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DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

Tarife Paket
TEMİNAT KAPSAMINDAKİ 

RİSKLER VE UNSURLAR

TEMİNAT KAPSAMINDAKİ

ÜRÜNLER
ŞARTLAR

ÜRÜN SİGORTASI

PAKET OLARAK 

ALINAN 

TEMİNATLAR

Dolu 

Fırtına 

Hortum

Yangın 

Deprem 

Heyelan 

Sel ve Su Baskını 

Taşıt Çarpması

Fideler 

Yaş Sebzeler 

Yaş Meyveler 

Tarla Ürünleri

Kesme Çiçekler

Çilek

ÇKS Kaydının

Güncel Olması

Dolu Riskinin Neden Olduğu 

Kalite Kaybı

Yaş Sebzeler

Yaş Meyveler

Kesme Çiçekler

Yaban Domuzu Zararı

Tarla Ürünleri

Sebzeler

Çilek

Kuş Zararı Ayçiçeği (Yağlık, Çerez ve Sertifikalı Tohumluk)

Yağmur Pamuk, Pamuk (Sertifikalı Tohumluk)

İSTEĞE BAĞLI 

Don Yaş Meyveler, Yağgülü, Enginar 

Yağmur Kiraz, Üzüm (Sofralık), Üzüm (Kurutmalık), Üzüm (Şaraplık), Üzüm (Sanayilik), İncir

Sıcak Hava Zararı Altıntop, Limon, Mandalina, Portakal, Üzüm (Sofralık), Üzüm (Kurutmalık), Üzüm (Şaraplık), Üzüm (Sanayilik)

Don*

(*Yeniden ekim dikime sebep olan don 

riski)

Şekerpancarı, Kabak (Çerezlik), Patlıcan, Domates (Salçalık), Domates (Sofralık), Biber (Chili), Biber (Dolmalık), Biber (Sivri, Çarliston), Biber (Salçalık), Biber 

(Kırmızı), Biber (Kapya), Biber (Üçburun), Biber (Kaliforniya), Biber (Macar), Biber (Jalapeno), Biber (Turşuluk), Kavun, Karpuz

Ürün Sap Kısmı 
(Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, 

Taşıt Çarpması, Sel ve Su Baskını, Yaban 

Domuzu Zararı) 

Buğday,  Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale, Kaplıca Buğday ve bu ürünlerin Sertifikalı Tohumlukları

Üzüm Bağlarında Asma Yaprağı

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

Taşıt Çarpması, Sel ve Su Baskını) 

Üzüm (Sofralık), Üzüm (Kurutmalık), Üzüm (Şaraplık), Üzüm (Sanayilik)

Dolu Ağı ve Örtü ile Destek (Telli 

Terbiye) Sistemleri
(Dolu, Dolu Ağırlığı, Kar Ağırlığı, Fırtına, Hortum, 

Yangın, Deprem, Heyelan, Sel Ve Su Baskını, 

Taşıt Çarpması) 

Üzüm (Sofralık), Üzüm (Kurutmalık), Üzüm (Şaraplık), Üzüm (Sanayilik), Ahududu, Böğürtlen, Yabanmersini, Dut, Kivi, Elma, Armut, Ayva, Nektarin, Şeftali, Erik,

Kayısı, Kiraz, Vişne, Ejder Meyvesi, Pasiflora- Çarkıfelek



DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

Tarife Paket
TEMİNAT KAPSAMINDAKİ 

RİSKLER VE UNSURLAR

TEMİNAT KAPSAMINDAKİ

ÜRÜNLER
ŞARTLAR

KÖY BAZLI KURAKLIK VERİM 

SİGORTASI

PAKET OLARAK ALINAN 

TEMİNATLAR

Kuraklık, Don, Sıcak Rüzgar, Sıcak Hava Dalgası, Aşırı 

Nem, Aşırı Yağış
Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yulaf, Nohut, Mercimek (Kırmızı), Mercimek (Yeşil) ve bu ürünlerin Sertifikalı Tohumlukları

ÇKS Kaydının

Güncel 

Olması

İSTEĞE BAĞLI
Ürünün Sap Kısmı 

(Kuraklık, Don, Sıcak Rüzgar, Sıcak Hava Dalgası, Aşırı Nem, Aşırı 

Yağış)

Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yulaf ve  bu ürünlerin Sertifikalı Tohumlukları

AĞAÇ - FİDAN SİGORTASI
PAKET OLARAK ALINAN 

TEMİNATLAR

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

Taşıt Çarpması, Kar Ağırlığı, Sel ve Su Baskını
Meyve Ağaçları, Üzüm Omcası, Fındık Ocağı, Zeytin, Fidan (Meyve), Fidan (Bağ), Süs Bitkisi Fidanı, Çay ve Çay (Fidan)

