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YAZAR NOTU
Değerli Öğrenciler,

Kitapta konular olabildiğince özlü sunulmaya çalışılmış, Hasar Konuların pekişmesi için dört farklı
formatta sorular mevcuttur. Bunlardan biri olan Uygulamalar başlığında yer alan çözümlü
problemler sayesinde, bölüm içinde anlatılan kavram ve nosyonları pekiştirme olanağını
bulacaksınız. Uygulama Soruları başlığındaki grupta ise Uygulamalara benzer ancak bizzat
kendinizin de araştıracağı somut verilere ilişkin sorular yer almaktadır. Bölüm soruları başlığında
kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet soru bulunmaktadır. Bölüm
sonlarındaki sorular kısmında ise öğrendiğiniz bilgileri pratik yaşama uygulamaya yönelik soruları
bulacaksınız.
Dr.Öğr.Üyesi Hakan ÖZCAN
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1. RİSK KAVRAMI VE HASAR YÖNETİMİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Bu hafta Bu bölümde sigorta açısından rizikonun önemi, rizikonun özellikleri, hasar
kavramı ve hasar departmanının özellikleri işlenecektir

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Risk nedir?

2)

Hasar nedir?

3)

Risk ile hasar arasındaki ilişki nedir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Risk ve Hasar

Hasar ve Risk kavramlarının Ders notu ve yaşamsal
tanımlanması
örneklerle pekiştirme

4

Anahtar Kavramlar
•

Risk

•

Hasar Yönetimi

•

Hasar

5

Giriş
Bu bölümde sigorta açısından rizikonun önemi, rizikonun özellikleri, hasar kavramı ve hasar
departmanının özellikleri işlenecektir. Sigorta ve risk ilişkisi hasar açısından karşılaştırmalı
olarak değerlendirilecektir.
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1.1.Risk Nedir?
Sigorta tarafından teminat altına alınması istenen olayın sigortalıya zarar verme olasılığına
Riziko (tehlike) denir. Riziko olmadan yani ortada muhtemel bir tehlike olmadan sigorta
sözleşmesi düşünülemez. Bir sigortanın varlığından bahsedilebilmesi için rizikonun
gerçekleşmesinin imkân dâhilinde olması gerekmektedir.

1.1.1. Rizikonun Özellikleri
a. Riziko “Müstakbel” olmalıdır. Poliçenin akdi esnasında gerçekleşmemiş, ama ileride
gerçekleşebilir olmalıdır.
b. Riziko “Muhtemel” olmalıdır. Rizikonun gerçekleşmesi kesin değil, ihtimal dâhilinde
olmalıdır.
c. Riziko “Belirsiz” olmalıdır. Rizikonun nerede, ne zaman ve nasıl olacağı önceden
bilinmemelidir.
d. Riziko “Yasal” olmalıdır. Kanuna ve ahlaka uygun olmalıdır.

