
Sigorta Kapsamına Ait Sorular ve 
Cevapları 

 

1) Devlet Destekli Tarım Sigortaları kapsamında hangi riskler teminat 
altına alınmaktadır? 

a) Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası 

Bu sigorta ile dolu ana teminatına ek olarak fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ve sel - su 
baskını riskleri paket olarak verilmektedir. Ana teminat paketinde yer alan riskler tek başına 
alınamaz. 
 
Sadece meyveler için don teminatı isteğe bağlı olarak alınabilmektedir. 

b) Devlet Destekli Sera Sigortası 

Bu sigorta ile sağlanan ana teminat paketi; Dolu, Yangın, Deprem ve Taşıt çarpması risklerinden 
oluşmaktadır. Risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre Fırtına, Hortum, Heyelan, Sel-Su 
baskını, Kar ve Dolu ağırlığı riskleri ana teminat paketine ilave olarak sigorta edilir. 

c) Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası  

Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda; 
a) Genel Şartların A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü 
hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm ile yavru atma ve 
yavru ölümü, 
b) Her türlü kazalar, yılan ve böcek sokması, 
c) Zehirli çayır otları ve yem'e bağlı zehirlenmeler, 
d) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, 
e) Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedenleriyle 
sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder. 

d) Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası 

Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda; 
a) Genel Şartların A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü 
hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm ile, 
b) Her türlü kazalar, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, 
c) Zehirli çayır otları ve yem'e bağlı zehirlenmeler, 
d) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, 
e) Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, 
nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder. 

e) Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası 

Bu sigorta, sigortaya kabul edilen su ürünlerinde; 
a) Genel Şartların A.3 maddesinin (a ve b) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her 
türlü hastalık, 
b) Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, 



c) Her türlü doğal afet, 
d) Kazalar, 
e) Predatörler, 
f) Alg patlaması, nedenleriyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu sigortalının 
doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder. 

 

2) Devlet Destekli Tarım Sigortası yaptırmak için kayıt ve güncelleme 
işlemleri nerede yapılır? 

Bitkisel ürünler için Çiftçi Kayıt Sistemi Güncelleme işlemleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya 
İlçe Müdürlüklerinde yaptırılmaktadır. (Güncelleme işlemlerinin her yıl yaptırılması 
gerekmektedir.) 
 
Seralar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlüklerinde Kontrollü Örtü Altı Kayıt 
Sistemine kayıt yaptırılmaktadır. 
 
Su Ürünleri için; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri nezdinde tutulan Su 
Ürünleri Kayıt Sisteminde kayıt güncellemesi yapılmaktadır. 
 
Hayvan Kayıt güncellemeleri; (TÜRKVET'te); 

 Süt Sığırları ve Mandalar; Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden ve/veya Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı İl İlçe Müdürlüklerinde, 

 Erkek Besi Sığırları ve Mandalar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl İlçe 
Müdürlüklerinde, 

 Küçükbaş Hayvanlar (Koyun, Keçi, Koç ve Tekeler) için; Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı İl İlçe Müdürlüklerinde, yaptırılmaktadır. 

 

3) Muafiyet ve müşterek sigorta nedir, tazminat hesaplamasında nasıl 
uygulanmaktadır? 

Muafiyet ve Müşterek Sigorta, Sigortacının üstlendiği riskleri belirli bir oranda kısıtlayarak, riskin 
sigortalı ile paylaşımıyla sigorta priminin ucuzlatılmasını hedefleyen uygulamalardır. Sigortalı 
açısından hasarın kendisine eksik ödenmesi gibi algılandığı için başlangıçta aleyhte bir uygulama 
olarak görünse bile, bu uygulamalar poliçe primini çok ciddi bir oranda düşürdüğü için sigortalının 
lehine uygulamalardır. 
 
Muafiyet: Poliçede yazılı önceden belirlenmiş bir miktara kadar olan hasarların sigortacı 
tarafından ödenmemesi ve/veya belirlenmiş o miktardan daha yüksek hasarların o miktar tenzil 
edildikten sonra ödenmesi şekline muafiyet uygulaması denir. 
 
Müşterek Sigorta: Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucunda meydana gelen bir 
hasarın belli bir bölümünü veya belli bir yüzdesini sigortacının üzerinde tutmasıdır. 
 
Muafiyet ve müşterek sigorta oranlarının tazminat hesaplamasında nasıl uygulandığına ilişkin 
örnekleri http://www.tarsim.gov.tr'de Mevzuat - Müşterek Sigorta ve Muafiyetler bölümünde 
görebilirsiniz. 

 



4) Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortasında kalite kaybı teminatı 
hangi risklere ve hangi ürünlere verilmektedir? 

Sadece dolu riskinden kaynaklanan kalite kaybı teminatı yaş meyve, sebze ve kesme çiçeklere 
verilmektedir. Diğer riskler için kalite kaybı teminatı verilmemektedir. 

 