Yaban Domuzu Zararı Fidan (Meyve), Fidan (Bağ), Süs Bitkisi Fidanı, Çay (Fidan)

Don Fidan (Meyve), Fidan (Bağ)

GELİR KORUMA SİGORTASI

PAKET OLARAK ALINAN 

TEMİNATLAR

Kuraklık, Don, Sıcak Rüzgar, Sıcak Hava Dalgası, Aşırı 

Nem, Aşırı Yağış, Dolu, Rüzgar, Fırtına, Hortum, Yangın, 

Heyelan, Deprem, Sel ve Su Baskını, Yabani Hayvan ve 

Buna Benzer Nedenlerden Kaynaklı Verim Değişimi ve 

Hasat Sonrası Oluşan Ürün Fiyatının Beklenen Fiyattan 

Farklı Olması 

Buğday

ÇKS Kaydının 

Güncel Olması 

(Konya ilinin 

tüm ilçeleri)

İSTEĞE BAĞLI

Ürünün Sap Kısmı
(Kuraklık, Don, Sıcak Rüzgar, Sıcak Hava Dalgası, Aşırı Nem, Aşırı 

Yağış, Dolu, Rüzgar, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve 

Su Baskını, Yabani Hayvan ve Buna Benzer Nedenlerden Kaynaklı 

Verim Değişimi ve Hasat Sonrası Oluşan Ürün Fiyatının Beklenen 

Fiyattan Farklı Olması) 

Buğday



BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASINDA TEMİNAT KAPSAMINDA OLAN RİSKLER (TEHLİKELER)

Tüm bitkisel ürünler için;

 Dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması risklerinin neden olduğu miktar kaybı,

 Yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçekler için dolu riskinin neden olduğu kalite kaybı,

 Tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilekte yaban domuzunun neden olduğu miktar kaybı,

 Kuşların, Ayçiçeği (Yağlık), Ayçiçeği (Çerezlik) ürünleri ile Ayçiçeği (Sertifikalı Tohumluk) ürününün olgunlaşma ve hasat döneminde tabla üzerindeki tohumları yemesi

suretiyle ortaya çıkan miktar kaybı,

 Yağmur riskinin, Pamuk ve Pamuk (Sertifikalı Tohumluk) ürününde kozaların açılmasından itibaren hasada kadar olan dönemde, açılmış kozalarda neden olduğu miktar

kaybı

teminat kapsamına alınmıştır.

Ayrıca, istenildiği takdirde;

 Sadece yaş meyveler, yağgülü ve enginar için don riskinin neden olduğu miktar kaybı,

 Don riskinin şekerpancarı, kabak (çerezlik), domates (salçalık), domates (sofralık), biber (chili), biber (dolmalık), biber (sivri, çarliston), biber (salçalık), biber (kırmızı), biber

(kapya), biber (üçburun), biber (kaliforniya), biber (macar), biber (jalapeno), biber (turşuluk), patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerinde fide ve yapraklanma döneminde yeniden

ekim dikime neden olacak şekilde meydana getirdiği zararlar,

 Açık alanda bağ ve bazı meyvelerde koruyucu olarak kullanılan dolu ağı ve örtü ile destek (telli terbiye) sistemleri için, dolu paket kapsamındaki riskler, kar ağırlığı ve dolu

ağırlığı riski,

 Buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale, kaplıca buğdayı ve bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının ekonomik olarak değeri olan sap unsuru için dolu paketi kapsamındaki

riskler,

 Kiraz ve üzüm ürünlerinde yağmur riskinin olgunlaşma ve hasat döneminde neden olduğu miktar kaybı ile taze tüketime yönelik olarak üretilen incirlerde olgunlaşma ve

hasat dönemlerinde yol açtığı kalite kaybı, kurutmalık amaçlı üretilen incirlerde olgunlaşma ve buruklaşma dönemlerinden hasada kadar olan dönemde neden olduğu miktar

ve kalite kaybı,

 Salamuralık yaprak üretimi yapılan asmaların yapraklarında dolu paket kapsamındaki risklerin neden olduğu miktar kaybı,

 Sıcak havanın, altıntop, limon, mandalina, portakal ürünlerinde çiçeklenme, meyve tutumu ve küçük meyve dönemlerinde kuruma, dökülme; üzümlerde ise çiçeklenme ve

tane bağlama dönemlerinde salkımlarda tane tutumunun gerçekleşmemesi ve tanede büyümenin durması, kuruması ve dökülmesi şeklinde neden olduğu miktar kaybı,

ek prim ödemek suretiyle, dolu pakete eklenebilmektedir.



