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DEVLET DESTEKLİ
HAYVAN HAYAT SİGORTALARI

HASAR TESPİT DEĞERLENDİRME VE İŞ AKIŞLARI

II.OTURUM
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 Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortaları’nda büyükbaş, küçükbaş, kümes ve arıcılık sigortalarının hasar 
ihbarları 

0 850 250 82 77 numaralı TARSİM Çağrı Merkezi’ne
Yapılmaktadır,

 Hasar anında sigortalı, en kısa sürede belirtilen telefon numaralarına 7/24 hasar ihbarında bulunmakla 
yükümlüdür,

 Ayrıca, “Tarsim Mobil Uygulaması / Üretici Portalı E-Devlet” uygulaması ile sigortalı/sigorta ettiren 
tarafından zamandan ve mekandan bağımsız olarak hasar ihbarları doğrudan yapılabilmektedir.

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTALARI 
HASAR İŞLEM PROSEDÜRÜ

3

1. ÇAĞRI MERKEZİ

2. MOBİL APLİKASYON

4

3. TARSİM SİSTEMİNE GİRİŞ-
TARSİM ÜRETİCİ PORTALI



18.03.2022

3

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının/Sigorta

Ettirenin Yükümlülükleri

Sigorta ettiren/sigortalı; rizikonun gerçekleşmesi halinde, aşağıdaki hususları yerine 
getirmekle yükümlüdür. 

a) Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde, Tarım 
Sigortaları Havuzu merkez adresine, sigorta şirketine, acentesine ya da poliçede 
bildirilen adreslere; 

• Adı, soyadı ve adresini, 
• T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarası, 
• Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati, 
• Hasar nedenini, 
• Zarar gören hayvana ilişkin bilgileri, 
• Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini 
belirterek hasar ihbarında bulunmak zorundadır. 
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B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma 

• (1) Sigorta ettiren/sigortalı; bu sigortayla, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı 
önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak aşağıdaki önlemleri almakla yükümlüdür. 

• a) Sigortalı hayvanın hastalanması veya kazaya uğraması halinde, bir veteriner hekim marifetiyle gerekli 
tedbirleri almak, 

• b) Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları 
Havuzu eksperinin sigortalı hayvanlar ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde, yapacakları araştırma ve 
incelemelere izin vermek, 
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c) Tarım Sigortaları Havuzunun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini, 

ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla, delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri, gecikmeksizin, 
Tarım Sigortaları Havuzuna veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperine vermek. 

(2) Sigorta ettiren/sigortalı, bulaşıcı bir hastalık baş gösterdiğinde, 

a) Hasta ve sağlam hayvanlarını ayırmak, 

b) Hastalığı Tarım Sigortaları Havuzuna ve Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmek, 

c) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince, ilgililer tarafından 
öngörülen tedbirleri almak, 

ç) Sigortalanan hayvanlarını, poliçede yazılı amaçlar dışında kullanmamak, kullandırtmamak ve imkân 
nispetinde bunlara iyi bakmak, 

d) Tarım Sigortaları Havuzunun yaptıracağı kontroller sonucunda, önereceği tedbirleri almakla yükümlüdür. 

7

Sigortalı tarafından 0850 250 82 77 numaralı Tarsim Çağrı Merkezine yapılan hasar ihbarlarına ve “Tarsim Mobil 
Uygulaması / Üretici Portalı E-Devlet” uygulaması ile sigortalı/sigorta ettiren tarafından zamandan ve mekandan 
bağımsız olarak hasar ihbarlarına istinaden, sistem üzerinden hasar kaydı oluşturulur. 

Hasar ihbar kaydı doğrultusunda sistem ve/veya TARSİM A.Ş. yetkililerince, Tarım Sigortaları Havuz Eksper Veteriner 
Hekimlere görevlendirme yapılır. 

Eksper görevlendirmeleri sırasında sistem Eksper Performans puanını otomatik olarak kontrol eder ve IVR (sesli 
yanıt sistemi) yöntemi ile görevlendirme işlemi yapılır.

IVR (sesli yanıt sistemi) yöntemi ile görevlendirme yapıldıktan sonra;

Teyit amacıyla Tarım Sigortaları Havuz Eksper Veteriner Hekime hangi poliçe numarası ve hangi kulak küpe numarası 
üzerinden hasar ihbarının yapıldığı SMS ile bildirilir, 

Aynı zamanda, sigortalıya da ihbarı yapılan hasarı için görevlendirilen Tarım Sigortaları Havuz Eksper Veteriner 
Hekimin adı, soyadı ve cep telefon numarası SMS yolu ile bildirilir.
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Hasar İhbar Atamaları IVR Sistemi-I

Hasar İhbar Atamaları IVR Sistemi-II
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Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kulaklarında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kimliklendirme
durumu ile ilgili olarak kulak küpesi takılmaktadır. Kulak küpe numaraları aşağıdaki örnekte olduğu gibi
standart bir kural çerçevesindedir.

11

Kulak Küpesinin Durumu-1

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kimliklendirme durumu;
Büyükbaş Hayvanlarda kulak küpe numarası 14 hane
Küçükbaş Hayvanlarda kulak küpe numarası ise 13 hane dir.

Kulak Küpesinin Durumu-2
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Ancak, kulak küpe numarası CZ ile başlayan yurt dışından ithal gelen
hayvanların kulak küpe numaraları aşağıdaki şekildedir.

CZ plakalı hayvanlarda kulak küpe numarasının son 3
hanesi CZ’den sonra yazılmaktadır. Hasar ihbar
sorgusundan bu 3 haneden sorgu yapılmalıdır.

Örnekte son 3 hane 071’dir.

Kulak Küpesinin Durumu-3

14

KÜÇÜKBAŞ HASAR İHBARI

KÜÇÜKBAŞ HASAR ŞEKLİ :

2022 YILI küçükbaş poliçelerinde YAVRU ATMA VE YAVRU ÖLÜMÜ
teminatı bulunmamaktadır,
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KÜÇÜKBAŞ HASAR İHBARI

KÜÇÜKBAŞ HASAR ŞEKLİ :

Ölüm, Zorunlu Kesim ve Yavru Atma’dır.

SADECE 2021 YILI POLİÇELERİNDE YAVRU ATMA
teminatı bulunmaktadır,

Yavru ÖLÜMÜ TEMİNATI yoktur.

-Tarafınıza yönlendirilen hasarlı hayvana ait hasar fotoğraflarının çekim işleminde hayvana ait tüm yönlerden (küpe-2, 
ön-1, sağ-1 ve sol-1 ve hasar) olmak üzere hasar şekli bazında en az 5 adet en fazla 20 adet fotoğraf çekilir, 

-Zorunlu kesim hasarlarında mezbahaya gidilmesi ya da hasar şeklinde yapılan değişiklik durumlarında (zorunlu kesim 
olarak yapılan görevlendirmenin ölüm olarak tespit işleminde olduğu gibi) 20 adedinden üstünde hasar fotoğrafı 
çekilebilir, 

-Hasar fotoğraflarının Uygulama ve Çalışma Esaslarında belirtildiği üzere hasar şekli, hastalık durumları, vb. dikkat 
edilerek çekilmesi ve hasar tespit raporuna eklenmesi gerekir, 

-Durum bazında çekilen fotoğraf sayı adedi başlıkların yanında belirtilmektedir, 

-Fotoğraf adedi uygun durumda yeşil, uygun olmayan durumda ise kırmızı görünmektedir. 

-Fazla çekilen fotoğraflar mutlaka silinmelidir. (Çekilmesi gerekenden fazla fotoğraf olması halinde hasar dosyalarının 
gönderim işleminde hata alınmaktadır.) 

-Silinmesi istenen fotoğraf olduğunda fotoğrafın üzerine uzun süre basılı kalıp daha sonra silinmesi istenen diğerlerine 
de kısa basarak, toplu şekilde silinebilir. 

Hasar Tespit İşlemlerinde Fotoğraf Çekim İşlemi 
2022 YILI UYGULAMASI-1
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Hasar Tespit İşlemlerinde Fotoğraf Çekim İşlemi 
2022 YILI UYGULAMASI-2

Yukarıdaki ekranda belirtilen sekmelerden fotoğraf çekimi için, direkt olarak 
uygulama yapılacak küpe, ön, sağ, sol ve hasar butonlarından çekilmesi 
istenen duruma tıklanır. 
“KÜPE” - Hayvanın Küpesi net okunacak şekilde yakın çekim yapılır. 
“ÖN” - Hayvanın ön profilden (Vesikalık gibi ön cephe) akıtması, boynuz yapısı 
ve kulak küpesi görünecek şekilde çekim yapılır. 
“SAĞ” - Hayvanın sağ yanından vücut deseni görünür şekilde çekimi yapılır 
(Ahır şartlarının yetersiz olması durumunda veya besi işlemlerinde ön-sağ 
açıdan çekim yapabilirsiniz) 
“SOL” - Hayvanın sol yanından vücut deseni görünür şekilde çekimi yapılır 
(Ahır şartlarının yetersiz olması durumunda veya besi işlemlerinde ön-sol 
açıdan çekim yapabilirsiniz) 
“HASAR” – Hayvanda tespit edilen bulgular görünür şekilde çekim yapılır. 
(nekropsi fotoğrafları, topallık, mastit, vb.) 
Fazla fotoğraf çekilmesi halinde; kırmızı fon şeklinde uyarı alınacaktır. Bu 
durumda fazla fotoğrafların aşağıda belirtildiği gibi silinmesi gerekmektedir. 

