
 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SİGORTA YÖNERGESİ 

 

Amaç  

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, merkez ve 

bağlı işletmelerinin sahibi, kiracısı bulunduğu, emaneten muhafaza altında tuttuğu, taşınır- 

taşınmaz mal ve kıymetler ile bitkisel ve hayvansal varlıklarının, sigorta tekniğinin kabul edeceği 

her türlü risk ve tehlikelere karşı güvenceye alınması için yapılacak harici sigortaların kapsamı, 

prim ve hasar tazminatına ilişkin usul ve esaslar ile sigorta işlemleriyle görevli birim ve 

personelin yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün merkez ve 

işletmelerinde uygulanacak sigorta işlemlerinin usul ve esaslarını kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen: 

a) İlgili daire: Sigortaya konu olan mal ve kıymetin ya da üretim dalının bağlı olduğu 

daire başkanlığını, 

b) İlgili birim: İşletmelerde sigortaya konu olan mal ve kıymetin ya da üretim dalının 

bağlı olduğu birimi, 

c) İşletme: TİGEM’ e bağlı işletme müdürlüklerini, 

ç) Komisyon:  Risk Değerlendirme ve Rücu Komisyonu’nu, 

d) Risk:  Zarara uğrama ve istenmeyen bir olayın veya felaketin gerçekleşme ihtimalini, 

e) Rücu: Ödenen zarar ve tazminatın kusurlu şahıslardan istenilmesini, 

f) Sigorta: Sigorta tekniğinin kabul edeceği her türlü tehlikeden meydana gelebilecek 

zararların tazmini amacıyla yapılan, tamamı sigorta şirketlerine ve kuruluşlarına yaptırılan 

güvence işlemini, 

g) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nü, 

h) Yönetim Kurulu: TİGEM Yönetim Kurulu’nu, 

ifade eder. 

İlkeler 

MADDE 4 - (1) TİGEM’in taşınır ve taşınmaz malları ile bitkisel ve hayvansal canlı 

varlıkları muhtemel tehlikelerden ve doğal afetlerden doğacak zarar ve ziyana karşı bu Yönerge 

hükümlerine göre sigorta edilir. 

(2) Mülkiyeti TİGEM’e ait olmayan fakat emanetinde, yedieminliğinde, zilliyetliğinde 

yahut korumasında bulunan mal ve kıymetler de gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile sigorta 

ettirilir. 

(3) Sigortalanmış olup olmadığına bakılmaksızın, sorumlu ve görevliler tarafından bütün 

menkul ve gayrimenkullerin, bitkisel ve hayvansal varlıkların ve kıymetlerin koruma 

tedbirlerinin alınması esastır.  

Görevli ve sorumlu birimler 

MADDE 5- (1) Sigorta uygulamalarının belirli bir düzen içerisinde yapılmasını sağlamak 
üzere Risk Değerlendirme ve Rücû Komisyonu; Genel Müdürlük Makamı’nın belirleyeceği 
genel müdür yardımcısı başkanlığında,  üyeleri; 1. Hukuk Müşaviri, Mali İşler Daire Başkanı, 
Ticaret Daire Başkanı ve ilgili daire başkanının bulunduğu beş kişiden oluşur.  

(2) Başkanın veya üyelerin bulunmaması halinde vekilleri kurulu oluştururlar. 

(3) Komisyonun karar nisabı oy çokluğu ile sağlanır.  
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(4) Komisyon, yaptığı değerlendirme ve aldığı kararlardan dolayı mali yükümlülük altına 

girmez. 

(5) Sigorta işlemleri, Genel Müdürlükte Ticaret Daire Başkanlığı ve işletmelerde ticaret 
şeflikleri tarafından yürütülür. Sigorta işlemi, TİGEM açısından bir satın alma uygulamasıdır. 
Sigorta hizmetinin satın alınması, ilgili işletmelerin alım-satım komisyonları ile Ticaret Dairesi 
Başkanlığı’nın takip ve kontrolünde yürütülür. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu kanunla 
ilgili mevzuatlar uygulanır. 