Köy bazlı kuraklık verim sigortası için;

 Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yulaf, Nohut, Mercimek (Kırmızı) ve Mercimek (Yeşil) ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünlerinde; kuraklık, don, sıcak

rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinin neden olduğu verim kaybı teminat kapsamına alınmıştır.

Ayrıca, istenildiği takdirde;

 Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yulaf ürünleri ve bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünlerinde sap kısmı,

ek prim ödemek suretiyle, yukarıdaki pakete eklenebilmektedir.

Ağaç- fidan sigortası için;

 Meyve Ağaçları, Üzüm Omcası, Fındık Ocağı, Zeytin, Fidan (Meyve), Fidan (Bağ), Süs Bitkisi Fidanı, Çay ve Çay (Fidan) ürünlerinde dolu, fırtına, hortum, yangın,

deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması ve kar ağırlığı risklerinin neden olduğu tam hasarlar,

 Fidanlarda ve süs bitkisi fidanlarında yaban domuzu zararının neden olduğu miktar kaybı,

 Meyve ve bağ fidanlarında don riskinin neden olduğu miktar kaybı

teminat kapsamına alınmıştır.

Gelir koruma sigortası için;

 Konya ilinin tüm ilçelerinde buğday ürününde kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış, dolu, rüzgar, fırtına, hortum, yangın, heyelan,

deprem, sel ve su baskını, yabani hayvan ve buna benzer nedenlerden kaynaklı verim değişimi ve hasat sonrası oluşan ürün fiyatının beklenen fiyattan farklı olması

nedenlerine bağlı gelir kaybı riski teminat altına alınmıştır.

Ayrıca, istenildiği takdirde;

 Buğday ürününün sap kısmı da ek prim ödemek suretiyle teminat altına alınabilmektedir.

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASINDA TEMİNAT KAPSAMINDA OLAN RİSKLER (TEHLİKELER)



TEMİNATIN BAŞLANGICI 
(DOLU, FIRTINA, HORTUM, YANGIN, HEYELAN***,DEPREM, TAŞIT ÇARPMASI İLE SEL VE SU BASKINI RİSKLERİ İÇİN)

Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartlarının, genel hükümleri saklı kalmak ve her halükarda, poliçe düzenleme tarihinden itibaren, en erken 7 gün sonra olmak üzere teminat;

 Tarla ve bahçede yetiştirilmek amacıyla, ekilmiş ürünlerde, bitkinin yeşererek ve/veya filizlenerek toprak üstüne çıkmasından (*),

 Üzüm ve kivi asmalarında tomurcuk gözlerin uyanmasından(*) ,

 Muz bitkisinde, çiçek doğumunun başlamasından(*),

 Çilekte, çiçek salkımlarının oluşması döneminden (*) ,

 Fındık ürününde, bahçedeki ocaklarda bulunan dişi çiçeklerin (karanfilli tomurcukların) etrafını çevreleyen pulcuklardan ayrı lıp, sap oluşturmaya ve ilk yaprakçıklar görülmeye başladıktan(*),

 Antepfıstığında dişi çiçeklerde göz patlamasından (*), 

 Kestanede dişi çiçeklerin gözle görülebilir hale gelmesinden (*),

 Cevizde yıllık sürgünlerdeki ilk yaprakçıkların oluşmasından (*),

 Trabzonhurmasında tomurcukların patlamasından (*),  

 İncirde ilk meyve taslağı doğuşlarının görülmesinden (*) ,

 Dutta meyve taslaklarının oluşmasından (*) ,

 Armut, ayva, elma, kiraz ve vişne ürünlerinde pembe/beyaz tomurcuk döneminden (****),

 Yağgülünde sürgünlerde ilk yaprakların oluşmaya başlamasından (*) ,

 Fidelerde, bitkinin tutmasından (*) ,

 Meyve ve bağ fidanlarında fidanın tutmasından (*) ,

 Çayda ilk sürgün filizlerinin görülmesinden (*) ,

 Çamfıstığında kozalaklarda ilk çiçeklenme başlamasından (**) ,

 Sumakta çiçek salkım taslaklarının görülmesinden (*),

 Diğer meyve ağaçlarında (Erik, Hünnap, Kayısı, Şeftali, Nektarin, Zeytin, Muşmula, Yenidünya, Badem,  Nar, Altıntop, Kamkat,  Limon, Mandalina, Portakal, Avokado, Ahududu, Böğürtlen , Yabanmersini, 

Gojiberi, Kızılcık, Kuşburnu, Aronya, Mürver, Ejder Meyvesi, Passiflora-Çarkıfelek, Alıç, Keçiboynuzu, Jojoba vb.), bahçenin fenolojik olarak, ilk çiçeklenme evresine girmesinden (**) ,

sonra başlar.

