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Başlama-Bitiş Tarihleri 2011-2014 

Proje Özeti: Bitkisel ürün sigortası uygulamaları çiftçilerin tarımsal üretimlerinde karşılaştıkları risklerden dolayı 

yaşadıkları ekonomik kırılganlıklarının önlenmesi açısından son derece önemlidir. Bu çalışma, İzmir ve Manisa 

İlleri ekonomisi içerisinde önemli yer tutan ürünlerin yetiştiriciliğini yapan üreticilerden İzmir İlinde sigorta yaptıran 

60 ve yaptırmayan 61; Manisa İlinde ise sigorta yaptıran 61 ve yaptırmayan 61 olmak üzere toplam 243 üretici ile 

anket çalışması yapılarak; tarım sigortasından haberdar olma durumları, tarım sigortasına yönelik eğilimleri, 

sigorta yaptırma ve yaptırmama nedenleri, karşılaşılan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri belirlenerek, 

bu sektörün gelişimine ışık tutacak verilerin ortaya konulması amacıyla 2011-2013 yılları arasında yürütülmüştür. 

Her iki il için de sigorta yaptıran üreticilerin yaptırmayan üreticilere göre gelir seviyelerinin daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Yine üreticilerin işletmelerinin bulunduğu yörede mevcut riskler incelendiğinde birinci sırada 

karşılaşılan risk doğal afet riskidir. Doğal afet risklerinden en önemlileri ise don ve doludur. Üreticiler açısından 

girdi fiyatları ve pazarlama da diğer bir önemli risk faktörü olarak çıkmıştır. Özellikle olumsuz yönde değişen girdi 

fiyatlarına karşılık ürünlerin pazarlanmasındaki sorunlar ve fiyat istikrarsızlığı zaman zaman elde edilen ürünün 

rekoltesinden bile daha önemli hale gelmektedir. 

Doğal afetlere karşı tarım sigortası yaptırılması hem sigorta yaptıran hem de yaptırmayan üreticiler tarafında 

gerekli görülmekle birlikte özellikle hasar bedelinin ödeneceğine dair inancın olmayışı ve gelir yetersizliği, 

primlerin yüksek oluşu gibi nedenlerden dolayı üreticiler sigorta yaptırmamaktadır. Bununla birlikte %50 devlet 

desteği bitkisel ürün sigortasının yaygınlaşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Benzer şekilde banka kredisi 

kullanımında sigorta zorunluluğu olması da bitkisel ürün sigortası yapımını artırmıştır. Genel olarak sigorta 

yaptırmayanlar; hisseli arazileri işleyenler, düşük gelire sahip olanlar ve bulundukları alanlarda önemli bir doğal 

riskle karşı karşıya olmayanlardır. 

Devletten beklentiler incelendiğinde İzmir İlinde sigorta yaptıran üreticilerin sorunların çözümüne yönelik olarak 

en önemli beklentileri sigorta kapsamının genişletilmesinin sağlanmasıdır. Manisa İlinde ise sigorta yaptıran 

üreticiler sigortalamanın bizzat devlet tarafından yapılmasını istemektedirler. Sigorta şirketinden ise hem sigorta 

yaptıran hem de sigorta yaptırmayan üreticiler çok büyük oranda öncelikle hasar tespitinin zamanında ve doğru 

yapılması konusunda beklentileri vardır. 
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