(6) Kiralanan işletmelerde kanunun zorunlu gördüğü sigortalar kiracı tarafından TİGEM 

lehine yaptırılır ve primleri kiracı tarafından ödenir. 

(7) İstisna hükmü altında bulunan acil sigorta işlemleri, zorunlu trafik sigortaları ile ilgili 

işlemler merkezde ilgili daire başkanlığı ve işletmelerde ilgili birim tarafından yürütülür. 

Sigorta kapsamına giren varlıklar 

MADDE   6 - (1) Sigorta kapsamına giren  varlıklarda; 

a) 18/10/1983 tarih ve 18195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2918 sayılı Karayolları 

Trafik Kanunu’na tâbi taşıtlara yasa gereği zorunlu olarak, 

b) Yurt dışından ithal edilen; her türlü makine-alet ve ekipmanları ile yedek parçaları, 
tohumluk ve damızlık gibi kıymetler kaza, yangın, hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, 

c) İthalat veya ihracatı gerçekleştiren birimce ayrıca yetki talep edilmeden ihraç veya 
ithal edilecek yedek parça, çoğaltım materyali, damızlık hayvan gibi varlıklarda, yapılacak alım 
ve ihraç sözleşmesi ile birlikte, 

ç) İşletmelerden karayolu ile satış merkezlerine sevk edilen angajmanlı yarış tayları 
taşıma esnasında meydana gelebilecek ölüm, kaza, yaralanma ve sakatlanmalara karşı, 

           sigorta yaptırılır.  

Sigorta yaptırılmasında değerlendirmeye tabi tutulacak varlıklar 

MADDE 7- (1) Trafiğe çıkan taşıtlar gerek görüldüğünde kasko sigortası yaptırılabilir. 

(2) Buğday, arpa, pamuk, mısır, ayçiçeği, bakliyat gibi ekilişler; yangın, dolu ve don 
riskine karşı sigorta kapsamına alınabilir. 

(3) Antepfıstığı, narenciye ve diğer meyve bahçeleri dolu ve don riski göz önünde 
bulundurularak sigorta yaptırılabilir. Bu bahçe ürünlerinin dalda satış (tofur)  yada diğer 
şekildeki satışlarında satış sözleşmesine sigorta ile ilgili hükümler yazılabilir. 

(4) Kütlü pamuk taşıma, depolama ve sawgında çırçırlanması esnasında yangın ve su 
basmasına karşı sigortalanabilir 

(5) İşletmeler arasındaki hayvan nakilleri, aygır ve kısrak değişimlerinde, taşıma 
esnasında meydana gelebilecek ölüm, kaza, yaralanma ve sakatlanmalara karşı sigortalanabilir. 

(6) Damızlık; sığır, koyun, keçi, köpek hayvan hayat sigortası yaptırılabilir. 

(7) Yarış atı namzedi tayları ile üstün genetik karakterler taşıyan at ailelerine ait kısrak, 
aygır ve taylar, 

(8) Tohumluk nakillerinde nakil sigortası yaptırılabilir. 

(9) Elektrik trafo ve panoları hırsızlığa karşı, 

(10) Değerlendirmeye tabi tutulacak varlıkların sigorta işlemi bu Yönetmeliğin19 uncu ve 
20 inci maddeleri çerçevesinde yapılır.  

İstisnalar 

MADDE 8 - (1) Sigortalama kapsamına alınmayacak konular aşağıda belirtilmiştir: 

a) Zorunlu deprem sigortasına dair 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 inci 
maddesinde yazılı istisna kapsamındaki TİGEM’e ait binalar sigorta yaptırılmaz. 

b) Beton kanal, kanalet, toprak kanal, sifon geçiş, akedük, tesviye ve drenaj kanalı gibi 
sulamaya ait sistemler sigorta kapsamına alınmaz. 
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c) Kıraç ağaçlandırmalar, erozyon şeritleri, çit bitkileri, yonca ve korunga tesisleri, çayır 
ve meralar sigorta kapsamına alınmazlar. 