 Salamuralık asma yaprağında, asma yapraklarının salamuralık vasfa ulaştığı zaman başlar, (Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Osmaniye İlleri: 01 Nisan-01 Haziran Diğer İller: 01 Mayıs-01 Temmuz),



TEMİNATIN BAŞLANGICI (DON RİSKİ İÇİN)
Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartlarının, genel hükümleri saklı kalmak ve her halükarda, poliçe düzenleme tarihinden itibaren, en erken 7 gün sonra olmak üzere teminat;

 Üzüm ve kivi asmalarında, tomurcuk gözlerin uyanmasından(*),

 Muz bitkisinde, çiçek doğumunun başlamasından(*)

 Fındık ürününde, bahçedeki ocaklarda bulunan dişi çiçeklerin (karanfilli tomurcukların) etrafını çevreleyen pulcuklardan ayrı lıp, sap oluşturmaya ve ilk yaprakçıklar görülmeye başladıktan(*),

 Antepfıstığında dişi çiçeklerde göz patlaması evresinden (*), 

 Kestanede dişi çiçeklerin gözle görülebilir hale gelmesinden (*), 

 Cevizde yıllık sürgünlerdeki ilk yaprakçıkların oluşmasından (*),

 Trabzonhurmasında tomurcukların patlamasından (*),  

 İncirde ilk meyve taslağı doğuşlarının görülmesinden(*),

 Dutta meyve taslaklarının oluşmasından(*),

 Armut, ayva, elma, kiraz ve vişne ürünlerinde pembe/beyaz tomurcuk döneminden(****),

 Yağgülünde sürgünlerde ilk yaprakların oluşmaya başlamasından (*),

 Diğer meyve ağaçlarında (Erik, Hünnap, Kayısı, Şeftali, Nektarin, Zeytin, Muşmula, Yenidünya, Badem,  Nar, Altıntop, Kamkat, Limon, Mandalina, Portakal, Avokado, Ahududu, Böğürtlen ve Yabanmersini, 

Gojiberi, Kızılcık, Kuşburnu, Aronya, Mürver, Ejder Meyvesi, Passiflora-Çarkıfelek, Alıç, Keçiboynuzu, Jojoba vb.), bahçenin fenolojik olarak, ilk çiçeklenme evresine(**) girmesinden,

 Sumakta çiçek salkım taslaklarının görülmesinden(*),

 Enginarda bitki başına minimum bir başın oluştuğu dönemden (*)

sonra başlar.

 Teminat kapsamındaki, şekerpancarı, kabak (çerezlik), domates (salçalık), domates (sofralık), biber (chili), biber (dolmalık), biber (sivri, çarliston), biber (salçalık), biber (kırmızı), biber (kapya), biber (üçburun), 

biber (kaliforniya), biber (macar), biber (jalapeno), biber (turşuluk), patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerinde don teminatı, fide ve yapraklanma dönemini kapsar. Bu dönemler ürün ve lokasyon bazınde değişmekte 

olup Tarım Sigortaları Havuzu tarafından ilan edilir.

Yukarıda, teminatın başlamasını tarif eden fenolojik evrelerden önce, bir hasar meydana gelmesi halinde, bu hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

(*) Teminat başlangıcı, sözü edilen fenolojik evrelerin, parselin %90’ında gerçekleştiği zamandır.
(**) İlk çiçeklenme evresi: Bir ağaçtaki/bitkideki çiçeklerin %5’inin açtığı zamandır.

Sigortalı bahçede, ilk çiçeklenme evresindeki ağaç/bitki sayısının, toplam ağaç/bitki sayısına oranının % 90’ı aşması halinde, (farklı çeşitlerden oluşmuş olsa bile) don teminatının başladığına hükmedilir.

Bahçe içindeki ağaçlarda, fenolojik evrelerin gerçekleştiği tarihler bakımından farklılık arz eden çeşitlerin olması halinde, yukarıdaki durum, poliçede yazılı olan çeşit bazında değerlendirilir.
(***) Meyvelerde heyelan teminatı, poliçe başlangıç tarihinden itibaren başlar.
(****) Elma, armut, ayva, kiraz ve vişne ürünlerinde pembe/beyaz tomurcuk evresi; ağaçlardaki tomurcukların %20’sinin pembe/beyaz olduğu zamandır.



Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartlarının, genel hükümleri saklı kalmak ve her halükarda, poliçe düzenleme tarihinden itibaren, en erken 7 gün sonra olmak üzere

teminat;

Yaban Domuzu Riski;

 Tarla ürünleri ve sebzelerde bitkinin yeşererek ve/veya filizlenerek toprak üstüne çıkmasından,

 Çilekte bitkinin yeşermesi ve filizlenmesinden,

 Meyve, bağ, süs bitkisi ve çay fidanlarında fidanın tutmasından sonra,

Yağmur Riski;

 Kiraz, üzüm ve incir ürünlerinde ben düşme döneminde, pamuk ve pamuk (sertifikalı tohumluk) ürünlerinde kozaların açılmasından sonra

başlar.

