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 Yılda 110.000 ton muz üretimi ile ülkemiz yerli muz üretiminde en önemli paya sahip 
olan Anamur’da “yerli muz üretimi ve pazarlanmasında yaşanan sorunları ortaya koymak ve 
çözüm önerileri üretmek amacı ile düzenlenen sempozyumda TARSĐM olarak siz değerli 
katılımcı ve muz üreticileri ile buluşmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyoruz. 
 
 Yıllık 220.000 ton muz üretimine ev sahipliği yapan başta Anamur olmak üzere 
Bozyazı, Gazipaşa, Alanya, Silifke ve Đskenderun’da muz üretimine olan ilginin artması, yılda 
400.000 ton muz ihtiyacına karşılık, yılda 220.000 ton muz üretilen ülkemizde umutları 
arttırmaktadır. 
 
 Üretim ve pazarlama sorunlarının yanında üreticilerin binbir emekle yetiştirdikleri 
ürünlerini ve seralarını doğal risklere karşı koruyamadıkları, çoğu zaman çaresiz kaldıkları da 
bilinmektedir. 
 
 14.06.2005 tarihinde kabul edilen 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesinde 
oluşturulan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSĐM), tarım ürünlerinin maruz kaldıkları doğal 
riskler için tek çare olarak muz üreticilerinin hizmetine girmiştir. 
 
 Tarımda önemli bir değişim ve dönüşüm projesi de olan ve sigorta sektörüne yeni bir 
soluk getiren Devlet Destekli Tarım Sigortası Sistemi üreticilere sağladığı % 50 prim desteği 
ile de aynı zamanda kar amacı taşımayan, tarımsal destek projesidir. 
 
 Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistem’i faaliyetlerini, 
 

*Bitkisel  Ürün Sigortası 
*Sera Sigortası 
*Büyük Baş Hayvan Sigortası 
*Kümes Hayvanları Sigortası 
*Su ürünleri Sigortası olmak üzere 5 farklı branşta sürdürmektedir. 
 
Sistem’in temel amacı doğal afetlerin tarımsal üretimde neden olduğu zararları: 
 
*Teknik esaslara dayalı 
*Kar amacı olmadan 
*Şeffaf, güvenilir, çağdaş 
*Sürdürülebilir  
 

sigorta prensipleri çerçevesinde kısmen de olsa karşılamak, üreticileri uzun vadede gelir 
istikrarına kavuşturmak, üretimde devamlılığı sağlamaktır.  
 
Devlet Destekli Tarım Sigortası, Sera Branşında; Örtü Altı Kayıt Sistemine Kaydı olan seralar 
ve içindeki ürünler; dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, taşıt çarpması, sel-su baskını ile kar 
ve dolu ağırlığı riskleri teminat kapsamına alınabilmektedir 
 

 



Fırtına, hortum, heyelan, kar ve dolu ağırlığı ile sel-su baskını teminatları; yapılacak olan risk 
inceleme ve değerlendirme sonucuna göre verilir. 

 
Muz üreticileri, Devlet Destekli Sera Sigortası yaptırmakla sadece ürünlerini değil, cam ve 
plastik örtülerini, konstrüksiyonu, isteğe bağlı olarak da sera içindeki teknik donanımı teminat 
kapsamındaki doğal risklere karşı sigorta ettirebilmektedirler. 
 
Tarım, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de Đklim koşullarından ve doğal afetlerden 
doğrudan etkilenen bir sektör olarak karşımıza çıkmakta, ağırlıklı olarak kuraklık, dolu, don, 
fırtına, sel ve su baskını gibi risklerin tehdidi altındadır. Bu risklerin şiddeti, küresel ısınma ve 
iklim değişikliklerine bağlı olarak her geçen yıl artma eğilimi göstermektedir. Bu durum hem 
üreticinin gelir istikrarını bozmakta, hem de ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Tarımsal üretimde genellikle büyük hasarlara (felaketlere) yol açan bu meteorolojik kaynaklı 
risklerin bireysel olarak kontrol altına alınması çok zor olup, çoğu zaman imkânsızdır.  
Gelecekte bu etkilerin doğa üzerinde daha da etkili olacağını göz önünde bulundurursak, 
Tarım Sigortası artık neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir.  

 
Muz üreticileri küresel iklim değişikliklerini de dikkate alarak ürün ve seralarını teminat 
kapsamındaki risklere karşı mutlaka sigorta ettirmeli, kendilerine %50 prim desteği sağlayan 
Devlet Destekli Tarım Sigortaları’ndan istifade etmelidirler. 

 
17.02.2010 tarihinde Mersin-Bozyazı ilçesinden başlayan ve Adana dahil geniş bir alanda 
meydana gelen dolu yağışı Bozyazı‘da seralarda Mersin ve Adana’da henüz hasadı 
tamamlanmamış olan narenciyede önemli bir hasar tablosu oluşturmuştur. 

 
Sigortalı sera ve narenciye bahçelerinde, hasar tespit çalışmalarını tamamlayan TARSĐM, 
süresi içerisinde hasar tazminatı ödemelerini yaparak üreticilerin üretimlerini istikrarlı bir 
gelir ortamında sürdürebilmelerini sağlamaya çalışmaktadır. 

 
Muz üreticilerinin, teminat kapsamındaki doğal risklere karşı, toplam sigorta bedelinin 
yaklaşık %1‘i oranında prim ödeyerek, örtü kaydı güncellenmiş ürün ve seralarını Devlet 
Destekli Sera Sigortası kapsamında sigorta ettirmelerini bir kez daha hatırlatıyor, 
sempozyumun başarılı geçmesini ve 2011‘in siz değerli muz üreticileri için bereketli, bol 
kazançlı bir yıl olmasını diliyoruz. 

 
 
 
 

 