Acil haller 

MADDE 9 - (1) Acil sigorta işlemlerinde sigortanın yapılmasına merkezde ilgili daire 
başkanlığı ve işletmelerde işletme müdürlüğünce karar verilir. Acil sigorta; 

a) Gümrükten, limandan ya da DDY istasyonlarından acil mal sevki yapılması, 

b) İhale mahallinde satılmayan yarış atlarının işletmelerine geri götürülmesi, 

c) Doğal afet veya diğer olağanüstü hal şartlarında TİGEM işletmelerinin Hükümet kararı 
ile kullanıldığı durumlarda emanet edilen canlı varlıklar ve araçların kullanımı veya muhafazası 
görevinden dolayı işletme varlıklarının zarar görmesi ihtimali, 

ç) İşletmelerimizin risk unsurları taşıyan bir işte yedi-emin olarak kullanılması, 

durumlarında yapılır.  

Taşıtların sigortalanması 

MADDE 10 - (1) Taşıtlardan trafiğe çıkan motorlu nakil vasıtaları, trafik sigortası genel 
şartları çerçevesinde sigorta yaptırılır.  

(2) Taşıt ve makinelerden kasko sigortası kapsamına alınması talep edilenler, 
Komisyonun kararı ve aranacak teminatları belirlemesi doğrultusunda kasko sigortası yaptırılır. 

(3) Mali sorumluluk sigortası kapsamında olan araçlardan aynı zamanda kasko sigortası 
kapsamına alınması istenen araçlar, ilgili işletme ve birimler tarafından plâkaları belirtilerek 
dairesine bildirilir, ilgili dairenin teklifi, yetkili makamların onayı ile kasko kapsamına alınır. 

  Bitkisel varlıkların sigortalanması 

MADDE 11 – (1) Tarım ürünlerine dolu sigortası yaptırılması için, işletmelerin geçmiş 
yıllardaki meteorolojik ortalamalarına ve terkin kayıtlarına göre  risk ihtimalinin yüksek olması 
gereklidir. Riski yüksek işletmelerde tarım ürünleri dolu, don sigortası genel şartları içinde 
sigorta ettirilir.  

(2) Tarım ürünlerinin sigortalanmasında Sigorta Yönergesinin ekinde bulunan tarım 
ürünlerinin risk çizelgesi dikkate alınır. Bu çizelge Bitki Üretim Dairesi Başkanlığı’nca her yıl 
güncellenir. 

Hayvan varlıklarının sigortalanması 

MADDE 12 – (1) Sigortalanan hayvan hastalandığı, kazaya uğradığı veya öldüğü 
takdirde durum en kısa zamanda yazılı olarak sigortacıya veya acentesine bu Yönetmeliğin 21 
inci maddesi çerçevesinde bildirilir,  

(2) Sigortalı hayvanın hastalanması veya kazaya uğraması halinde  veteriner hekime, 
bulunmadığı takdirde hayvan sağlık memuruna başvurulur ve bunların göstereceği gerekli 
tedbirler alınır.  

(3) Ölen, öldürülen veya kestirilen sigortalı hayvanın ölüm sebebi hakkında sigortacının 
(masrafı sigortacı tarafından ödenmek üzere) göstereceği veteriner hekim veya hayvan sağlık 
memurundan belge alınır. 

(4) Veteriner hekimin ölüm sebepleri hakkında yapacağı incelemeleri kolaylaştırmak ve 
gerekli halde uygun tedbirleri almak gereklidir. 