Hasar Tespit İşlemlerinde Fotoğraf Çekim İşlemi 
2022 YILI UYGULAMASI-3

Örnek Hasar İşlemi-1 

Hasar detayı: Küçükbaş Yavru Atma

KULAK KÜPESİ EN AZ 2 ADET 
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Hasar Tespit İşlemlerinde Fotoğraf Çekim İşlemi 
2022 YILI UYGULAMASI-4

Hasar Tespit İşlemlerinde Fotoğraf Çekim İşlemi 
2022 YILI UYGULAMASI-5

Örnek Hasar İşlemi-2 

Hasar detayı: Büyükbaş Zorunlu kesim

Kulak küpesinin fotoğrafı en az 2 adet olmalıdır,

Kulak küpesi için 2 fotoğraf çekilmesi zorunludur. 1 adet 
fotoğraf çekildiğinde 1 adet daha çekilmesi gerektiği 2/1 
şeklinde KÜPE hanesinde belirtilmektedir, 

Kulak küpe fotoğrafı 2 adedinin üzerinde çekildiğinde 2/3 
olarak fazla fotoğraf çekildiği KÜPE hanesinde arka fon 
kırmızı ile belirtilmektedir. 

*İlgili örnekte hayvanın sadece bir kulağında kulak küpesi 
bulunmaktadır, diğer kulağında kulak küpesi yoktur. 
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Hasar Tespit İşlemlerinde Fotoğraf Çekim İşlemi 
2022 YILI UYGULAMASI-6

Örnek hasar fotoğrafında eşkal 
değerlendirmesi tüm vücut emareleri 
çekilmediği için tam olarak 
yapılamamaktadır, 

sağ ve sol taraftan fotoğraf çekimi 
esnasında hayvanın bütün 
vücudunun kadraja sığdırılması 
gerekmektedir. 

Örnek Hasar İşlemi-3 

Hasar detayı: Büyükbaş 
Zorunlu kesim

Kulak küpesinin fotoğrafı en az 
2 adet olmalıdır, 

Hasar Tespit İşlemlerinde Fotoğraf Çekim İşlemi 
2022 YILI UYGULAMASI-7
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Hasar Tespit İşlemlerinde Fotoğraf Çekim İşlemi 
2022 YILI UYGULAMASI-8

Hasar tespit işlemine ait fotoğraflar; fotoğraf adetleri ve genel görüntüler 
Fotoğraf Menüsünden kontrol edilir, 

24

HIRSIZLIK HASARLARININ HASAR TESPİT İŞLEMLERİ 

Hırsızlık Hasar Raporunun düzenlenmesi;

Tüm zorunlu alanların düzenlenmesi gerekmektedir.

*Hırsızlık hasar tespit işlemlerinde risk inceleme işlemi 
esnasında hayvanların bulunduğu adreste tespit 
işleminin yapılması gerekmektedir. Herhangi bir aksi 
durum söz konusu ise bu durumda Eksper Açıklama 
kısmında belirtilmelidir.
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25

26

BESİ SIĞIRLARI, MANDALARIN HASAR TESPİT İŞLEMİ

Besi sığırları ve mandalarında; hasar tespit işlemleri ve ekran 
uygulamaları süt sığırlarında olduğu şekildedir. Ancak, besi hayvanlarının 
hasar tespit işlemleri sırasında hasarlı hayvanın canlı ağırlığı (kg) veya
karkas ağırlığının (kg) tespit edilmesi ve hasar tespit raporlarında 
belirtilmesi gerekli ve zorunludur. Aksi takdirde hasarlı hayvanın sigorta 
bedeli tespit edilememekte ve tazminat hesabı yapılamamaktadır.

Hasar raporu ekranlarında ilgili bölüm zorunlu alandır. Bu alanda canlı 
ağırlık (kg) veya karkas ağırlığı (kg) belirtilmeden hasar raporu 
kaydedilememektedir. Zorunlu Kesim hasarlarında canlı ağırlık ya da 
karkas ağırlığı, ölüm hasarlarında ise canlı ağırlığın girilmesi konusunda 
dikkat edilmesi gerekmektedir. (Ölü hayvanın karkas ağırlığı 
değerlendirilemez)
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BESİ SIĞIRLARI, MANDALARIN Hasar Tazminat Değerlendirmesi

Besi hasar dosyalarının hasar tazminat tutarının 
hesaplanması için her ayın son günü

Et ve Süt Kurumu (ESK) et kg fiyatı üzerinden 
değerlendirme yapılmaktadır.

Örneğin; 03.01.2022 tarihinden itibaren 2. Kalite (51-52 
randıman) fiyatı olan 47,00 TL/KG olarak 
hesaplanmaktadır,

28

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN (KOYUN, KEÇİ) HASAR TESPİT İŞLEMLERİ

*2021 yılı başlayan Küçükbaş Geniş Kapsamlı Hayvan Hayat 
poliçelerinde Küçükbaş hayvanlarda sadece YAVRU ATMA teminatı 
bulunmaktadır. Küçükbaş hayvanlarda şekillenen yavru atma hadisesi 
TEKLİ ve ÇOKLU olarak seçilebilir.

**2022 yılı başlayan Küçükbaş Geniş Kapsamlı Hayvan Hayat 
poliçelerinde Küçükbaş hayvanlarda YAVRU ATMA ya da YAVRU 
ÖLÜMÜ teminatı bulunmamaktadır,
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SADECE 2021 YILI POLİÇELERİNDE;

YAVRU ATMA Teminatı

Bu teminat, sigortalı küçükbaş hayvanlarda, teminat kapsamındaki her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklar nedeni ile
gebelik süresinin herhangi bir döneminde meydana gelen ve Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından tespit edilen
yavru atmalar nedeniyle sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararları kapsar.

(1) Teminat kapsamına giren yavru atma hasarı hallerinde; yavru bedeli, bir batında en fazla 2 (ikiz) yavru ile sınırlı
olmak üzere, her bir atık hayvan için, muafiyetsiz olarak, gebe hayvanın sigorta bedelinin %10’u olarak
hesaplanacaktır.

(2) Yavru atma hasarı, bir hayvan için poliçe vadesi içerisinde bir defa ile sınırlıdır.

Küçükbaş Yavru Atma hasarlarında

Aynı atık için farklı anne üzerinden hasar ihbarı oluşturulmaması adına

Atığa işaret konulması-sprey ya da kesik atılması

Küçükbaş Yavru Atma Hasarının Değerlendirilmesi
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MOBİL İMZA UYGULAMASI

Risk İnceleme ve hasar tespit raporlarının cep telefonu/tablet üzerinden 
tamamlanarak TARSİM’e aktarım işleminden sonra mutlaka ıslak imzanın 
eş değeri olarak kabul edilen MOBİL İMZA ile imzalanması 
gerekmektedir. Dijital ortamda gerçekleştirdiğiniz bu imza yöntemi sonrası 
hasar raporu ve risk inceleme raporlarının ıslak imzalı ve fiziki olarak 
tarafımıza gönderilmesine gerek yoktur. 

Mobil imza işlemi nasıl yapılır?

Ana ekranda sol bölümünde yer alan “Doküman E-İmza” başlığına tıklanır. 

32

İmzalanmayı sehven unutulmuş hasar dosyaları için sistem tarafından otomatik 

BİLGİLENDİRME ELEKTRONİK POSTALARI iletilmektedir.

Mobil imza işlemi uygulanmamış hasar dosyaları için eksper ücret ekranı girişi aktif değildir.
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7.Büyükbaş/Küçükbaş hasar tespit işlemlerinde 
BELGE EKLEME EKRANI

Tamamlanan hasar tespit işlemlerine ait Görev Gönder işlemi yapılan hasar dosyaları için hasar 
dosyası bazında belge ekleme işlemi yapılabilir,

Bunun için tarafınızdan işlemi tamamlanan (onay bekliyor konumunda olan) hasar dosyaları 
sistemde turuncu renkte gözükmektedir. Turuncu renkte gözüken hasar dosyalarına 
sigortalılardan belge iletilmesi halinde sisteme eklenebilir.

Örneğin; aşağıdaki listede yer alan 7.sıradaki hasar dosyası işlemleri tamamlanmış (onay bekliyor 
konumunda) ve belge eklenebilir düzeydedir.*Bu şekilde olan hasar dosyalarında hasar raporu ve 
hasar fotoğrafları görüntülenemez.

Hayvan Hayat Hasar Görev Listesinde ilgili sütunlarda poliçe numarası, hasar tarihi, kulak küpe 
numarası, hasra nedeni, il adı, ilçe adı ve sigortalı adı bazında arama yapılabilmektedir. Sütundan 
arama yapılmasının yanı sıra direk hasar dosyası seçilerek de işlem yapılabilmektedir.

34

Örneğin; işlemi tamamlanan 10872275 numaralı poliçede yer alan 
TR700000259212 kulak küpe numaralı hasar dosyasına ek belge eklemek 
istendiğinde aşağıdaki menü ekrana yansımaktadır.  

Doğru belgenin doğru başlık altına eklenmesine dikkat edilmelidir. Her başlık 
için en fazla 5 adet belge eklenebilmektedir.
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Bu ekranda eklenmek istenen belge seçilir.

Bu bölümden, eklenmek istenen belgelerin “Kamera” tuşuna basılarak fotoğrafı 
çekilir.

İlgili hasar dosyasında sigortalı tarafından Haybis düşüm belgesi iletilmiştir.

36

Fotoğrafı çekilen belge, Liste ekranına içinde 
sayı adedi olacak şekilde içi yeşil renk olarak 
yansımaktadır.
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Belge Ekleme İşlemi tamamlandığında, ekranda “Yeni eklenen belgeler 
gönderilecek. Onaylıyor musunuz?” şeklinde uyarı gelmektedir. 

Bu ekranda VAZGEÇ butonu tıklandığında önceki ekrana geri dönmekte, 
ONAYLA butonu tıklandığında ise işlem tamamlanmaktadır.