Sıcak Hava Zararı Riski;

 Üzümlerde çiçeklenme ve tane bağlama dönemlerini; altıntop, limon, mandalina, portakal ürünlerinde çiçeklenme, meyve tutumu ve küçük meyve dönemlerini 

kapsar.

Kuş Zararı Riski;

 Ayçiçeği ürünlerinde dane olum döneminden hasada kadar olan dönemi kapsar.

TEMİNATIN BAŞLANGICI 
(YABAN DOMUZU, YAĞMUR, SICAK HAVA ZARARI, KUŞ ZARARI RİSKLERİ)



TEMİNATIN BAŞLANGICI 
(DOLU AĞI VE ÖRTÜ İLE DESTEK (TELLİ TERBİYE) SİSTEMLERİ, MEYVE AĞAÇLARI, ÇAY VE ASMALARIN KENDİLERİ İLE 

FİDANLAR İÇİN) 

Dolu Ağı ve Örtü İçin;

 Üzüm (Sofralık), Üzüm (Kurutmalık), Üzüm (Şaraplık), Ahududu, Böğürtlen, Yabanmersini, Dut, Kivi, Elma, Armut, Ayva, Nektarin, Şeftali, Erik, Kayısı, Kiraz, Vişne,

Ejder Meyvesi, Passiflora- Çarkıfelek ürünlerinde isteğe bağlı olarak dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, taşıt çarpması, dolu ağırlığı, kar ağırlığı ile sel ve

su baskınının dolu ağı ve örtüye verdiği zararlar için teminat; risk incelemesinin yapılması durumunda risk incelemesinin onaylanması ile, diğer durumlarda poliçenin

başlangıç tarihinde başlar, poliçenin bitiş tarihinde biter. (Hasar önleyici ve azaltıcı önlem alındığı için dolu ve dolu kalite kaybı prim fiyatından indirim yapılır.)

Destek Telli Terbiye Sistemleri için;

 Üzüm (Sofralık), Üzüm (Kurutmalık), Üzüm (Şaraplık), Ahududu, Böğürtlen, Yabanmersini, Dut, Kivi, Elma, Armut, Ayva, Nektarin, Şeftali, Erik, Kayısı, Kiraz, Vişne,

Ejder Meyvesi, Passiflora- Çarkıfelek ürünlerinde isteğe bağlı olarak; dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması, kar

ağırlığı risklerinin Destek (Telli Terbiye) Sistemlerine verdiği zararlar için teminat poliçe başlangıcı ile başlar ve poliçenin bitiş tarihinde biter.

Meyve Ağaçları, Çay ve Asmaların Kendileri İle Fidanları ve Süs Bitkisi Fidanları İçin;

 Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması riskleri ile yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar ve don 

riskinin bağ ve meyve fidanlarına verdiği zararlar için poliçede belirtilen tarihte başlar.



DEVLET DESTEKLİ 

SERA SİGORTASI



SERA SİGORTASI

Kapsam
Cam, Sert ve Plastik Seralar* (İskelet, Örtü Malzemesi, Teknik

Donanım, Ürün)

Riskler

(Tehlikeler)

Dolu, Yangın, Fırtına, Hortum, Heyelan, Deprem, Taşıt Çarpması, Kar

Ağırlığı, Sel ve Su Baskını, Enkaz Kaldırma Masrafı**

Koşullar Örtü Altı Kaydı, Teknik Şartlara Uygunluk

*Poliçedeki teminatlara bağlı olarak sigortalı yumuşak plastik örtüde meydana gelen az ve küçük miktardaki yırtık ve/veya delinmeler sonucunda; Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından, örtüye sera bandı ile tamir edilebilir kararı

verilmesi halinde plastik örtü için yapılacak masraflar muafiyet ve müşterek oran uygulanmaksızın olay başı ve poliçe süresince 1.000 TL olarak 1 defa ödenir.

**Poliçede teminat altına alınmış risklerden birinin gerçekleşmesi halinde seranın örtü malzemesi ve/veya konstrüksiyon kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi, taşınması

masrafları, enkaz kaldırma masrafı teminatı ile tarife ve talimatlar, “2.Tazminatın Hesabı” maddesinin 10. bendinde belirtildiği şekilde teminat altına alınır.