(5) Yaptırılacak sigorta, aşağıda tür, nitelik ve yaşları belirtilen hayvanların; 

a) Her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklar, gebelik, doğum, kısırlaştırma ve ameliyat 

sebebiyle, 

b)Her türlü kazalardan, kurt parçalamasından, başkası tarafından kasten yapılan 

zehirlemelerden veya yaralamalardan veya sakatlıktan,  

c) Güneş çarpması, soğuktan donma, tel, çivi, taş vesaire gibi sert ve delici cisimlerin 

yutulması, zehirli çayır otlarından yeme ve ilaçlanmış mer'alarda otlama sebebiyle,  

ç) Fırtına, yıldırım, yer sarsıntısı veya toprak kayması ve su baskını neticesinde,  
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d) Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen zorunlu öldürmeler veya kestirmeler 

dahil, ölümlerinden doğrudan doğruya uğranılan maddi zararı temin eder.  

      (6) Sigorta kapsamına alınacak hayvanların yaş sınırları: 

a) Atlar 1 yaşından – 18 yaşı sonuna kadar. 

b) Damızlık sığırlar 1 yaşından 9 yaşı sonuna kadar. 

c) Damızlık koyunlar ve koçlar 1 yaşından 4 yaşı sonuna kadar. 

ç) Damızlık keçi ve tekeler 1 yaşından 4 yaşı sonuna kadar. 

d) Kangal ve çoban köpekleri 1 yaşından 8 yaşı sonuna kadar. 

Projeli yatırımlar ve hizmet alımlarındaki risklerin sigortalanması 

MADDE 13 - (1) Projeli yatırımlar ve hizmet alımlarındaki risklerin sigortalama esasları 

aşağıda belirtilmiştir: 

a) TİGEM’in projeli yatırımları çerçevesinde yaptıracağı bina, inşaat ve imalat işlerinde, 
yapılan ihalede harici kaza sigortaları ihale sözleşmesine konularak takibi yapılır. 

b) Personel taşıma işlerinde, personele trafik kazalarından doğacak ölüm ve 
sakatlanmalara karşı ferdi kaza sigortasının yapılması temin edilir. Ayrıca müteahhit ile 
yapılacak sözleşmeye, kaza riskleri ve doğacak tazminatlardan TİGEM’ in sorumlu 
tutulamayacağına ilişkin hükümler konur. 

c) Kiralık oto, traktör ve ekipmanı, biçerdöver ve ilaçlama uçağı gibi, makine ve hizmetin 
birlikte kiralandığı durumlarda, müteahhide ait işçi, şoför pilot ve operatörün üçüncü şahıslara ve 
TİGEM personeline vermiş olduğu zararlar ile ölüm, sakatlanma ve bunlardan doğan 
tazminatlardan TİGEM’in sorumlu olmayacağı hususları müteahhitle yapılan sözleşmeye yazılır.  

ç) İş kazalarına karşı müteahhidin çalıştıracağı işçiler için ferdi kaza sigortası yaptırması 
sağlanır. Bu durumda oluşabilecek kazalardan TİGEM’in sorumlu tutulmayacağına dair 
hükümlerin sözleşmelerde yer alması sağlanır. 

d)Uçakla zirai mücadele yapılması esnasında uçuş hatasından kaynaklanan ilaç 
sürüklenmesinin komşu çiftçi ekilişleri üzerinde yapacağı zararlar, hayvan ölümleri veya diğer 
çevre zararlardan dolayı TİGEM’in sorumlu tutulamayacağı, hizmet alım sözleşmelerinde 
belirtilir.  

Müşterek sigorta yapılması 

MADDE 14 - (1) Müşterek sigorta yaptırılması durumunda Türk Ticaret Kanunu’nun 
1285 inci maddesinde yazılı sigorta olunan menfaatin değerine kadar muteber olabileceği 
sınırlamasına ayrıca 1286 ncı maddesinde yazılı aynı menfaatin çifte sigorta yaptırılmaması 
hususuna dikkat edilmesi gerekir. 