38

Belgelerin ekleme işlemi tamamlandıktan sonra 
ilgili menünün en altında yer alan canlı ortamda 
yanıp sönen şeklinde gözüken GÖNDER
butonu tıklanır ve işlem tamamlanır.
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9.HASAR RAPORLARININ DÜZENLENMESİNDE 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

40

Yapılan tespitlerin hasar raporlarına yazılı olarak aktarılmasında uygulama-I;

-Tarım Sigortaları Havuz Eksper Veteriner Hekimi, rapor düzenlerken kesin, net, bilimsel ve tıbbi ifadeler kullanmalıdır.

-Hasara ilişkin kanaatini, daima kendi yaptığı esaslı bir muayene, nekropsi ve inceleme işleminden sonra raporlamalıdır.

-Tarım Sigortaları Havuz Eksper Veteriner Hekimi raporda belirttiği bilgileri ve bulguları kendi yaptığı inceleme, muayene veya 
otopsi sonucu elde etmiş ise; bunu rapora “yapmış olduğum ….. sonucu …… olduğunu tespit ettim” gibi çok net ifadeler 
kullanarak raporuna aktarmalıdır. 

-Tarım Sigortaları Havuz Eksper Veteriner Hekimi raporda belirttiği bilgileri ve bulguları sigortalıdan veya tedaviyi yapan veteriner 
hekimden almış olduğu anamnez sonucu elde etmiş ise; bunu rapora “almış olduğum anamneze göre……. olduğu 
anlaşılmıştır.” gibi çok net ifadeler kullanarak raporuna aktarmalıdır. 

-Zorunlu kesim hasarlarında; sigortalı tarafından beyan edilen ve Tarım Sigortaları Havuz Eksper Veteriner Hekime iletilen müstahsil 
makbuzu ya da fatura gerçeği yansıtmıyor ise; eksper tarafından tespit edilen karkas (kg) ağırlığı ve rayiç bedel üzerinden sovtaj
hesaplama işlemi yapılmalı ve durum hakkında tutanak düzenlenerek rapora eklenmelidir.

-Teşhis edilen hastalığın ne olduğu, teşhisi doğrulayan bulgular ve hastalık başlangıç tarihleri ile tedavide neler yapıldığının teyidi için 
tedaviyi yapan veteriner hekimin tutanağı hasar raporuna eklenmelidir. Tedavi yapılmadığı sigortalı tarafından beyan edilirse bu
durum raporda “tedavi uygulanmadığı beyan edilmiştir” şeklinde belirtilmelidir.
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Yapılan tespitlerin hasar raporlarına yazılı olarak aktarılmasında uygulama-II;

-RFID (mikroçip) yöntemi ile kimliklendirme yapılan işletmelerde hasar ihbarı yapılan hayvanın kulak küpesinin 
olmadığının tespit edilmesi halinde; hayvanın boynunda, kulağında vb. bulunan, işletmenin kendisine ait tanımlama 
numarası fotoğraflanmalı ve durum raporda belirtilmelidir.

-Hasarlı hayvanın kesime sevk kararının mutlak surette hasar için görevlendirilen veteriner hekim eksper tarafından 
verilmesi gerekmektedir. Eksper zorunlu kesime sevk etmeden hayvan mezbahaya götürülemez. Bu nedenle eksper 
görevlendirilmiş olduğu zorunlu kesim hasarlarında ivedi olarak sigortalıyı telefon ile arayarak, hayvanı işletmede 
görmeden hiçbir işlem yapmaması gerektiği konusunda uyarmalıdır. Uyarınıza rağmen sigortalı tarafından mezbahaya 
götürülen hayvanda tarafınızdan hastalık teşhis edilemiyor ya da kesime sevki uygun değilse kesim tarafınızdan 
kesinlikle onaylanmamalıdır.

42

Yapılan tespitlerin hasar raporlarına yazılı olarak aktarılmasında uygulama-III;

-Sigortalının, eksper hasar mahalline intikal etmeden, “acildi kestim” bahanesiyle hayvanı 
kestiğinin tespit edildiği durumlarda ise; eksper tarafından yapılan otopsi ve diğer 
işlemler sonucu, sigortalının “acildi kestim” ifadesinin doğru olup olmadığı mutlaka 
doğrulanmalı ve raporda sonuç belirtilmelidir. 

-Zorunlu kesime sevki yapılan hasarlı hayvanın et, deri, sakatat vb. sovtaj sayılan 
kısımlarının kasaba, celebe, vb. satılmasından eksper sorumlu değildir. Bu nedenle 
eksper; sigortalı ve alıcı (kasap, celep) arasında kesinlikle aracılık yapmamalıdır.
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Hasar Tespit İşlemlerinde Uyarı mesajları (Sms); 

Hasar ihbarı tarafınıza yönlendirildiği halde, aynı gün içerisinde incelemeye alınmamış hasar dosyaları 
için,

Hasar ihbarı tarafınıza yönlendirildiği halde, 7 gün içerisinde hasar raporunun düzenlenip Tarsim sistemine 
kaydedilmediği hasar dosyaları için,

Hasar raporu tamamlandığı halde, hasar ihbar tarihinden itibaren 9 gün içinde Mobil İmza işlemi 
tamamlanmayan hasar dosyaları için gönderilmektedir.

44

2022 YILI POLİÇELERİ KÜÇÜKBAŞ-Hastalık bazında hasar değerlendirmesi

Pox-Çiçek hastalığı İLK 21 GÜN

Coenurus Cerebralis İLK 45 GÜN

MEVZUATTA DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN KONULAR-1
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Gebelik süresi tamamlanmadan erken doğum şekilleniyorsa YAVRU ATMA

Yavru doğup ölüyor ise YAVRU ÖLÜMÜ

NEDEN ÖNEMLİ!!!

Büyükbaş Geniş Kapsamlı poliçelerde ÖNEM DURUMU

MEVZUATTA DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN KONULAR-2a

46

Yavru atma ve yavru ölümü farkı;
-265 gün üzeri
-Diş ve tüylenme durumu
-Premature doğum, doğum ölme durumu akciğer testi!

Büyükbaş Geniş Kapsamlı poliçelerde ÖNEM DURUMU

MEVZUATTA DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN KONULAR-2b

ÖRNEK Hasar Dosyası;
Rapor Detay; HAYVAN 250 GÜNLÜK GEBELİĞİNİ ABORT YAPARAK SONLANDIRMIŞTIR. YAPILAN 

VAGİNAL KONTROLDE HAYVANIN YAVRU ATTIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR.
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Poliçe üzerinde yazan SİGORTALI AD SOYADI ile

Hayvancılık Bilgi Sistemi-Haybis- kayıtlarında HAYVAN SAHİBİNİN AD SOYADININ farklı olması

MEVZUATTA DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN KONULAR-3

48

DAR KAPSAMLI POLİÇELERDE DURUM DEĞERLENDİRMESİ

MEVZUATTA DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN KONULAR-4a
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DAR KAPSAMLI POLİÇELERDE KRİTİK KONU:

Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler

MEVZUATTA DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN KONULAR-4b

Ruminantlarda ZEHİRLENME olguları için

TANIDA anemnez, beslenme ve çevre şartları, klinik ve nekropsi bulguları ile zehirli madde analizleri birlikte
değerlendirilmelidir.

Kurşun zehirlenmesi

Arsenik zehirlenmesi

Bakır zehirlenmesi

Tuz zehirlenmesi

Flor zehirlenmesi

Nitrat zehirlenmesi

Üre zehirlenmesi

Herbisit zehirlenmesi

Pestisit zehirlenmesi – organik korlu insektisit zehirlenmesi, organik fosforlu insektisit, karbamatlar ile zehirlenme, rodentisitlerle
zehirlenme

50

Rpt ve benzeri hastalıklardan kaynaklanan hasar durumlarında 
Uygulama-1;

Yapılan hasar incelemesi işlemleri sonrası (muayene, nekropsi, vb.), hasarın nedeninin RPT ve yabancı 
cisim travmasına bağlı diğer hastalıklardan birisinin olduğunun teşhis edilmesi ve ilgili hayvanın ölümü 
veya zorunlu kesimi halinde; yapılacak nekropsi sırasında yabancı cisim ve mıknatıs varlığının tespit 
edilerek fotoğraflanması ve raporda belirtilmesi gerekmektedir.
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Rpt ve benzeri hastalıklardan kaynaklanan hasar durumlarında 
Uygulama-2;

E-Reçete üzerinden mıknatıs uygulandığının belgelenmesi

TEDAVİ ÖNERİLEN-
KESİME SEVKİ GEREKTİRMEYEN HASARLAR

• Tarafınıza yapılan ihbar sonucunda ilgili hayvanın tedavisinin yapılmasının daha uygun olduğu ve tedavi ile 
düzeleceğine inandığınız kesime sevk gerektirmeyen hasar işlemlerinde; 

– Sistem üzerinden hasar raporu mutlaka düzenlenir-hasar incelemede ya da taslak aşamasında 
bırakılmamalıdır-, 

– Hasar raporunun açıklama kısmına kesime sevk edilmemiştir, hayvan canlıdır, ibaresinin belirtilmesi,

– Tarsim sistemi üzerinden düzenlenen hasar raporunun 

‘‘İlgili hayvan tarafınızdan kesime sevk edilmeyip tedavi mi önerildi?’’ sorusuna EVET 

Şeklinde yanıt verilmelidir,

Bu şekilde kaydet işlemi yapıldığında sistem üzerinden tarafımıza tedavi önerildiğine dair bilgi gönderilmektedir.

*Tedavi önermiş olduğunuz hasar raporlarında işaretleme işleminin doğru yapılmasını hassasiyetle rica ederiz.

52
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• Yavru atma ya da yavru ölümü durumu söz konusu ise anneye tedavi önerebilirsiniz ancak yavru hasarı 
mevcut olduğundan bu hasarı Tedavi Önerildi şeklinde kapatılmaması gerekmektedir.

Yavru Ölümü Hasarında Tedavi Önerilmesi:  Anneye Tedavi Önerilebilir ancak ortada yavru ölümü 
hasarı mevcut ise Tedavi Önerildi şeklinde kapatılmaması gerekmektedir.