1.2. Risk ve Sigorta
Risklerin zarar doğurucu etkisi, birey ve kurumların ekonomik güvenliğini tehlikeye
düşürebilmektedir. Bazı durumlarda risklerin zarar doğurucu etkisinden kaçınmak mümkün
olamamaktadır. Tahmin edilebilen risklerin yol açacağı zararların giderilmesi, ekonomik
güvenliğin devam ettirilmesi için sigorta mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Riskin
potansiyel zarar verici etkisine maruz olan çok kişinin bir finansal aracı vasıtasıyla bir araya
getirilmesi ve onlardan toplanan risk fiyatı (prim) vasıtasıyla oluşturulan havuz ile birey ve
kurumların ekonomik güvenliğinin devam ettirilmesi sigorta mekanizmasıyla
olmaktadır. Sigortacılığın yapılabilmesinin temel şartı, karşı karşıya olunan riskin tahmin
edilebilir ve ölçülebilir, istatistiksel anlamda modellenebilir nitelikte olmasıdır. Geçmiş yıl
istatistiksel verilerine göre prim yatıran kişilerden kaç adedinin ve ortalama hangi tutarda
hasara uğrayacağı hakkında derlenen verilere göre fiyat oluşturulur. Verilere göre riskin yapısı
çeşitli istatistiksel dağılımlara yakınlığına göre değerlenerek fiyatlanabilir, bu tahmin
edilebilirlik sigortacıya bu riski kabullenme gücü vermektedir.
Sigorta mekanizması aslında aynı riske maruz olanların, risk yönetimi amacıyla bir araya
gelmesi ve dayanışma içinde risk yönetimini (transferini) gerçekleştirme işlemidir. Bu
mekanizma sayesinde sigortalı riskini sigortacıya, sigortacı ise bu riski reasüröre transfer
edebilir. Sigorta mekanizmasında riskin kişilerden bir finansal aracı (sigortacı) vasıtasıyla bir
gruba (havuza) aktarılması ve oluşan hasarın tüm grup tarafından paylaşılması (ödenen
primlerle hasarın karşılanması) dikkati çeken temel unsurlardır. Sigorta ile ekonomik güvence
sağlanırken, toplam sigortalılar riski paylaşarak, riski dağıtmakta ve sosyal bir dayanışma
mekanizması oluşmaktadır.
Sigortacılık, sigorta edilebilir risklerin belirlenmesi ile başlayan bir süreçtir. Sigortacılık
olabilecek hasarlar sonucu sigortalının ekonomik zararlarını azaltmak misyonu için yapılır.
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Sigortalı başına gelebilecek risklere karşı poliçe yaptırarak; olabilecek zararların maddi
karşılığını sigorta şirketine devretmektedir. Gerçekte sigortacılığın temelinde risk yönetimi
kavramı bulunmaktadır.
Birey açısından bakıldığında ise sigorta düşük tutarlı bir maliyetle (prim) büyük ve belirsizlik
içeren (ihtimali olan ve bu belirsizliği sigorta konusu olan) finansal zararı ikame etme
mekanizması, aracıdır. Bu noktada kişinin riskler için önceden önlem alma ve riskin olumsuz
etkisini bertaraf etme isteğinin vurgulanması, bunun ancak riskten kaçınan bireyin davranış
tarzı olduğunun da hatırda tutulması gerekmektedir. İşte sigorta havuzunda aynı risk endişesini
taşıyan insanlar bir araya gelerek; olabilecek hasarları en az zarar ile atlatmayı
hedeflemektedirler. Ancak bu kişilerin güvence isteğini sunacak bir aracıya ihtiyaç
bulunmaktadır. Sigorta şirketi bu aracılık işlevini gerçekleştirerek, güvence arayanların ödemiş
olduğu fonları, hasarları için ödeyerek kalan tutarla ticari faaliyetini sürdüren kuruluş
olmaktadır. Sigortacının yapmış olduğu aracılık hizmeti kişi ve kurumlara ekonomik güvenlik
hizmeti (güvence) sağlamaktır.
Hukuki yönden bir sözleşme olan sigorta, finansal açıdan riskin transferi işlemidir. Birey
riskin gerçekleşmesi ile ortaya çıkacak zararları gidermek amacıyla belirli bir servetten vaz
geçerek, riskini sigortacıya aktarmaktadır. Bu işlemin olması için sigortalının riskten kaçınan
bir kişilikte olması, tercihinin riski kabullenen yapıda olmaması gerekmektedir. Sigortalının
risk transferi için ödemeye istekli olduğu fiyat sigorta primi olmakta, bu fiyat ile riskten
kaçınma isteğinin seçim derecesine göre sigorta talebinde bulunmakta veya bulunmamaktadır.
Sigorta belirsiz durumun yarattığı ihtimali zarar durumunu bertaraf ederek, ekonomik açıdan
belirginlik yaratarak bir risk yönetim hizmeti sunmaktadır. Sigortacı ise belirsizliğin
fiyatlamasını yaparak, az sayıda ortaya çıkacak olan olayın maliyetini prim vasıtasıyla çok
kişiye yaymaktadır. Reasürans ve sigorta sistemini birlikte ele alırsak dünyanın herhangi bir
yerindeki riskin fiyatlanması aslında tüm dünya çapında bir fiyat mekanizmasıyla tüm
tüketicilere yayılmakta ve dünyadaki sigortalılar, netice itibariyle maliyeti paylaşmaktadır.
Zarar verici özellikleri olan olayların gerçekleşme ihtimali sigorta ile teminat altına alınmakta
olup, zarar bir tehlikeden kaynaklanmaktadır. Bu tehlike fiziki olaylardan (yangın, sel, deprem
vs.) doğabileceği gibi, ekonomik (iş durması vs.) veya sosyal (terör vs.) kaynaklı da olabilir.
Tehlike kaybın nedeni iken, riziko, bir tehlikeden dolayı ortaya çıkabilecek kayıp
oluşturabilecek durumdur. Rizikoyu moral riziko, fiziksel riziko, ahlaki riziko ve hukuki
riziko olarak ayırabiliriz. Hukuki rizikoyu, mahkeme ve hukuk sistemlerine paralel olarak
hasarların şiddeti ve frekansında artış olması olarak ifade ederken, hukuki düzenlemelerin bazı
durumda hasara maruz kalmadaki etkisine vurgu yapmaktadır. Moral Rizikoyu ise sigortalının
karakterinden kaynaklanan ve hasarın meydana gelmesinde veya ağırlaşmasında bu tutum
değişikliğinin rol oynaması olarak nitelendirmektedir. Ahlaki riziko ise sigortalının; sigortalı
olmasından dolayı daha farklı bir tutum içinde olması, sigortanın ödeme yapma ihtimalinin
olduğu ortamda sigortalının kendisinden beklenen azami ihtimamın görülememesidir. Fiziksel
riziko ise hasarın meydana gelme olasılığını ve boyutların tayin eden faktörler olarak izah
edilmektedir. Sigorta ancak gerçekleşmemiş riskler için ve ileriye dönük tehlikeler için
yapılmaktadır. Sigortaya konu risklerin temel özellikleri şöyledir.
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•