Poliçe düzenlenmesi 

MADDE 15 - (1) Sigortalanan varlıklara ilişkin sigorta değerini, primini, süresini, hangi 
riskleri teminat altına aldığını gösterir sigorta poliçesi sigorta şirketi tarafından hazırlanır.  

Zeyilname düzenlenmesi         

 MADDE 16 - (1) Sigortalanan varlığın niteliğinin, miktarının ve amacının değişmesi, 
çeşitli sebeplerle sigortalama süresinin artması ve azalması durumunda zeyilname düzenlenmesi 
gereklidir. 

Sigorta süresi 

MADDE 17 - (1) Sigorta poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde 
ve aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de 
sona erer.  

Sigorta zaman aşımı 

MADDE 18 - (1) Türk Ticaret Kanunu’nda gereksiz yere ödenmiş primlerin veya sigorta 
bedellerinin geri alınması da dahil olmak üzere, sigorta sözleşmesinden doğan bütün talep ve 
hakların iki yılda zaman aşımına uğrayacağı belirtilmiştir. Sigorta işlemlerinin takip ve 
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işletilmesinde bu süre göz önünde tutulur. 

Risk analizi 

MADDE 19 - (1) Sigortalamaya esas teşkil eden varlık ve kıymetlerde riskin 
oluşabileceği dönemden (yetiştirme, stoklama, işleme, nakliye ve pazarlama gibi) makul bir süre 
önce, işletme idare heyeti kararı alınarak, gerekçeleriyle birlikte ilgili dairesine bildirilir. İlgili 
daire, talebin komisyon gündemine alınmasını sağlar. 

(2) Komisyon tarafından aşağıda belirlenmiş hususlar göz önünde bulundurularak risk 
analizi yapılır: 

a) Sigortalama talebinin şekli, içeriği, risk durumu gerçekleştiğinde kurumun uğrayacağı 
zarar, 

b) Sigorta talebinde bulunulan varlıklar için önceki beş yıllık dönemde ödenen sigorta 
giderleri ile sigorta şirketlerinden yapılan tahsilatların yıllık tutarları, 

c) Sigorta giderlerinin Genel Müdürlüğün nakit akışına etkileri, 

ç) Sigortalanacak varlığın önemi, rizikosu ve diğer hususlar. 

(3) Hangi işletmelerde hangi tarım ürünlerinin sigortalanacağı ilgili işletmelerin geçmiş 
yıllar meteorolojik ortalamaları ve hasar analizleri çerçevesinde risk haritası çıkarılarak 
belirlenir. İlgili daire başkanlıklarınca bu Yönerge ekinde bulunan risk haritası her yıl 
güncellenir. 

(4) Yapılan analize göre sigorta yaptırılıp yaptırılmayacağına karar alınır. Yaptırılmasına 
karar verilmişse,  ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde işlem yapılır. 

Sigorta yaptırılmasına karar verilmesi 

MADDE 20 - (1) TİGEM’e ait varlık ve kıymetlerin sigorta ettirilmesinde aşağıdaki 
hususlara riayet edilir:  

a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na tâbi taşıtların zorunlu trafik sigortası ile acil 
sigorta kapsamına giren işlerde sigorta; Genel Müdürlükte ilgili daire başkanlığının teklifi ile 
Ticaret Daire Başkanlığı, işletmelerde ise ilgili birim şube şefinin teklifi üzerine ticaret şefliğince 
yaptırılır. 

b) Bu Yönergenin 6 ıncı, 8 inci ve 9 uncu maddeleri dışındaki varlıklarda gerçekleşmesi 
muhtemel riskler değerlendirmeye tabi tutulur. Sigorta yaptırılacak varlıklar; merkezde ilgili 
daire başkanı tarafından Ticaret Daire Başkanlığına, işletmelerde ise ilgili birim şube şefince 
işletme müdürlüğüne bildirilir.  

c) İlgili işletmeler risk altındaki varlıklarının sigorta kapsamına alınmasına ilişkin 
taleplerini, idare heyeti kararı alarak ve gerekçeleri ile birlikte ilgili dairesine gönderir. 