Kulak Küpe Değişikliği Yapılması Gereken Hasar Dosyaları

Kulak küpe numarasının farklı olduğunu tespit etmeniz halinde;

Sistem üzerinden hasar raporu mutlaka düzenlenmeli ve rapor inceleme veya taslak aşamasında bırakılmamalıdır.
Rapor düzenlerken sistem üzerinde yer alan “Kulak küpesinde değişiklik yapılması gerekiyor mu?” sorusu EVET 
olarak yanıtlanmalı ve yanında yer alan kutucuğa gerçekte hasarlı olan, tespitini yapmış olduğunuz ve fotoğrafladığınız 
hayvanın kulak küpe numarası yazılmalıdır.

*Sigortalının doğru kulak küpe numarası üzerinden yeni bir hasar ihbarı yapmasına gerek yoktur. 

54

!!!Tarsim Genel Müdürlük Tarafından 
kulak küpe değişikliği yapılması halinde 
Mobil İmza işleminin tekrar uygulanması 
gerekmektedir.
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Hasar tespit fotoğraflarının çekilmesi ve otopsi işlemlerinin yapılmasında prosedür-I;

Fotoğraflar hasarlı hayvanın kulak numarası okunacak şekilde tüm gövdesini ve hasar sebebini, otopsi bulgularını
(örnek: kesimlerde kesim anı, Fracture, Prolapsus Uteri, RPT hasarı otopsisinde rumende yabancı cisim ve mıknatıs,
tuberculosiz lezyonları,vb,) gösteren dijital fotoğraflar olmalıdır.

Mecburi kesim hasarlarında çekilecek fotoğraflarda mutlaka hayvanın kesilmiş hali ile görüntülenmesi gerekmektedir.
Hayvan canlı iken ayakta işletmede çekilen fotoğraflar tek başına bir anlam ifade etmemektedir.

Bu nedenle hasarlı hayvanın otopsi işlemleri ölüm veya mecburi kesim hasarı ayırmaksızın mutlak surette
VETERİNER HEKİM EKSPERLERCE yapılmalıdır.

Hiçbir surette otopsi işlemi sigortalı firmanın hekimlerince yapılamaz.

Gerekli durumlarda otopsi işlemleri için işletme hekimleri, teknisyenleri veya bakıcılarından yardım talep edilir.

56

Hasar tespit fotoğraflarının çekilmesi ve otopsi işlemlerinin yapılmasında prosedür-II;

• Hasar anında hasarlı hayvanın kulak küpesinin düştüğü ya da herhangi bir cisimle kulağına tutturulmuş olduğunun 
tespit edilmesi halinde,  kulak küpesinin ayrıca yakın çekim fotoğraflanması ve küpenin usulsüz bir şekilde 
tutturulduğunun görüntülenerek, tarafınızdan düzenlenecek ek tutanak ile belgelenmesi ve raporda bu durumun 
belirtilmesi gerekmektedir.

• Zorunlu kesim hasarlarında, veteriner hekim eksper mutlaka mezbahada kesime eşlik etmek ve fotoğraflama 
işlemlerini kendisi yapmak zorundadır.

• Ölüm hasarlarında,  mahalde zorunlu kesim yapılmak zorunda kalınan ve imhası gereken hasarlarda, hasarlı 
hayvanın imhasını gösterir dijital ortamda çekilmiş fotoğrafların sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

• Yavru atma ihbarlarında eğer atık tespit edilemiyorsa ve annede atık bulgusu varsa bulguların ve genital bölgenin 
fotoğraflanması, gerekmektedir.

• Yavru atma ve yavru ölümü hasarlarında mümkün olduğunca hasarlı yavru ile birlikte annenin de fotoğraf karesinde 
yer alması gerekmektedir.
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Yavru atma ve yavru ölümü hasarlarında hasarlarının değerlendirilmesi ve 
raporlarının düzenlenmesinde uygulama-I;

Yapılan incelemeler sonucu; 

• Atık yavrunun hasar mahallinde bulunmadığı,

• Annenin, yapılan genital muayene sonucu atık bulgusunun olmadığı,

• Gebeliğin devam ettiği,

• İhbar yapılan hayvanın östrusta olduğu, vb. durumların tespit edilmesi halinde; 

bu durumlar detaylı bir şekilde mutlaka hasar raporlarında veya ek tutanaklarda belirtilmelidir.

Yavru ölümü hasarlarında; yavrunun kulağında kulak küpesi bulunması halinde; yavru ve kulak küpesi net olarak 
fotoğraflanmalıdır.

58

Yavru atma ve yavru ölümü hasarlarında hasarlarının değerlendirilmesi ve 
raporlarının düzenlenmesinde uygulama-II;

• Yavru atma hasar tespit işlemlerinde hasar fotoğrafları çekilirken anne kulak küpesinin net okunur bir şekilde 
olması, yavru atığının hem de annenin genital bölgesinin net bir şekilde görüntülenmesi, yapmış olduğunuz rektal
muayene işleminde annede atık bulgusunun olup olmadığı belgelenmelidir.

• Ölen yavrunun yaşı sigortalı tarafından “on (10) günlükten küçük” olarak beyan edilmesine rağmen, yaptığınız 
incelemeler sonucu; yavrunun on (10) günlükten büyük olduğunu tespit etmeniz halinde, bu durum mutlaka raporda 
belirtilmelidir.

• Yavru ölümü hasarlarında yavrunun yaş tayinini yapabilmek için; ağız ve diş yapısı, tırnak yapısı ve göbek 
bölgesinin fotoğraflanması gerekmektedir. (yavru ölümü hasarlarında yavru hangi anneye ait ise annenin kulak 
küpesinin net okunur bir şekilde fotoğraflanması) 
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Küçükbaş zorunlu kesim hasar işlemlerinde et sovtajı değerlendirme uygulaması-I;

• Küçükbaş zorunlu kesim hasarlarında kesim işlemi için mezbahaya gidilemeyen durumlar mücbir sebepler 
nedeniyle çok sık yaşanmakta ve mahalde kesim işlemi yapılıp kesilen hayvanın karkası sigortalıya bırakılmaktadır.

• Mahalde kesim yapılan ve karkasın sigortalıya bırakıldığı durumlarda mutlaka tutanak düzenlenmeli ve karkasın 
sigortalıya kaç TL rayiç bedel ile bırakıldığı yazılmalıdır.

• Düzenlenen tutanakta mutlaka kesime sevk işleminin sizin tarafınızdan yapıldığı ve ne kadar rayiç değer ile 
kesildiği yazılarak hem sizin hem de sigortalının imzasının alınması gerekmektedir. 

• *İlgili tutanak Belge Ekleme kısmından hasar dosyasına eklenmelidir.

60

Küçükbaş zorunlu kesim hasar işlemlerinde et sovtajı değerlendirme uygulaması-II;

Özellikle küçükbaş hasarlarda, sovtaj uygulamasının farklı olması nedeniyle, sigortalılar için ödenen tazminatlar 
farklılık arz etmektedir. 

Dolayısıyla, Counerus cerebralis,vb. hastalıklarda hayvanın karkas kalitesini etkilemeyecek hasar şekillerinde; 

Sigortalıya bırakılan sovtajın sigorta bedelinin %30’undan az olmamasına özen gösterilmelidir. 

Böylelikle hem ödenen tazminatlarda farklılık olmayacak hem de farklı uygulama yapmayarak sigortalılar 
karşısında eksper olarak sizler zor durumda kalmayacaksınız.

Ancak, karkas kalitesi kötü, kg az ise bunu özellikle belirterek minimum sigorta bedelinin %15’ine kadar tüketime 
bırakabilirsiniz.
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İki eksperin beraber görevlendirildiği hasarlarının değerlendirilmesi ve raporlarının 
düzenlenmesinde uygulama;

• Aynı hasar için birlikte görevlendirilen Tarım Sigortaları Havuz Eksper Veteriner Hekimlerinin; öncelikle birbirleri ile 
görüşerek randevulaşmaları ve hasar mahalline mutlaka birlikte gitmeleri zorunludur.

• Çift eksper yönlendirmesi yapılan toplu hasar işlemlerinde işlemler birinci eksperin mobil cihazı (cep telefonu/tablet) 
üzerinden yapılacaktır. Toplu hasar işlemleri sadece tek bir mobil cihaz (Cep telefonu/Tablet) üzerinden yapılacaktır. 
Ancak, özçekim görüntüsünde her iki eksperin fotoğrafının çekilmesi zorunludur. Özçekim fotoğrafı yine 
aynı şekilde diğer hasar işlemlerinde olduğu gibi silinemez.

• Hasar tespiti sırasında muayene, nekropsi, inceleme vb. bütün işlemler birlikte yapılmalı ve 
mutabakata varılmalıdır. Hasar ihbarı yapılan hayvanların kesim kararı mutabakata 
varılmadan ve ortak bir karar oluşmadan bir eksper tarafından kesinlikle verilmemelidir.

• Sistem üzerinden düzenlenmesi gereken hasar raporu mutlaka birlikte düzenlenmelidir. İki 
eksper görevlendirilmesi yapılan hasar tespit işlemlerinin mutlaka mobil imza işleminin her iki 
eksper tarafından da yapılması gerekmektedir. Mobil İmzası eksik olan hasar dosyasının 
hiçbir hükmü yoktur.