Yeterince büyük adette homojen (benzer) ünitenin hasara maruz olması ve böylelikle
hasarların makul tahmin edilebilir yapıda olması

•

Hasarın tarif edilebilir ve kesin olması

•

Riskin tesadüfi olması ve kesinlik içermemesi

•

Sigortacı için riskin katastrofik olmaması

1.3. Hasar Nedir?
Teminat altına alınan bir değerin (mal, can, sağlık, sorumluluk) sigortalının isteği dışında
kısmen ya da tamamen gerçekleşmesine hasar denir.

1.3.1. Bu Departman Niçin Önemli?
1. Sigortalı ile ilişkilerde hizmet kalitesinin öne çıktığı en önemli departman.
2. Hasar Departmanınca onaylanan tazminatlardan dolayı Sigorta Şirketlerinin en önemli
gider kalemi.
3. Eksper, Anlaşmalı Servis, Tramer, Tamirhane, Asistans Firması, Parça Tedarik Firması,
Cam Firması vb. ve diğer Sigorta Şirketleri arasında koordinasyonu sağlar.1
4. Departman sonuçları Şirketin ileri yönelik stratejilerini belirlemede mesnet teşkil eder.

1

ÖZCAN, Hakan , (2013), Hasar Ders Notları, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
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Uygulamalar
1)

Hasar departmanı sizce niçin önemli araştırınız?

2)

Sizce hasar departmanının en önemli iş ortağı hangisidir araştırınız?
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Uygulama Soruları
1)

Risk nedir?

2)

Rizikonun özellikleri nelerdir?

3)

Hasar nedir?

11

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sigorta açısından rizikonun önemi, rizikonun özellikleri, hasar kavramı ve hasar
departmanının özellikleri işlenmiştir. Sigorta ve risk ilişkisi hasar açısından karşılaştırmalı
olarak değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Sigorta tarafından teminat altına alınması istenen olayın sigortalıya zarar verme
ihtimali nedir?

A)

Risk

B)

Poliçe

C)

Hasar

D)

Sigorta

E)

Zeyil

2)

Hangisi rizikonun özelliğinden değildir?