ç) İlgili daire, işletmenin talebini olumlu görüşü ile birlikte Risk Değerlendirme ve Rücû 
Komisyonu’na intikal ettirir. 

d) Komisyon talebi uygun bulduğu taktirde; sigorta işlemleri, ilgili kanun ve mevzuat 
çerçevesinde yaptırılır. 

Sigorta kapsamındaki mal ve varlıklarda oluşan zararın bildirilmesi ve takibi 

MADDE 21 - (1) Sigorta kapsamındaki mal ve varlıklarda oluşan zararların bildirilmesi 
ve takibinde izlenecek yol aşağıda belirtilmiştir: 

a) Sigortayla ilgili bildirimler sigorta şirketinin merkezine, bölge müdürlüğüne veya 
sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır. 

b) Taraflara imza karşılığı elden verilen yazı veya telgrafla yapılan bildirimler de 
taahhütlü mektup hükmündedir. 

c) Sigorta kapsamındaki varlıklarda, sigorta poliçesinde yazılan riskler oluştuğunda, en 
hızlı iletişim araçları ile ilgili sigorta şirketine bildirilerek eksper talep edilir. İhbar en kısa 
zamanda yazılı teyidi yapılarak resmileştirilir. Genel Müdürlük bilgilendirilir. 

ç) Sigorta eksperlerince tanzim edilen hasar tutanağı yanında işletme tarafından da ayrıca 
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tutanak tanzim edilir. Tutanaklar üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde resmi makamların 
raporuna itibar edilir. 

d) Gerekli evrak ve raporlar tamamlanarak Genel Müdürlüğe bildirilir. Sigorta sözleşmesi 
uyarınca uğranılan zarar bedeli, ilgili sigorta şirketinden tahsil edilerek mahsuplaşma yapılır. 

e) Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası kapsamındaki araçların, malî bünye zafiyeti 
nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde 
sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi zararları Karayolları Trafik Garanti Sigortası 
hesabından talep edilir. 

Rücu  

MADDE 22 - (1) Zorunlu sigorta işlemlerinin yapılmaması veya eksik yapılmasından 
dolayı trafik sigortasından mahrum bırakılan aracın kazaya karışması ile ölüm, yaralanma ve 
maddi hasarların oluşması durumunda TİGEM aleyhine olacak tazminatlar ve mükellefiyetleri 
aracı sigortasız bırakan ilgililere ve sorumlulara rücu edilir. 

(2) TİGEM araçlarının ölüm, yaralanma ve maddi hasarla sonuçlanan kazaya karışmaları 
halinde, adli ve idari soruşturmaların kesinleşmesinden sonra TİGEM’in uğramış olduğu zarar ve 
ödeyeceği tazminatın ilgililere rücû edilmesine Genel Müdürlük karar verir. 

Yönergede yer almayan konular 

MADDE 23 - (1) Bu Yönergede olmayan konularda ilgili kanun ve yönetmelik 
hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kalkan konular 

MADDE 24 -  (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte sigortalama ile ilgili bu 
güne kadar verilmiş talimat, genelge ve tebliğler yürürlükten kalkar. 

Tarım sigortaları kanunu gereği müracaat 

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Destekleme kapsamına alınan risk, tarım ürünleri ve bölgeler 
için tarifeler Tarım Sigortaları Kanunu uyarınca belirlendiğinde sigortaya kabul için başvuru 
tarihleri içinde gerekli müracaat işletme müdürlüklerince yapılır. 

