kolonisi ve bal da doğrudan 
meydana gelen zararlar (Arılı kovan sigorta bedelinin; % 
45’i kovanı, % 40’ı arı kolonisini, % 15’ i balı teşkil eder). 

Koşullar 
Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı olmak. 

ARICILIK (ARILI KOVAN) SİGORTASI  
TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER  



ARICILIK (ARILI KOVAN) SİGORTASI  
İNDİRİMLER 

Cumhurbaşkanı Kararı ile kapsamı belirlenen, Arıcılık Kayıt Sistemine 
(AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar 
için, 
 
 Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda,                  

% 5 oranında «Peşin Ödeme İndirimi» uygulanır. 
 

 Sigorta yaptıran yetiştiricinin yaşının 30 ve altında olması halinde, 
poliçe primi üzerinden % 5 oranında «Genç Çiftçi İndirimi» 
uygulanır. 
 

 Sigorta yaptıran yetiştiricinin kadın olması halinde, poliçe primi 
üzerinden % 5 oranında «Kadın Çiftçi İndirimi» uygulanır. 
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Sadece arılı kovanlar sigortalanmaktadır. 

Arıcılık Türü Kovan Sayısı 
Sigorta Bedeli 

(TL)   

Çiftçinin 
Ödeyeceği                                  

Prim Tutarı (TL)   

Sabit 100 40.000 140 

Gezginci 100 40.000 240 

ARICILIK (ARILI KOVAN) SİGORTASI 
ÖRNEK PRİM TUTARLARI - 2019 



 

Sigortacının üstlendiği riskleri belirli bir oranda kısıtlayarak, sigorta priminin 
ucuzlatılmasını hedefleyen uygulamalardır. Gerçekleşen bir hasar durumunda, 
sigortalının hasarını tam almaması sonucunu doğurduğu için sigortalı 
tarafından aleyhte bir uygulama olarak algılana bilinmesine karşın, muafiyet 
ve müşterek sigorta uygulamaları; sigorta prim fiyatlarını ödenebilecek 
düzeye indirmesi, doğal afet sigortaları söz konusu olduğunda, tüm üreticilerin 
sigorta yaptırabilmesini sağlaması gibi nedenlerden dolayı sigortalının 
lehine uygulamalardır. 
 
Muafiyet: Poliçede yazılı önceden belirlenmiş bir miktara kadar olan 
hasarların sigortacı tarafından ödenmemesi ve/veya belirlenmiş o miktardan 
daha yüksek hasarların o miktar tenzil edildikten sonra ödenmesidir.  
 
Müşterek Sigorta: Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucunda 
meydana gelen bir hasarın belli bir bölümünü veya belli bir yüzdesini 
sigortalının üzerinde tutmasıdır. 

MUAFİYET VE MÜŞTEREK SİGORTA UYGULAMASI 
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BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARINDA  
MUAFİYET VE MÜŞTEREK SİGORTA ORANLARI - 2019 
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BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARINDA  
MUAFİYET VE MÜŞTEREK SİGORTA ORANLARI - 2019 

Don Teminatı, müşterek sigorta oranlarının değiştiği 2 adet teklif olarak sunulmakta olup, teklifler 

Standart ve Seçenek şeklindedir. Ürün bazında müşterek sigorta oranları aşağıdaki gibidir. 
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BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARINDA  
MUAFİYET VE MÜŞTEREK SİGORTA ORANLARI  

(AĞAÇ / FİDAN SİGORTASI) - 2019 



SERA SİGORTASINDA MUAFİYET ORANLARI - 2019  



 SERA SİGORTASINDA MÜŞTEREK  
SİGORTA ORANLARI  - 2019  



BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI 

MUAFİYET VE MÜŞTEREK SİGORTA ORANLARI - 2019 



BÜYÜKBAŞ  HAYVAN HAYAT SİGORTASI 

MUAFİYET VE MÜŞTEREK  SİGORTA ORANLARI - 
2019 

 
Hırsızlık Teminatı İçin Prim Fiyat Tablosu:  