62

HASAR BİLGİLERİ;

AÇIKLAMA;
Hasar nedeni; Dylocatio Abomasi Dextra
Hastalık Bilgisi; Yukarıda kulak küpe numarası yazılı holstein ineğe ait hasar ihbarı 01.01.2020 günü 
tarafıma bildirilmesi üzerine 01.01.2020 günü mahalde yapılan inceleme ve işletme veteriner hekimi 
Ahmet Yılmaz’la yapılan görüşmede ve alınan anemnez bilgi doğrultusunda abomasum kaynaklı 
hastalığın şekillendiği ve bu süreçte tedavi protokolü uygulandığı ifade edilmiştir. Tedavisinin devamı 
aşamasında gece saatlerinde hayvanın öldüğü ve bu doğrultuda ihbar edildiği belirtilmiştir. Hayvanın 
ölüsü tarafımdan tespit edilmiş, yapılan nekropsi işleminde abomasunun deplasmanı kaynaklı öldüğü 
tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Hayvancılık Bilgi Sistemi (Haybis) üzerinden düşüm işlemin 
gerçekleştirilmesi hususunu bilgilerinize sunarım. 

Hayvancılık Bilgi Sistemi (HayBis) Düşüm İşlemi için 
Tutanak örneği-1-Standart tutanak örneği
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Hayvancılık Bilgi Sistemi (HayBis) Düşüm İşlemi için 

Tutanak örneği-2
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

….. İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

……….. ili ……………. İlçesi …………. Köyünde TR…………… (14 hane) işletmede üretici AD/ SOYAD’a ait TR…………. (14 hane) kulak küpe 
numaralı büyükbaş/küçükbaş hayvan tarafımdan ………. tarihinde hasar mahalinde kesim işlemi uygulanmış/ölü tespit edilmiştir. 

Mahalde yapılan hasar tespit işlemi ve nekropsi işlemi sonucunda hayvanda …………….. (teşhis edilen hastalık) teşhis edilmiştir. 

Zorunlu kesim/Ölüm hasarlarında Hayvancılık Bilgi Sistemi-Haybis- düşüm belgesi zorunlu belge olduğundan Haybis düşüm işleminin yapılması ve 
üreticiye bilgi verilmesi gerekmektedir.

İşlem yapılması hususunu arz/rica ederim.

Saygılarımla,

Tarım Sigortaları Havuz Eksper Veteriner Hekimi Adı Soyadı
Eksper Kodu
İmza:
*****************

Hayvancılık Bilgi Sistemi (HayBis) Düşüm İşlemi için 

Tutanak örneği-3
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
….. İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

İlçe:
Köy:
Üretici Ad-Soyad:
Üretici İşletme No (14 hane):
Hayvan Kulak Küpe No (14 hane):
Hayvanın Irkı:
Hasar şekli:
Hasar Nedeni:
Hasar Tarihi:

Zorunlu kesim/Ölüm hasarlarında Hayvancılık Bilgi Sistemi-Haybis-düşüm belgesi zorunlu belge olduğundan yukarıda bilgileri yer alan kulak küpe 
numaralı hayvanın Haybis düşüm işleminin yapılması ve üreticiye bilgi verilmesi gerekmektedir.

İşlem yapılması hususunu arz/rica ederim.

Saygılarımla,

Tarım Sigortaları Havuz Eksper Veteriner Hekimi ………
Eksper Kodu:
İmza:
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Hayvancılık Bilgi Sistemi-Haybis

66

Hayvancılık Bilgi Sistemi-Haybis Mobil Aplikasyon HaySag
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Hasarın Mahalde Tespit İşlemi Tarım Sigortaları Havuz Eksperi (Veteriner Hekim)
tarafından mahalde yapılmaktadır. TESPİT VE TEŞHİS ZORUNLUDUR.

*Büyük işletmelerde biyogüvenlik ve hijyen kurallarına dikkat
edilmelidir;

-Galoş,
-Lastik çizme,
-Tek kullanımlık rektal muayene eldiveni,
-Tek kullanımlık tulum,
-Tek kullanımlık önlük,vb.

• Hasar durumu ne olursa olsun mutlaka Tarım Sigortaları Havuz Eksperi Veteriner Hekim tarafından mahalde tespit
işleminin yapılması gerekmektedir.

• Hasar ihbarı Çağrı Merkezi’ne-0850 250 82 77- yapıldıktan sonra Tarım Sigortaları Havuz Eksperi Veteriner Hekim
mahale/işletmeye intikal edene kadar hasarlı hayvana herhangi bir müdahalede bulunulmaması gerekmektedir.
• İşletmede tespit edilemeyen durum!

68



18.03.2022

35

• Merada ölen hayvan çoban tarafından parçalanıp yabani hayvanlara verildiği bilgisi paylaşılmıştır.
• Üretici tarafından sadece kulak ve küpenin beyan edildiği durum
• Hayvan işletmede bütün halde tespit edilmemiştir,

69

ÖNCESİ

SONRASI

70

• Vahşi Hayvan Saldırısı-Vahşi Hayvanın keçinin tamamını yediği iddia ediliyor.
• Kulak küpesi YOK, sadece kemik ve iskelet artıkları mevcut!
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• Hastalık sonucu ölüm şekillenmiş Tarım Sigortaları Havuz Eksperi mahalde tespit işlemini yapana kadar
hayvan bu hale gelmiş.

Gece kurt saldırısı gerçekleşmiş
2 gün sonra hasar ihbarında bulunuluyor, kafa YOK
HASARIN NEDEN KAYNAKLANDIĞI BİLİNMEDİĞİ VE KULAK KÜPESİNİN NE OLDUĞU BELLİ
OLMADIĞI İÇİN

TURKVET/HAYBİS DÜŞÜM İŞLEMİ İÇİN TUTANAK VERİLMEZ!!

72
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Sigortalı hayvanı kestiği için Tarım Sigortaları Havuz Eksperi tarafından nekropsi işlemi yapılamamış ve
hastalık teşhis edilmemiştir.
Hayvan sigortalı tarafından Tarım Sigortaları Havuz Eksperi tespit işlemine gelmeden kesilmiştir.

73

• Vahşi Hayvan Saldırısı-Hayvanın kafatası ve kemikleri kalmış, 

• Hayvanın eşkalini teşhis edecek durum yok,

74

Küçükbaş Hayvan-Vahşi Hayvan Saldırısı
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• Sigortalı tarafından iletilen anemnez bilgisinde hayvanın ahırda öldüğü bildirilmiştir,

• Hayvan öldükten sonra köpekler tarafından parçalandığı sadece bazı kısımlarının 
kaldığı tespit edilmiştir.

75

Küçükbaş Hayvan-Köpekler tarafından parçalanmış

Hasar sebebi tespit edilemeyen DURUMLAR

• Hayvanda öldükten sonra köpeklere atılmış,
• Kafa vücut ile bağlantılı,
• Deri/post ve kafa kalmış!
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Hasar tespit işleminde HAYVANIN TESPİT EDİLEMEDİĞİ DURUMLAR

• Sigortalı merada koyunun kemiklerini ve küpesinin bulunduğu beyan
edilmiştir.

• *Sigortalının beyanı TUTANAK haline getirilerek imza altına alınır,

Hasar tespit işleminde HAYVANIN TESPİT EDİLEMEDİĞİ DURUMLAR

• Sigortalı hayvanın geri kalan kısmını yüzmüş,
• Hasar sebebi belli değil, KULAK KÜPESİ YOK
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VAHŞİ HAYVAN SALDIRISI???

• Vahşi Hayvan Saldırısı olarak beyan edilmiş,
• Hayvan önce kaybolmuş sonra bu şekilde bulunmuş!

ÖNCESİ

SONRASI

VAHŞİ HAYVAN SALDIRISI???
Vahşi Hayvan Saldırısı olarak beyan edilmiş
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Hasar tespit işleminde HAYVANIN TESPİT EDİLEMEDİĞİ DURUMLAR

• Kulak küpesi YOK,
• Hayvanın neden öldüğü belli değil!
• SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI YÜKÜMLÜLÜKLERİ; gerekli

tedbirleri almakla yükümlüdür.

Eksper Tespiti gerçekleşmeden HAYVANIN KESİLİP PARÇALANMASI

• Hasar tespit işlemi yapılmadan hayvanın kesilip
parçalanması

• Hastalık sebebi ???
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Eksper Tespiti gerçekleşmeden HAYVANIN KESİLİP PARÇALANMASI

• Kesim işlemi gerçekleşmiş olan hayvanda HASTALIK sebebi nasıl anlaşılır?

ÖNCESİ

SONRASI

Eksper tarafından muayene işlemi gerçekleşmeden KESİM UYGULANMASI

• Eksper tarafından kesime sevk edilmeden hayvanın mezbahanede kesilmesi!
• Eksper tarafından hayvan önce CANLI MUAYENE EDİLMELİDİR.
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ÖNCESİ

SONRASI

Eksper tarafından muayene işlemi gerçekleşmeden KESİM UYGULANMASI
• Eksper tarafından kesime sevk edilmeden hayvanın mezbahanede kesilmesi!
• Eksper tarafından hayvan önce CANLI MUAYENE EDİLMELİDİR.

Eksper tarafından muayene işlemi gerçekleşmeden KESİM 
UYGULANMASI ve DAR KAPSAM

• Sigortalı tarafından kesilmiş ve parçalanmış hayvanda
ÖLÜM SEBEBİ NASIL ANLAŞILIR!
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DAR KAPSAM-Hasar Raporunda Detay Durumunun Belirtilmesi

• Dar Kapsam Hastalık Teminatı yok,
• Hasar raporunda muayene bulguları ve tespit detaylı olarak belirtilmiş

İYİ ÖRNEK 

DAR KAPSAM-Hasar Raporunda Detay Durumunun Belirtilmesi

• Dar Kapsam Hastalık Teminatı yok,
• Hasar raporunda muayene bulguları ve tespit BEYAN ÜZERİNE YAZILMIŞ,

TESPİT??

KÖTÜ ÖRNEK 
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Kulak Küpesi ile ilgili MEVZUAT-1

Tanımlama araçları
MADDE 47 – (1) Bireysel olarak tanımlanacak sığır cinsi hayvanlar, Bakanlık tarafından belirlenen özelliklere sahip tanımlama araçlarıyla tanımlanır.