Yürürlük 

MADDE 25 - (1) İş bu Yönerge 25 madde ve 1 geçici maddeden ibaret olup, TİGEM 
Yönetim Kurulunun 30/05/2006 tarih ve 105 nolu kararı ile yürürlüğe girer. 
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EK : TARIM  ÜRÜNLERİNİN İŞLETMELER İTİBARIYLA RİSK ÇİZELGESİ İŞLETMELER :   

(2010 YILI ) 

1.Alpaslan Tarım İşletmesi Müdürlüğü  

 Ürün Cinsi                           Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Orta Orta Orta 

Tritikale “ “ “ “ 

Yonca “ “ “ Düşük 

Silaj Mısır “ “ “ “ 

 Fiğ “ “ “ Orta 

2.Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü  

 Ürün Cinsi                           Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Orta Yüksek Yok 

Arpa “ “ “ “ 

Silaj Mısır “ Düşük Orta “ 

Yonca  “ “ “ “ 

 Fiğ “ “ “ “ 

Korunga “ “ “ “ 

Aspir “ “ “ “ 

3.Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü  

Ürün Cinsi Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Orta Yüksek Yok 

Yonca “ Düşük Orta “ 

Korunga “ “ “ “ 

Fiğ “ “ “ “ 

Silaj Mısır “ “ “ “ 

Çayır otu “ “ “ “ 

4.Atatürk Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

Ürün Cinsi Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Düşük Düşük Yok 

Kivi “ “ “ “ 

Yonca (Kuru Ot) Elma “ “ “ 

Macar Fiğ (Kuru Ot) “ “ “ “ 

5.Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

Ürün Cinsi Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Düşük Yok Orta 

Pamuk “ “ “ Yok 

Dane Mısır  “ “ “ Düşük 

Soya “ “ “ Yok 

Portakal  “ “ “ “ 

Limon  “ “ “ “ 

Mandarin  “ “ “ “ 
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6.Ceylanpınar Tarım İşletmesi 

Ürün Cinsi                           Dolu Riski                       Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Düşük Yüksek Yok 

Mercimek  “ “ “ “ 

Ayçiçeği “ “ Orta “ 

Yonca “ “ “ “ 

Pamuk “ “ “ “ 

Dane Mısır “ “ “ “ 

Silajlık Mısır  “ “ “ “ 

Fiğ “ “ “ “ 

Antep Fıstığı “ “ Yüksek “ 

Badem “ “ Orta “ 

7.Çukurova Tarım İşletmesi 

Ürün Cinsi Dolu Riski                       Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Düşük Orta Düşük 

Ayçiçeği  “ “ “ Yok  

Dane Mısır “ “ Düşük “ 

Soya  “ “ “ “ 

Pamuk “ “ “ “ 

Yonca “ “ “ “ 

Silajlık Mısır “ “ “ “ 

Kanola “ “ “ “ 

8.Dalaman Tarım İşletmesi  

Ürün Cinsi                           Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Düşük Düşük Yüksek 

Ayçiçeği “ “ “ Yok 

Pamuk “ “ “ “ 

Dane Mısır “ “ “ “ 

Fiğ “ “ “ Orta 

Silajlık Mısır “ “ “ Yok 

Yonca “ “ “ Orta 

Portakal “ “ “ Yok 

Mandarin  “ “ “ “ 

Limon “ “ “ “ 

9.Gökhöyük Tarım İşletmesi 

Ürün Cinsi                           Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Yüksek Orta Orta Yok 

Nohut Yüksek  “ “ “ 

Ayçiçeği Orta “ “ “ 

Silajlık Mısır “     “ “ “ 

Fiğ Yüksek “ “ “ 

Yonca  “ “ “ “ 

Elma “ “ “ “ 

Kiraz “ “ “ “ 
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10.Gözlü Tarım İşletmesi 

Ürün Cinsi                           Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Orta Yüksek Yok 

Arpa “ “ “ “ 

Fiğ “ “ “ “ 

Korunga “ “ “ “ 

Yonca “ “ Orta “ 

Ayçiçeği “ “ “ “ 

Aspir “ “ “ “ 

Dane Mısır “ “ “ “ 

11.Hatay Tarım İşletmesi 

Ürün Cinsi                          Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Düşük Düşük Orta 