YÜKSEK TÜNELLER

Kapsam Yüksek Tüneller (Plastik Örtü*, Ürün)

Riskler

(Tehlikeler)

Dolu, Fırtına, Yangın, Hortum, Heyelan, Deprem, Sel ve Su Baskını,

Taşıt Çarpması

Koşullar Örtü Altı Kaydı, Teknik Şartlara Uygunluk

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.

*Poliçedeki teminatlara bağlı olarak sigortalı yumuşak plastik örtüde meydana gelen az ve küçük miktardaki yırtık ve/veya del inmeler sonucunda; Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından, örtüye sera bandı 

ile tamir edilebilir kararı verilmesi halinde plastik örtü için yapılacak masraflar muafiyet ve müşterek oran uygulanmaksızın olay başı ve poliçe süresince 1.000 TL olarak 1 defa ödenir.



ALÇAK TÜNELLER

Kapsam Alçak Tüneller (Ürün)

Riskler

(Tehlikeler)

Dolu, Dolu Kalite Kaybı, Fırtına, Yangın, Hortum, Heyelan, Deprem,

Sel ve Su Baskını, Taşıt Çarpması, Yeniden Ekim Dikime Neden

Olan Don*

Koşullar Örtü Altı Kaydı, Teknik Şartlara Uygunluk

Alçak tünel içindeki ürünü sigorta ettirmek isteyen üreticiler için;

• Bitkisel Ürün Sigortasında geçerli olan dolu ve dolu kalite kaybı risklerine ait tarife fiyatları %20 indirimli, diğer risklere ait tarife fiyatları indirimsiz

olarak uygulanır.

• Tazminat hesaplamalarında bu riskler için Bitkisel Ürün Sigortasında geçerli olan muafiyet/müşterek sigorta oranları uygulanır.

*Domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz ürünleri için isteğe bağlı olarak teminat kapsamına alınabilen yeniden ekim dikime sebep olan don riski için açık

alandaki tarife fiyatları indirimsiz olarak uygulanır.



SAKSILI SÜS BİTKİLERİ

Kapsam
Cam, Sert ve Plastik Seralar*, Saksılı Süs Bitkileri (Örtü Altındaki Ürün, Sera Dışındaki

Ürün)

Örtü Altındaki Ürün İçin Riskler 

(Tehlikeler)

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

Baskını, Enkaz Kaldırma Masrafı**

Sera Dışındaki Ürün  İçin

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

Koşullar Örtü Altı Kaydı, Teknik Şartlara Uygunluk

Saksılı süs bitkisi sigorta ettirmek isteyen üreticiler için;

• Üretiminin ve sigorta süresinin, en az 3 dönemi kapsaması koşuluyla, örtü altında bulunan ürünler için Sera Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen tarife

fiyatları uygulanır. Örtü altında bulunan ürünün maksimum %50’si üretimin devamı olarak kabul edilerek seranın dışında tutulur.

• Seranın dışında tutulan ürüne ürünlerin hassasiyet sınıfına göre tespit edilen Bitkisel Ürün Sigortası tarife fiyatları indirimsiz olarak uygulanır.

Tazminat hesaplamalarında ise; bu riskler için, Bitkisel Ürün Sigortasında geçerli olan muafiyet/müşterek sigorta oranları uygulanır.

*Poliçedeki teminatlara bağlı olarak sigortalı yumuşak plastik örtüde meydana gelen az ve küçük miktardaki yırtık ve/veya delinmeler sonucunda; Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından, örtüye sera bandı ile tamir edilebilir kararı verilmesi

halinde plastik örtü için yapılacak masraflar muafiyet ve müşterek oran uygulanmaksızın olay başı ve poliçe süresince 1.000 TL olarak 1 defa ödenir.

**Poliçede teminat altına alınmış risklerden birinin gerçekleşmesi halinde seranın örtü malzemesi ve/veya konstrüksiyon kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi, taşınması masrafları, enkaz

kaldırma masrafı teminatı ile tarife ve talimatlar, “2.Tazminatın Hesabı” maddesinin 10. bendinde belirtildiği şekilde teminat altına alınır.



DEVLET DESTEKLİ 

BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI



BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

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 (9 yaş dahil), Erkek Besi Sığırları (11. günden itibaren 3 yaşına kadar)

Riskler

(Tehlikeler)

• Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,

•5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na” göre ihbarı mecburi olan hastalıklardan; mavi dil, rift vadisi

humması, bulaşıcı sığır plörapnömonisi (contagious bovine pleuropneumonia), enzootik sığır löykozu, geyiklerin epizootik hemorajik

hastalığı (EHD), bulaşıcı stomatitis (Veziküler Stomatitis) hastalıkları (Dar Kapsamlı Tarifede, her türlü hayvan hastalığı teminat dışıdır.),

• Arilik Belgesine sahip işletmeler için sigortalanabilir tüm hayvanlarını sigortalatmak koşulu ile isteğe bağlı şap hastalığı (Aşılı ari

bölgelerde şap hastalığı teminatı verilemez.),

• Gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,

• Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,

• Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,

• Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,

• Yangın veya infilak,

•İsteğe bağlı olarak hırsızlık,

•İsteğe bağlı olarak terör, grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri

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

Koşullar Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı olmak.