Plastik kulak küpelerinde bulunması gereken karakterler
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri gereği sığır cinsi hayvanların tanımlanmasında kullanılacak plastik kulak küpelerinin üzerinde lazer tekniği ile silinmez şekilde 

baskılı asgari aşağıda belirtilen hususlar bulunur.
a) Plastik kulak küpeleri, Ek-1’de belirtilen Bakanlığın logosunu ihtiva eder.
b) Sığır cinsi hayvanların plastik kulak küpeleri üzerindeki bireysel hayvan tanımlama numarası en fazla on dört karakterden oluşur. Bu karakterlerden;
1) İlk iki hane ülke kodunu,
2) Ülke kodundan sonraki iki hane hayvanın doğduğu işletmenin yerleşik olduğu ilin trafik kodunu,
3) İl trafik kodunu takip eden en fazla on hane hayvanın bireysel tanımlama numarasını,
oluşturur.
(2) Plastik kulak küpelerinin dişi yaprağı 49 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgiler ile 50 nci maddede belirtilen barkodu, erkek yaprağı ise sadece hayvanın 

bireysel tanımlama numarasını ihtiva eder.

Ülke kodu
MADDE 49 – (1) Plastik kulak küpelerinde ülke kodu TR şeklinde gösterilir.

Barkod
MADDE 50 – (1) Sığır cinsi hayvanın plastik kulak küpeleri üzerinde ayrıca bir barkod bulunur. Barkodlarla ilgili detaylı hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Plastik kulak küpelerinin kalite ile ilgili teknik özellikleri ve taşıması gereken şartlar
MADDE 51 – (1) Sığır cinsi hayvanların tanımlanmasında kullanılacak plastik kulak küpelerinin teknik olarak;
a) Sağlam, büküldüğü zaman kırılmayacak, esnek, yüksek kaliteli plastik materyalden imal edilmiş ve Bakanlık tarafından belirlenen sarı renkte,
b) Hayvanın hayatı süresince dış etkilere ve farklı iklim şartlarına fiziksel olarak dayanıklı ve kolay okunabilir,
c) Yeniden kullanılabilir olmayan, dişi yaprakla erkek yaprağın birbirinden ayrılmasını engelleyecek yapıda ve kulağa takılı kalacak tarzda dizayn edilmiş,
ç) Kulak dokusuna ve hayvan sağlığına zarar vermeyecek hammaddelerden üretilmiş,
d) 48 inci maddede belirtilen silinmez ve değiştirilemez bilgileri taşıyor,
olması gerekir.

Kulak Küpesi ile ilgili MEVZUAT-2

Plastik kulak küpelerinin yapısı ve modeli
MADDE 52 – (1) Sığır cinsi hayvanların tanımlanmasında kullanılacak plastik kulak küpelerinin yapısı ve modeli aşağıda 

belirtilmiştir.
a) Her bir plastik kulak küpesi, bir erkek ve bir dişi parça olmak üzere iki parçadan oluşur.
b) Her bir plastik kulak küpesi, lazer tekniği ile silinmez şekilde baskılı olarak 48 inci maddede belirtilen bilgi ve hususları ihtiva 

eder.
c) Plastik kulak küpesinin her bir yaprağının eni en az 55 mm, yüksekliği en az 45 mm’dir.
ç) Plastik kulak küpesi üzerindeki karakterlerin yüksekliği minimum 5 mm’dir.

Diğer tanımlama araçları
MADDE 53 – (1) Bakanlık, hayvanların bir kulağına uygulanan plastik kulak küpesinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümleri 

karşılaması şartıyla, tanımlama için ilave olarak elektronik özellikte ve başka yapıda tanımlama araçları seçebilir. Diğer tanımlama 
araçlarının yapısı ve modeli Bakanlıkça belirlenir.



18.03.2022

46

Kulak Küpesi ile ilgili MEVZUAT-3

Düşen kulak küpesi işlemleri 

• Sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerinden birinin ya da ikisinin düşmesi veya üzerlerindeki bilgilerin 
silinmesi durumunda, yetiştiricilerin il/ilçe müdürlüğüne dilekçe ile müracaatı üzerine, hayvanların TÜRKVET’te yer alan bilgileri ile 
gerçek ırk, yaş, cinsiyet bilgilerinin uyumlu olup olmadığı işletmede tespit edilecek, hayvanların sistem üzerinde başvuruda 
bulunulan işletmede olup olmadığı, TÜRKVET’teki durumu (ölü, ya da askıda) kontrol edilerek düşen kulak küpesi olarak 
TÜRKVET’e girişi yapılacaktır. 

• Düşen kulak küpelerinin il/ilçe için sipariş ve alım işlemleri TÜRKVET’te il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Düşen küpe 
sipariş ve alım işlemleri illerde il sistem sorumlusu ve il küpe yöneticisi, ilçelerde ilçe küpe yöneticisi tarafından takip edilecektir. 

• İlçe müdürlükleri tarafından da düşen küpe talepleri doğrudan küpe firmasına bildirilebilecektir. Düşen kulak küpeleri en 
geç haftalık olarak ilgili firmaya elektronik ortamda bildirilecek ve ivedilikle hayvanlara takılması sağlanacaktır.

• Yönetmelik gereği, tek veya çift kulak küpesi düşen hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir. Bu hayvanlara 
yetiştiricilerin il/ilçe müdürlüğüne dilekçe ile müracaatı üzerine, kulak küpesinin yerine aynı özgün tanımlama numarasını içeren 
yenisi veya yenileri takıldıktan sonra veteriner sağlık raporu düzenlenecektir

• Düşen kulak küpesi siparişi il/ilçe müdürlüğü, yetki devri yapılan kurum/kuruluş veya işletme kullanıcıları tarafından kaydedilecektir.

• Düşen kulak küpeleri ilgili hayvanlara takılacak ve listede yer alan imza kısmına yetiştirici imzası alınacak ve “takıldı” olarak 
işaretlenecektir. 

• Alımı yapılan düşen kulak küpeleri hayvanın işletmede kesilmesi, ölmesi ve hatalı düşen kulak küpesi bildirimi yapılmış olması 
durumunda “takılamadı” olarak işaretlenecektir.

• Dar kapsamlı poliçe hastalık teminatı YOK!
• KULAK KÜPESİ YOK, kulak küpe deliği YOK!

92

DAR KAPSAMLI POLİÇE-Kulak küpesi?
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Kulak küpesinin KONTROLÜ

Kulak küpesinin olmadığı,
Kulak küpe deliğinin de olmadığı!

Kulak küpesinin KONTROLÜ

BİR KULAKTA KLİPS MEVCUT
DİĞER KULAKTA Kulak küpesi iple bağlı
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KULAK KÜPESİNİN fotoğraflanması

• Kulak küpesinin önlü arkalı fotoğraflanması
• ÖN TARAF yaprak küpe, ARKA TARAF yuvarlak

KULAK KÜPESİNİN fotoğraflanması-1

• Kulak küpesinin önlü arkalı fotoğraflanması
• ÖN TARAF yaprak küpe, ARKA TARAF kırık
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KULAK KÜPESİNİN fotoğraflanması-2

• Kulak küpesinin normal standart gibi gözüküyor, ANCAK
• Müdahale edildiğinde tutkal ile yapıştırıldığı gözüküyor

• Hasarlı hayvanın her ili taraftan da kulak küpesinin kulağında olup olmamasının 
kontrolü

• Her iki yönden hasarlı hayvanın fotoğrafının çekilmesi

98

Küçükbaş Hayvan-Kulak Küpesinin olmadığı durum

SAĞ TARAF

SOL TARAF
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• Hasar ihbarı TR06005018792 kulak küpe numaralı hayvan üzerinden yapılmış ancak sehven kulak
küpe numarası hatalı bildirildi ise Tarım Sigortaları Havuz Eksperi tarafından kulak küpe değişikliği
yapılabilmektedir.

• Doğru hayvan için TEKRAR hasar ihbarının yapılmasına GEREK YOKTUR.

99

Yanlış Hayvanın Hasar ihbarının bildirilmesi

Kulak küpe değişikliği yapılması halinde hasar 
raporlarında tekrar MOBİL İMZA işleminin 
uygulanması gerekmektedir.

Hasar yönlendirilen KULAK KÜPESİ ile tespit edilen KULAK KÜPESİ

• Hasar İhbarı yapılan Kulak Küpe No: TR06005522306
• Ancak hasar tespit esnasında tespit edilen; TR06005522326 VE SİGORTALI DEĞİL



18.03.2022

51

101

Küçükbaş Hayvanda NEKROPSİ işlemi

Dar kapsamlı poliçelerde HASTALIK TEMİNATI YOK!

Hasar nedeni tespiti
Hayvanın ölüm sebebi HASTALIK MI?
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Küçükbaş YAVRU ATMA değerlendirmesi

• Anne tespiti
• Atık mevcut mu?
• Atık bulgusu mevcut mu?

Küçükbaş YAVRU ATMA olarak ihbar edilen ANCAK YAVRU ÖLÜMÜ!!! 

• Mahalde yapılan tespit işleminde;
YAPILAN MUAYENEDE YAVRUNUN TIRNAKLARINDAN ABORT OLMADIĞI BİR
KAÇ GÜN YAŞADIĞI VE YÜRÜDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ. ANNE OLARAK
GÖSTERİLEN KOYUNDA SEPTİK METRİTİS TESPİT EDİLDİ.
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YAVRU TEMİNATI anne üzerinden alınan teminattır!-1

• Yavru hasarlarında ANNENİN tespiti zorunludur,
• Annenin muayene edilmesi, yavrunun tespiti ve muayenesi zorunludur,
• Anne ya da yavru tespit edilmediyse durum hasar raporunda

belirtilmelidir,

YAVRU TEMİNATI anne üzerinden alınan teminattır!-2

• Yavru hasarlarında ANNENİN tespiti zorunludur,
• ANNE NEREDE?
• Mahalde ANNE tespit edilemez ise hasar raporunda mutlaka durum belirtilmelidir,
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• Hasar tespit esnasında her iki tarafından kulak küpe numarası okunacak fotoğrafın çekilmesi
• Yaprak küpe önlü arkalı, RFID küpenin okunaklı şekilde fotoğrafının çekilmesi

107

Küçükbaş hasarlarda EŞKAL FARKLILIĞI!