Ayçiçeği  “ “ Orta Yok 

Dane Mısır “ “ “ “ 

Soya “ “ “ “ 

12.Kazım Karabekir Tarım İşletmesi 

Ürün Cinsi                           Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Suni Mer’a Yok Yok Düşük Düşük 

13.Karacabey Tarım İşletmesi 

Ürün Cinsi                           Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Düşük Düşük Orta 

Ayçiçeği “ “ “ Yok 

Dane Mısır “ “ “ “ 

Silajlık Mısır “ “ “ “ 

Yonca  “ “ “ “ 

Fiğ “ “ “ Orta 

Zeytin “ Orta “ Yok 

14.Karaköy Tarım İşletmesi  

Ürün Cinsi                           Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Düşük Düşük Yok 

Yonca “ “ “ ” 

Fiğ “ “ “ “ 

15.Koçaş Tarım İşletmesi 

Ürün Cinsi                           Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Düşük Orta Yok 

Arpa “ Orta “ “ 

Yonca “ Düşük “ “ 

Silajlık Mısır “ “ “ “ 

Fiğ “ “ “ “ 

Tritikale “ “ “ “ 
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16.Konuklar Tarım İşletmesi 

Ürün Cinsi                           Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Düşük Yüksek Yok 

Arpa “ “ “ “ 

Yonca “ “ Orta  “ 

Silajlık Mısır “ “ “ “ 

Fiğ “ “ “ “ 

17.Kumkale Tarım İşletmesi 

Ürün Cinsi                           Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Düşük Düşük Yok 

Ayçiçeği “ “ “ “ 

Fiğ  “ “ “ “ 

Yonca “ “ “ “ 

Silajlık Mısır “ “ “ “ 

Zeytin “ Orta “ “ 

18.Malya Tarım İşletmesi 

Ürün Cinsi                           Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Orta Yüksek Yok 

Arpa “     “ “ “ 

Yonca “  Düşük Orta    “ 

Silajlık Mısır “ Orta   “ “ 

Fiğ “ “ “ “ 

Korunga “ Düşük “ “ 

19.Polatlı Tarım İşletmesi 

Ürün Cinsi                           Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Orta Düşük Yüksek Yok 

Yonca  “ “ Orta “ 

Fiğ “ “ “ “ 

Korunga Düşük “ “ “ 

Silajlık Mısır “ “ “ “ 

20.Sakarya Tarım İşletmesi 

Ürün Cinsi                           Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Düşük Düşük Orta 

Dane Mısır “ “ “ Düşük 

Silajlık Mısır  “ “ “ “ 

Fiğ “ “ “ Orta 

Fındık “ “ Orta Yok 

21.Sultansuyu Tarım İşletmesi 

Ürün Cinsi                           Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Düşük Orta Yok 

Arpa “ “ “ “ 

Yonca “ “ Düşük “ 

Silajlık Mısır “ “ “ “ 

Fiğ “ “ Orta “ 

Kayısı “ Yüksek Düşük “ 
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22.Tahirova Tarım İşletmesi 

Ürün Cinsi                           Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Düşük Düşük Düşük 

Dane Mısır “ “ “ Yok 

Fiğ “ “ “ Düşük 

Çeltik “ “ “ Yok 

Silajlık Mısır “ “ “ “ 

Zeytin “ Orta “ “ 

23.Türkgeldi Tarım İşletmesi 

Ürün Cinsi                           Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Orta Düşük Orta 

Silajlık Mısır “ Düşük “ Yok 

Yonca “ “ “ “ 

Fiğ  “ “ Orta “ 

Ayçiçeği “ “ “ “ 

24.Ulaş Tarım İşletmesi 

Ürün Cinsi                           Dolu Riski            Don Riski Kuraklık Su Baskını 

Buğday Düşük Orta Orta Yok 

Arpa “ “ “ “ 

Fiğ “ “ “ “ 

Yonca “ “ “ “ 

Korunga “ “ “ “ 

Tritikale  “ “ “ “ 

Silajlık Mısır “ “ “ “ 

 

 