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTALARINDA  
MUAFİYET VE MÜŞTEREK SİGORTA ORANLARI - 2019 

Geniş Kapsamlı Prim Fiyat Tablosu 

Tarife Fiyatı (%) 
Yıllık Muafiyet Oranı                                 

(Toplam Sigorta Bedelinin) (%) 

Müşterek Sigorta 

Oranı (%) 

Müşterek Sigorta Oranı (Uçurumdan 

yuvarlanma, kurt parçalaması vb.) (%) 

6,4 0 10 30 

Dar Kapsamlı  Prim Fiyat Tablosu 

Hayvan Sayısı Tarife Fiyatı  (%) Müşterek Sigorta 

10 ve üzeri 0,50 %10 



KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI 
MUAFİYET SİGORTA ORANLARI - 2019 

(*)Paraziter, mikrobiyelve mikotikenfeksiyonlar nedeniyle meydana gelen hasarlarda 
 broiler kategorisinde muafiyet oranı % 5 olarak uygulanır. 



ARICILIK (ARILI KOVAN) SİGORTASI 
MUAFİYET VE MÜŞTEREK SİGORTA ORANLARI - 

2019  



ÜRETİCİ - ÇİFTÇİ 

SİGORTA ŞİRKETİ 
ACENTE 

Sigorta 

Başvurusu 

Poliçe 

Düzenleme 

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI                  
POLİÇE DÜZENLEME İŞ AKIŞ SÜRECİ/ŞEMASI 

Poliçenin 

Sisteme Kaydı 

TARSİM Web Uyg. 

ÇKS Bilgi  
Entegrasyonu 

ve  
Kontrolü 

SİGORTA ŞİRKETİ 
ACENTE 

Poliçenin 

Üreticiye Teslimi 

SMS Risk İnceleme 

Bildirimi 

Sistemden Eksper 

Görevlendirme 

Poliçe Üretimi 

Onay 

Risk İnceleme İşlemi 

1 

2 

3 

4 



  

 

 Bitkisel Ürün Sigortalarında; poliçede, üreticinin kendi iradesiyle 
beyan ettiği hasat tarihinden sonra ve hasat tarihini müteakip, 
dosyanın ikmalinden sonraki 1 Ay (30 Gün) içerisinde, 

 

 Hayvan Hayat Sigortalarında ise; dosya ikmal edildikten sonraki, 
1 Ay (30 Gün) içerisinde gerçekleştirilir. 

 

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI 
SİSTEMİNDE HASAR/TAZMİNAT ÖDEMELERİ 

 



TÜRKİYE TARIM SİGORTALARI 
SİSTEMİ  

SON 12 YILLIK 

UYGULAMA SONUÇLARI 



POLİÇE SAYISI (Adet) 

TÜRKİYE TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ 



TÜRKİYE TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ 
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POLİÇE SAYISI DAĞILIMI- 2019  



TOPLAM PRİM ÜRETİMİ (Milyon TL) 

TÜRKİYE TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ 



DEVLET PRİM DESTEĞİ (Milyon TL) 

TÜRKİYE TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

49 60 

93 

239 
264 277 

364 

524 

695 

860 

1.072 



SİGORTA BEDELİ  (Milyon TL) 

TÜRKİYE TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ 



ÖDENEN TAZMİNAT (Milyon TL) 

TÜRKİYE TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ 

(*) Muallak hasarlar dahildir. 



SİGORTALANAN ALAN ( Milyon Dekar) 

TÜRKİYE TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ 



 TARIM SİGORTALARI HAVUZU (TARSİM)/ 
Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. 
(İşletici Şirket) İletişim Bilgileri:  

 
 Saray Mahallesi Naya Sokak No:1  
     34768    Ümraniye / İSTANBUL 
 
 
 7/24 Çağrı Merkezi Tlf. : 0850 250 82 77  
 
 Faks:  0 (216) 322 00 93 
 
 Web sitesi: www.tarsim.gov.tr 

 
   

http://www.tarsim.gov.tr/