HASAR TESPİT RİSK İNCELEME

• Annede ve yavruda muayene işlemi yapılır,
• Yavruda göbek kordonu, tırnak ve diş yapısı kontrol edlir,

108

Büyükbaş hasarlarda YAVRU ÖLÜMÜ HASARI
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• Yavru Ölümü teminatı 10 günlük süreyi kapsamaktadır.
• 11.günden itibaren teminat DIŞINDADIR.
• 11.günden itibaren buzağının SİGORTASI teminattadır. Buzağı sigortalanabilir.

109

Yavru Ölümü Teminatı

• Yavru hasarı anne üzerinden alınan TEMİNATTIR.
• Hasar tespit işleminin önce annede muayene işlemi daha sonra yavrunun tespiti

zorunludur. Yavrunun kulağından kulak küpesi yer alıyor ise bunun da
fotoğraflanması gerekmektedir.

• Ancak Hayvancılık Bilgi Sistemi üzerinden bu anneye ait 01.09.2018 tarih doğumlu
canlı erkek buzağısı gözükmektedir.

110

Yavru Kaydının doğru Anne üzerinden yapılması



18.03.2022

56

KISIRLIK-İNFERTİLİTE hasarlarında belge değerlendirmesi

• Hayvan hayat hikayesi kontrol edilerek son buzağılama hadisesi ve 4 suni
tohumlama durumu kontrol edilir,

• Haybis şifre/yetkisi doğrultusunda fiziksel anne kulak küpe numarası üzerinden yavru
kaydı sorgulanır,

• ŞARTLAR UYGUN OLMADIĞI İÇİN KESİME SEVK EDİLMEZ.

• Hayvan Hayat Hikayesi kontrolü-Buzağılama hadisesi kontrol edilir!
• Hayvancılık Bilgi Sistemi kontrolü-Buzağılama kaydı kontrolü
• Suni tohumlama belgelerinin kontrolü-son buzağılama hadisesinden sonra en az 4 adet suni tohumlama hadisesi-

Suni tohumlama tarihleri arası en az 14 gün olmalı

112

Kısırlık, Repeat Breeder ve İnfertilite hasarlarının değerlendirilmesi
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• Hayvan Hayat Hikayesi kontrolü-Buzağılama hadisesi kontrol edilir!
• Hayvancılık Bilgi Sistemi kontrolü-Buzağılama kaydı kontrolü
• Suni tohumlama belgelerinin kontrolü-SUNİ TOHUMLAMA BELGESİ

ARANMAZ!

113

Ovaryum kisti, uterus tümörü ve pneumovagina hasarlarının 
değerlendirilmesi

Küçükbaş
49 adet küçükbaş hayvan
Karbonhidratça zengin tane yem yemesi
Rumen Asidozu

114

Hasar raporunun değerlendirmesinde LABORATUAR RAPORU 
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• Dar kapsamlı poliçe 1.KURAL ÖLÜM SEBEBİ
• Hasar nedeninin hastalık kaynaklı olup olmadığı değerlendirilir,

115

DAR KAPSAMLI POLİÇE-Hastalık Teşhisi

• HER MASTİTİS BULGUSU OLAN HAYVAN KESİME SEVK EDİLİR Mİ?

• Mastitis hastalığının değerlendirilmesi; hayvanın yaşı, doğum sonrası durumu, akut, kronik, nekrotik,
gangrenöz, purulent, CMT testi sonucu,vb.

• Hayvandaki genel bulgular; Ateş, meme yangısı, memede kızarıklık, iştahsızlık, meme başının durumu

116

MASTİTİS hasarlarının değerlendirilmesi
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• Dar kapsamlı poliçe hastalık teminatı YOK!
• KULAK KÜPESİ YOK, kulak küpe deliği YOK!

117

Rpt hasarı-yabancı cisim ve mıknatıs kontrolü

RPT hasarında yabancı cisim ve mıknatıs varlığının kontrolü

• Nekropsi işlemi ile yabancı cisim varlığı
• Neksropsi işlemi ile mıknatısın varlığı
• Otopsi sonucu bulgular: yabancı cisim tespit edilmiş ancak mıknatıs tespit

edilememiştir.
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Poliçe Saat 12:00’de başlar saat 12:00’de biter!!!

• Poliçe başlangıcı ile aynı gün olan hasarlarda hasarın oluş zamanına dikkat
edilmelidir.

• Bu gibi durumlarda hasarın oluş zamanı hakkında hasar raporunda açıklama kısmına
detay belirtilmelidir;

• POLİÇE SÖZLEŞME KOŞULLARI: İş bu sigorta, poliçe başlangıç ve bitiş tarihleri
olarak yazılan günlerde saat 12.00'de başlar ve biter.

Hasar raporunun DETAYLI DÜZENLENMESİ

• Hasar raporunun açıklama yazılması gereken bölümlerinin detaylı bir
şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

• Alınan anemnez bulgusu,
• Sizin muayene sonucu tespitiniz!!!
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• Zorunlu kesime sevk etme 
nedeni DÜŞME

• Ancak, mezbahanede
gerçekleşen nekropsi işlemi 
sonrasında TUBERCULOSİS 
olduğu tespit edilmiştir.

121

Kesim sonrası HASTALIK tespiti

• Tarafınıza yönlendirilen zorunlu kesim hasarlarında TUBERCULOSİS hastalığından şüphelenilmesi 
durumunda hasar ihbarı yapılan hayvanın MUTLAKA VE MUTLAKA mezbahada kesilmesi konusunda 
sigortalı bilgilendirmeli ve bu doğrultuda işlem yapılmalıdır,

122

Tuberculosis hasarlarında UYGULAMA-I
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• Mezbahane eşlik edildiyse mutlaka hastalığın fotoğraflanması ve belgelenmesi gerekmektedir.

123

Tuberculosis hasarlarında UYGULAMA-II

ÖLÜM hasarında Tuberculosis hastalığının tespiti

• Eksper tarafından mahalde hasarın tespiti
• İhbari mecburi hastalık ise İl/İlçe Müdürlüğü’ne ihbar edilmesi
• Resmi prosedürün işlenmesi
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Mevzuat doğrultusunda Hastalık bazında işlem yapılması!

• ŞARBON hastalığı konusunda şüphe mevcut ise numune konusunda sigortalıya
bilgi verilir, İl/İlçe Müdürlüğü’ne ihbarda bulunulur,

Yoğun yaşanan YAVRU HASARLARINDA DEĞERLENDİRME

• BRC hastalığı konusunda şüphe mevcut ise numune konusunda sigortalıya bilgi
verilir, İl/İlçe Müdürlüğü’ne ihbarda bulunulur,
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• Mevzuat çerçevesinde ölen hayvanın ahır ortamından uzaklaştırılması ve uzak bir bölgede nekropsi
işleminin yapılarak imha edilmesi gerekmektedir.

127

Hasarlı hayvanın hasar mahalinden kaldırılması

• Saha koşulları el verdiği sürece İMHA

128

İMHA DURUMLARI-1
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• Saha koşulları el verdiği sürece İMHA

129

İMHA DURUMLARI-2

130

GERÇEKLEŞEN HASAR ÖRNEKLERİ
(Tazminat Ödemeleri ile)
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• Kotra demirine asılı halde hasar meydana gelmiştir.
• Sigorta bedeli 15.000,00 TL, sigortalı ödenen prim tutarı 714,78 TL
• Ödenen tazminat tutarı 12.750,00 TL

KAZA-Kotra demirine asılı kalma

• Küçükbaş hayvanda yenilen yemin çene bölgesinde biriktirilmesi ve gün geçtikçe kaşeksi
durumu

• Sigorta bedeli 1.500,00 TL, sigortalı ödenen prim tutarı 32,77 TL
• Ödenen tazminat tutarı 1.023,00 TL

Farklı hastalıklar!
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• Geniş kapsamlı poliçe
• Toplam 159 adet küçükbaş hayvan sigortalı, sigortalı ödenen prim 6.878,81 TL
• 13 adet hayvan kaza sonucu ölümü gerçekleşti.
• Ödenen tazminat tutarı 13 adet hayvan için 14.040,00 TL

133

KAZA-Trafik Kazası

• Dar kapsamlı poliçe,
• Tarım Sigortaları Havuzu Eksperi mahalde tespit işlemi yapana kadar HAYVAN

KESİLMİŞ!

KAZA-Trafik Kazası
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• Dar kapsamlı poliçe,
• Toplam 24 adet büyükbaş hayvan sigortalı, sigortalı ödenen prim 354,37 TL
• 2 adet hayvan tren kazası sonucu ölümü gerçekleşti.
• Ödenen tazminat tutarı 2 adet hayvan için 6.375,00 TL

135

KAZA-Tren Kazası

• Büyükbaş-Dar kapsamlı poliçe-Samsun,
• 92 adet büyükbaş hayvan için sigortalı ödenen prim tutarı 2.793,00 TL
• 7 adet çöken çatının altında kalması sonucu ölüm gerçekleşiyor.
• Ödenen tazminat tutarı 7 adet hayvan için 39.146,86 TL

136

ÇATI ÇÖKMESİ
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• Dar kapsamlı poliçe, İzmir / Menderes
• Yıldırım çarpmasına bağlı cadiac şok sonucu ÖLÜM
• Beher hayvan sigorta bedeli 1.500,00 TL
• 40 adet küçükbaş hayvan sigortalı, sigortalı ödenen prim 142,50 TL
• Ödenen tazminat tutarı 40 adet hayvan için 54.000,00 TL

137

YILDIRIM DÜŞMESİ

• Hayvanın Ölüm Sebebi SEPTİK MASTİTİS
• HASTALIK TEMİNATI YOK
• Hayvanın sigorta bedeli 11.000,00 TL
• Bu hayvan için sigortalı tarafından ödenen prim tutarı

• DAR 39,19 TL RED
• GENİŞ 522,50 TL 8.250,00 TL

Dar Kapsamlı Poliçelerde HASTALIK TEMİNATI YOK!
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• Hasar ihbarı HIRSIZLIK!

