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DEVLET DESTEKLİ ARICILIK (ARILI KOVAN) SİGORTASI 

TARİFE VE TALİMATLAR – 2016 

Madde 1.  Amaç ve Kapsam 

5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı 

belirlenen, Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET) ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern 

ve aktif (içinde arı olan) kovanlar yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. Bu sigorta ile 

ilgili Tarife ve Talimatlar, aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

Madde 2. Tazminat Hesabı 

Tazminat hesabında, poliçede yazılı olan kovanın sigorta bedeli esas alınır. Poliçe muafiyetli ise, muafiyeti 

geçmeyen hasarlar ödenmez.  

Tazminat hesabında, hasar miktarının, poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır.  

Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra, kalan zarar miktarı üzerinden, müşterek sigorta 

tutarı hesaplanarak, tazminat tutarından indirilir.  

Ödenecek tazminat tutarı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen, 

belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir. 

Madde 3. Muafiyet ve Müşterek Sigorta Uygulaması 

Muafiyet oranı, toplam sigorta bedeli üzerinden uygulanır. Muafiyet miktarı, hasardan indirilir, sonra varsa 

müşterek sigorta oranı düşülerek, tazminat miktarı hesap edilir.    

Vahşi hayvan saldırısı nedeniyle meydana gelen hasarlar, poliçe dönemi içerisinde, iki olayla sınırlıdır. 

Madde 4. Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Prim Fiyatları 

Arıcılık türüne göre Tablo.1’ de yer alan prim fiyatlar uygulanır. 

*Vahşi hayvan saldırısında muafiyet oranı 0 (sıfır), müşterek sigorta oranı %20’ dir. 

Sabit arıcılıkta, kovanların nakliyesi sırasında meydana gelebilecek her türlü zararlar teminat dışıdır. 

Gezginci arıcılık yapan üreticilere ait poliçelerde, poliçe vadesi içerisinde en fazla dört (4) kez nakliyat riski 

teminat altına alınmış olup, daha fazla nakliyat riski talep edilmesi halinde her bir nakliyat için poliçe priminin 

% 25’i kadar ilave prim uygulanacaktır. 

Asgari prim tutarı 30 TL’den az olamaz. 

                 Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan)Sigortası Prim Fiyatları (Tablo.1) 

Arıcılık 

Türü 

Teminat 

Konusu 

Teminat Kapsamındaki 

Riskler 

Prim 

Fiyatı  

(%) 

Muafiyet Oranı                                 

(Her Bir Hasar 

Olayında 

Toplam Sigorta 

Bedelinin) (%) 

Müşterek Sigorta 

Oranı (Sigortalının 

Üzerinde Kalan 

Kısım) 

Sabit 

Arıcılık 

Kovan 

ve 

Kovanın 

İçindeki 

Arı 

Kolonisi 

Fırtına, Hortum, Yangın, 

Heyelan, Deprem, Taşıt 

Çarpması, Sel ve Su Baskını,  

Vahşi Hayvan Saldırısı* 

0,9 5 0 

Gezginci 

Arıcılık 

Kovan 

ve 

Kovanın 

İçindeki 

Arı 

Kolonisi 

Fırtına, Hortum, Yangın, 

Heyelan, Deprem, Taşıt 

Çarpması, Sel ve Su Baskını,  

Vahşi Hayvan Saldırısı*, 

Kovanların nakliyesi 

esnasında meydana 

gelebilecek hasarlar 

1,4 5 0 
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Madde 5. Poliçe İptalleri  

Poliçe süresinin herhangi bir döneminde, hasar prim oranı % 100’ü geçen poliçelerin, herhangi bir nedenle iptal 

edilmesi halinde, prim iadesi yapılmaz. Hasar prim oranının % 100 ile % 70 arasında kaldığı durumlarda; kısa 

dönem esasına göre iade edilecek primden, gerçekleşen hasar prim oranına isabet eden prim, mahsup edilerek,  

kalanı iade edilir. Hasar prim oranının %70’in altında olması durumunda, poliçe iptal işlemlerinde, Tablo.2’ deki 

kısa dönem esası uygulanır.  

Sigorta İptalinde Uygulanacak Kısa Dönem Prim Tablosu (Tablo.2) 

Poliçe Süresinin (%) Toplam Prim Üzerinden Tahsilât Oranı (%) 

1,91 ine kadar 0 

1,92 ile 4,10 arası 10 

4,11 ile 8,22 arası 20 

8,23 ile 16,6 arası 30 

16,7 ile 25 arası 40 

25,1 ile 33,3 arası 50 

33,4 ile 41,6 arası 60 

41,7 ile 50 arası 70 

50,1 ile 58,3 arası 80 

58,4 ile 66,6 arası 90 

66,6’ dan fazla ise 100 

 

Her halükarda, 

a) Poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılacak sigorta iptallerinde prim tahsil edilmez, 

b) Poliçe süresinin üçte ikisi geçtikten sonra yapılacak sigorta iptallerinde, prim iadesi yapılmaz. 

Madde 6. İndirimler ve Ek Prim Uygulamaları 

Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen, TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, 

plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar için,  

a) Hasarsız geçen bir dönemi takip eden yılda, tarife primleri üzerinden % 15 nispetinde hasarsızlık indirimi 

uygulanır. 

b) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda, toplam prim üzerinden %5 oranında indirim uygulanır. 

Madde 7. İş bu Tarife ve Talimatlar 01/01/2016 tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 

 

 

 

 