DEVLET DESTEKLİ 

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI 

Kapsam Koyun ve keçi ile koç ve tekeler (11. günden itibaren başlamak üzere 5 yaşına kadar, 5 yaş dahil)

Riskler

(Tehlikeler)

• Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,

• 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi olan hastalıklardan; 

mavi dil, koyun ve keçi vebası (PPR), koyun-keçi çiçeği, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), rift

vadisi humması hastalıkları (Dar Kapsamlı Tarifede her türlü hayvan hastalığı teminat dışıdır.),

• Arilik Belgesine sahip işletmeler için sigortalanabilir tüm hayvanlarını sigortalatmak koşulu ile isteğe bağlı Şap

hastalığı (Aşılı ari bölgelerde şap hastalığı teminatı verilemez.),

• İsteğe bağlı olarak hırsızlık,

• İsteğe bağlı olarak terör, grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri,

• Gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,

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

• Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,

• Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,

• Yangın veya infilâk,

• İsteğe bağlı olarak hırsızlık,

• İsteğe bağlı olarak terör, grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri

sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğradığı zararlar.

Koşullar Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı olmak.



DEVLET DESTEKLİ 

KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI



KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI

Kapsam

Kapalı sistemde üretimi yapılan kümes hayvanları,

açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için (sadece dar kapsamlı tarife) ölüm 

riski.

Riskler

(Tehlikeler)

• İhbarı mecburi kanatlı hayvan hastalıkları hariç her türlü hastalık, (Dar Kapsamlı Tarifede her

türlü hayvan hastalığı teminat dışıdır.)

• Her türlü kaza ve zehirlenmeler,

• Jeneratör, fan ve benzeri ekipmanlarda meydana gelen arızalar,

• Her türlü doğal afetler,

• Yangın veya infilak,

• İsteğe bağlı olarak ve ek prim alınması koşuluyla, Salmonella test sonuçları menfi olan

işletmelerde ek hastalıklar (Pullorum ve Kanatlı Tifosu (tavuk tifosu) hastalıkları),

•İsteğe bağlı olarak terör, grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri

sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğradığı

zararlar.

Koşullar
Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı olmak ve Bio-güvenlik önlemleri ile hijyen

kurallarının sağlanmış olması.



DEVLET DESTEKLİ 

SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTASI



SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTASI

Kapsam
• 5 gr ağırlığından itibaren, su ürünleri ölüm riski, 

• Kafes ve ağlarda meydana gelen maddi zararlar

Riskler

(Tehlikeler)

Su Ürünleri

• Her türlü hastalık*,

• Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, 

• Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, 

• Kazalar,

• Predatörler, 

• Alg patlaması, 

• Kafesler/ havuzlar arası balık aktarımları

• İsteğe bağlı olarak ve ek prim alınması koşuluyla hırsızlık,

• İsteğe bağlı olarak terör, grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri

nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar,      

Kafes ve Ağlar

• Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, kazalar, predatörle nedeniyle meydana gelen maddi 

zararlar,

• Hırsızlık ile Terör, Grev, Lokavt, Kargaşa ve Halk Hareketleri (Su ürünleri için isteğe bağlı olarak teminatların 

kapsama alınması şartı ile)

sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararlar. 

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

*Sigortanın başlangıcından önce mevcut olan hastalıklar ile poliçe başlangıç tarihinden itibaren 14 günlük bekleme süresi içinde ortaya çıkan (paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari) 

hastalıklar hariç



DEVLET DESTEKLİ 

ARICILIK SİGORTASI



ARICILIK SİGORTASI

Kapsam Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı kovanlar

Riskler

(Tehlikeler)

• Fırtına 

• Hortum 

• Yangın

• Heyelan 

• Deprem

• Taşıt çarpması

• Sel ve Su Baskını

• Vahşi Hayvan Saldırısı

• Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. 

nedenler sonucu kovan, arı kolonisi ve balda doğrudan meydana gelen zararlar

Koşullar Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olmak



NASIL SİGORTA YAPTIRILACAK ?

ÇKS güncellemesi yapılan arazilerde sigorta; ürün ve lokasyon bazında belirlenmiş olan “Poliçe İlk Kabul

Tarihleri” ve “Poliçe Son Kabul Tarihleri” arasında yaptırılabilir. Bu tarihler “www.tarsim.gov.tr” sitesinden

öğrenilebilir.