• 3 gün sonra HAYVANLAR CANLI  BULUNUYOR

• Daha sonra Jandarma Ekiplerinin özverili 
çalışması sonucu

139

Sahada Karşılaştıklarımız

06.05.2021 tarihinde Nakliyat’a 
bağlı toplam 4 adet küçükbaş 
hayvanın hasar ihbarı yapılmıştır. 

Hayvanların nakliyesi sırasında veya 
nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle 
meydana gelen, ölüm ve mecburi 
kesimler,

Hayvanların nakliyesi sırasında veya 
nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle 
meydana gelen, ölü doğum ve yavru 
atmalar, TEMİNAT DIŞIDIR.

140

Sahada Karşılaştıklarımız
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• Arılı kovanların üzerinde Arıcılık Kayıt Sistemi kovan plaka numaraları tespit edilmesi zorunludur.
• Hasarın değerlendirilebilmesi için poliçede kayıtlı kovan plakaları üzerinden hasarlı kovanlar seçilip bu

doğrultuda işlem yapılmaktadır.
• Kovanların üzerinde plaka numaraları yer almıyorsa tespit şansı bulunmamaktadır.

141

Kovan Plaka Numaralarının Kontrolü

• Sonbahar ve ilkbahar bakımları yapılmayan, yiyeceği bitmiş kovan içinde ölmüş işçi ve kraliçe arılar
tespit edilmiştir.

• Geçen sene yaz döneminde alınmış. Hepsi sıfır kovan. Plakaları üreticiye teslim edilmiş ancak hiç
birine plaka takılmamış.

• Fırtınaya bağlı ölüm izlenimi yok, kovanlarda hiç bal kalmamış. Bütün bal yenmiş ve güvelenmiş olarak
tespit edilmiştir.

142

BAKIMSIZLIK sonucu hasar durumu
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• Çevredeki turunçgil ağaçlarına yapılan habersiz ve kontrolsüz zirai ilaçlamalar
sebebiyle bir kısım kovan içindeki arı kolonisinin tamamen yok olması durumu
TEMİNAT DIŞI !!!

ZİRAİ İLAÇLAMA kaynaklı hasarın tespiti

• Hasar sel-su baskını nedeni ile gerçekleşmiştir. Muğla / Marmaris
• 50 kovan sigortalı, sigortalı ödenen prim tutarı 130,65 TL,
• Ödenen tazminat tutarı 61.627,50 TL

144

SEL-SU BASKINI hasarın tespiti-1
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• Hasar FIRTINA nedeni ile gerçekleşmiştir. Kocaeli / Körfez
• Kovanların kapakları fırtınadan yola uçmuş, kapaklar çatlamış ve kırılmış, arı kolonileri dağılmıştır.
• 320 kovan sigortalı, sigortalı tarafından ödenen prim tutarı 704,00 TL
• Ödenen tazminat tutarı 4158,00 TL

145

FIRTINA hasarın tespiti-1

• Hasar Vahşi Hayvan Saldırısı nedeni ile gerçekleşmiştir. Şırnak / Beytüşşebap
• Kovanlar çatlamış ve kırılmış , arı kolonileri dağılmıştır.
• 95 kovan sigortalı, sigortalı tarafından ödenen prim tutarı 235,80 TL
• Ödenen tazminat tutarı 6.039,00 TL

146

VAHŞİ HAYVAN SALDIRISI hasarın tespiti
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• TÜM BRANŞLAR İÇİN

Yangın hasar ihbarlarında TEMİN EDİLECEK BELGELER;

• Müşteki İfade Tutanağı
• Orman Dışı Kırsal Alan-Yangın Tutanağı
• Olay yeri inceleme raporu
• Arı Vize Belgesi (Arılı kovan-Gezginci arıcılık ise)
• Savcılık Sonuç Raporu

147

YANGIN kaynaklı hasar durumu-1

• Hasar yangın nedeni ile gerçekleşmiştir. Muğla / Marmaris
• Marmaris Yangını
• 350 kovan sigortalı, sigortalı ödenen prim tutarı 731,54 TL
• Ödenen tazminat tutarı 13.600,00 TL

148

YANGIN kaynaklı hasar durumu-2



18.03.2022

75

• Yangın hasar ihbarlarında mümkün olduğunca ÇOK fotoğraf çekilmektedir.
• Antalya / Manavgat
• 985 kovan sigortalı, sigortalı ödenen prim tutarı 2.058,67 TL
• Ödenen tazminat tutarı 12.375,00 TL

149

YANGIN kaynaklı hasar durumu-3

• Kulak küpesinin her iki kulağa takılı olup olmadığı durumu dikkatli bir şekilde kontrol edilir, 

• Kulak küpesinin dişi kısmı ile erkek kısmı ve çift taraflı kulak küpesinin olma durumu kontrol edilir,

FARKLI BİR DURUM TESPİT EDİLİRSE HASAR RAPORUNUN AÇIKLAMA KISMINDA BELİRTİLİR.

Ölen hayvanın kafası kaldırılarak önden profil fotoğrafı çekilmeli, hayvanın sağı ve solundaki akıtmalar ile vücutta yer alan
akıtmalar özellikle fotoğraflanmalıdır.

150

Eşkal Farklılığı Durumunun Tespiti
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151

Sigortalılardan Gelen Talepler-1
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2022KB005621 TR03005947521 Hasar İncelemede 11/01/2022 ZORUNLU KESİM Detay

2 2022KB005622 TR03005947522 Hasar İncelemede 11/01/2022 ZORUNLU KESİM Detay

eksper mustafa beyden şikayetcidir bilgi yetersizliği var. geçen sene 3 ihbarıma geldi hasarları ödetmedi. konuyla ilgili eksperin tarafıma gelmesini istemiyorum.

üretici 16954293740 ahmet şentürk 5064830298 cep no

15851248 poliçe no

Hasar ili Afyonkarahisardır,

15851248 numaralı poliçede Eksper Mustafa Göbekçi ilk defa görevlendirilmiştir.

Eski poliçesi 2019-2020 yıları arası vardır,

Önceki poliçesi 12851743 numaralı poliçede de Mustafa Göbekçi görevlendirilmemiştir.

Yine de hassasiyet durumundan dolayı eksper değişikliği yapılmıştır.

Sigortalılardan Gelen Talepler-2

Sigortalılardan Gelen Talepler-3
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155

Hayvan Hayat Sigortaları Grup Müdürlüğü
Orhan SARITEPE

Grup Müdürü

Hasar Müdürlüğü
Elif YÜCE

Müdür

Risk İnceleme Müdürlüğü
Ümit DALAN

Müdür

Hayvan Hayat Risk İnceleme Müdürlüğü

156

Ümit Dalan umit.dalan@tarsim.org.tr
Deniz Özalper deniz.ozalper@tarsim.org.tr 216 228 54 22
Arif Yesir arif.yesir@tarsim.org.tr 216 538 53 35
Lütfi Alışarlı lutfu.alisarli@tarsim.org.tr 216 538 53 33
Seda Çağlar Taşkın seda.taskin@tarsim.org.tr 216 538 53 36
Umut Üzüm umut.uzum@tarsim.org.tr 216 538 53 67
Zekeriya Öztürk zekeriya.ozturk@tarsim.org.tr 216 227 37 26

*Manisa Bölge Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekim
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Elif Yüce elif.yuce@tarsim.org.tr

Fatih Koca fatih.koca@tarsim.org.tr 216 538 53 39

Yeşim Özey yesim.ozey@tarsim.org.tr 216 538 53 69

Serhat Kılıç serhat.kilic@tarsim.org.tr 216 538 53 68

Tuba Taş tuba.tas@tarsim.org.tr 216 538 53 66

Ali Bedir ali.bedir@tarsim.org.tr 216 538 53 37

Uğur Yılmaz ugur.yilmaz@tarsim.org.tr 216 538 53 41

Ayşe Elif Batmaz elif.batmaz@tarsim.org.tr 216 538 53 50

Hazal Atılgan hazal.atilgan@tarsim.org.tr 216 538 53 52

İrem Özkan irem.ozkan@tarsim.org.tr 216 538 53 81

Sıla Korkmaz sila.korkmaz@tarsim.org.tr 216 228 54 21

Murat Atuğ murat.atug@tarsim.org.tr 216 228 54 11

*Bursa, Ankara, Van ve Erzurum Bölge Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler 157

Hayvan Hayat Hasar Müdürlüğü

ZOR ŞARTLAR İLE MÜCADELEDE
EMEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
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Teşekkürler…

www.tarsim.gov.tr

Yasal uyarı
©2020 TARSİM. Tüm hakları saklıdır.
Bu sunum üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile tüm telif hakları TARSİM'e aittir. Bu nedenle, bu sunum üzerinde herhangi bir değişiklik 
yapılamaz, sunumun türevleri oluşturulamaz, çoğaltılamaz, TARSİM'in yazılı izni olmadan ve kaynak gösterilmeden, sunumun bütünü veya bir kısmı, ticari 
veya diğer kamusal amaçlar için kullanılamaz. Kullanılan tüm bilgilerin, güvenilir kaynaklardan alınmasına rağmen, TARSİM verilen detayların doğruluğu 
ya da kapsamından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, sunumun doğruluğuna ve tamlığına ilişkin veya sunumda yer alan bilgilerin 
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veya dolaylı kayıptan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.
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