Sigortanızı Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yetkilendirilmiş sigorta şirketleri ve onların

acenteleri aracılığı ile yaptırabilirsiniz.

Yetkili sigorta şirketleri ilişikte sunulmuştur.



Aksigorta

Allianz Sigorta

Ana Sigorta

Anadolu Sigorta

Ankara Sigorta

Aveon Global Sigorta

Axa Sigorta

Bereket Sigorta

Doğa Sigorta

Eureko Sigorta

Generali  Sigorta

GRI Sigorta

Groupama Sigorta

HDI Sigorta

Koru Sigorta

Mapfre Sigorta

Neova Sigorta

Quick Sigorta

Ray Sigorta

Sompo Sigorta 

Şeker Sigorta

Türkiye Sigorta

Unico Sigorta
Zurich Sigorta

ÇKS, ÖKS, 

TOBKS, 

SKS, 

AKS’YE 

KAYIT

ÇİFTÇİ / 

ÜRETİCİ ACENTE

ONAY

BİLGİ GÜNCELLEME

SİGORTA BAŞVURUSU

POLİÇE 

KAYIT KONTROL 

ONAY

POLİÇE AŞAMASI İŞ AKIŞI

NASIL SİGORTA YAPTIRILACAK ?



PRİMLERİN ÖDENMESİ

Sigorta poliçelerinde toplam prim ve üreticilerin ödeyeceği prim tutarları ayrı ayrı gösterilmektedir.

Üreticilerin ödeyeceği primin dışında kalan kısım Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden TARSİM’ e

ödenmektedir.

Primlerin ödenme şekli, sigorta branşlarına göre farklılık göstermekle birlikte, poliçeler üzerinde yer

almaktadır.



HASARLAR NASIL ÖDENECEK?

Hasar İhbarı

Sigorta kapsamındaki bir risk nedeniyle hasar gerçekleşmesi halinde, en kısa zamanda ihbarda

bulunulmalıdır.

Bitkisel Ürün ve Sera Sigortaları ile ilgili ihbarlarınızı TARSİM’ e, sigorta yaptırdığınız acente kanalı,

web sitesi, IVR hasar ihbar hattı veya Tarsim Mobil uygulaması üzerinden iletmelisiniz.

Hayvan Hayat Sigortaları ihbarlarınızı ise TARSİM çağrı merkezi, web sitesi ve Tarsim Mobil ve BİP

uygulamaları üzerinden yapabilirsiniz.



HASARLAR NASIL ÖDENECEK?

HASAR İHBAR / EKSPERTİZ / ÖDEME İŞ AKIŞI
BİTKİSEL ÜRÜN/ SERA SİGORTALARI

ÜRETİCİ/ 

YETİŞTİRİCİ

ÇİFTÇİ / 

ÜRETİCİ

-ACENTE

-IVR HASAR 

İHBAR HATTI/  

0850 399 8950

-TARSİM 

MOBİL

-tarsim.gov.tr 

HASAR İHBARI EKSPERTİZ

EKSPER 

RAPORU

EKSPER

HASAR ÖDEMESİ (*)

HASAR ÖDEMESİ (*)

HASAR RAPORU

EKSPER

(Hasar Tespiti)

ÜRETİCİ/ 

YETİŞTİRİCİ

HASAR İHBARI
ÇAĞRI MERKEZİ

0850 250 8277,

www.tarsim.gov.tr,

Tarsim Mobil,

BİP Uygulaması

HAYVAN HAYAT SİGORTALARI

(*) Hasar ödemesi, sigortalının hesabına veya adına bankaya gönderilir (daini mürtehin yoksa).

(*) Hasar ödemesi, sigortalının hesabına veya adına bankaya gönderilir 

(daini mürtehin yoksa).



Yasal uyarı

©2023 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 

kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarara ilişkin sorumluluk kesinlikle kabul edilmez. Hiçbir koşulda, TARSİM bu sunuma ilişkin herhangi bir mali ve / 

veya dolaylı kayıptan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

Legal notice

©2023 TARSIM. All rights reserved.

All kinds of intellectual and industrial property rights along with all copyrights on this presentation belong to TARSIM. Therefore you are not permitted to 

create any modifications or derivatives of this presentation or to use it for commercial or other public purposes without the prior written permission of 

TARSİM. Although all the information used is provided from reliable sources, TARSİM does not accept any responsibility for the accuracy or 

comprehensiveness of the details given. All liability for the accuracy and completeness thereof or for any damage resulting from the use of the information 

contained in this presentation is expressly excluded. Under no circumstances shall TARSİM be liable for any financial and/or consequential loss relating to 

this presentation. 