A)

Yasal

B)

Gerçekleşmemiş

C)

Muhtemel

D)

Belirsiz

E)

Kesin

3)

Sigorta hasarların alınmasına yönelik bir …………. sağlar?

A)

Risk

B)

Güvence

C)

Poliçe

D)

Zeyil

E)

Zarar
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4)
durumdur.

……….bir tehlikeden dolayı ortaya çıkabilecek kayıp oluşturabilecek

A)

Poliçe

B)

Riziko

C)

Yangın

D)

Kaza

E)

Sel

5)

Sigorta şirketinde hasar dosya sürecini hangi departman takip eder?

A)

Muhasebe

B)

Tahsilat

C)

Hasar

D)

Kaza

E)

Reasürans

6)

Aşağıdakilerden hangisi Hasar Departmanının özelliklerinden değildir?

A)

Sigortalı ile ilişkilerde hizmet kalitesinin öne çıktığı en önemli departman.

B)
Hasar Departmanınca onaylanan tazminatlardan dolayı Sigorta Şirketlerinin en
önemli gider kalemi.
C)
Eksper, Anlaşmalı Servis, Tramer, Tamirhane, Asistans Firması, Parça Tedarik
Firması, Cam Firması vb. ve diğer Sigorta Şirketleri arasında koordinasyonu sağlar.
D)
teşkil eder.
E)

Departman sonuçları Şirketin ileri yönelik stratejilerini belirlemede mesnet

Reasürans çalışmaları yapmak
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7)

Sigortalı ile ilişkilerde hizmet kalitesinin öne çıktığı en önemli departman?

A)

Muhasebe

B)

Kaza

C)

Reasürans

D)

Bilgi İşlem

E)

Hasar

8)

Sigorta şirketlerinin en önemli gider kalemini yöneten departman hangisi?

A)

Muhasebe

B)

Kaza

C)

Hasar

D)

Tahsilat

E)

Reasürans

9)

Aşağıdakilerden hangisi riskin özelliği değildir?

A)

Belirsiz

B)

Tesadüfi

C)

Katastofik

D)

Homojen

E)

Geleneksel
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10)

Aşağıdakileden hangisi riskin özellikleri arasında yer almaz?

A)

Katastrofik

B)

Homojen

C)

Kesin

D)

Tesadüfü

E)

Belirsiz

Cevap Anahtarı:
1)

A 2) E 3)B

4)B 5)C 6)E 7)E 8)C 9)E 10) C
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2. GENEL HASAR

17

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Bu hafta sigorta açısından hasar sürecinin önemi, hasar sürecini etkileyen detaylar,
hasar ihbarı ve dosya özellikleri işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hasar süreci nedir?

2)

Hasar ihbarı nasıl yapılır?

3)

Genel şart nedir?

19

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Hasar ve süreçleri

Hasar
ve
Süreçleri Ders notu ve yaşamsal
kavramları tanımlanması
örneklerle pekiştirme
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Anahtar Kavramlar
•

Hasar

•

İhbar

•

Sigortalı

21

Giriş
Bu bölümde sigorta açısından hasar sürecinin önemi, hasar sürecini etkileyen kriterler, hasar
ihbarı, dosya özellikleri işlenecektir. Eksik sigorta, aşkın sigorta, genel şartlar, özel şartlar,
zaman açımı ve rücu konularında değerlendirilecektir.
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2.1.Genel Hasar Süreci

Şekil: Oto Hasar Süreci

2.1.1. Hasar Dosyası Açılması

• Sigortalılar

hasar durumunda ilgili sigorta şirketleri ile 24 saat aralıksız iletişim
kurarak dosya açtırabilirler.

• Hasar

dosyalarının açılması hizmeti sigorta şirketleri için asistans firmalarınca

sağlanmaktadır.

•Asistans şirketleri hasar ihbar aşamasında da bu hizmeti verebilmektedir.
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2.1.1.1.Hasar Dosya Açılmasında Gerekli Bilgiler

•Poliçe No
•Poliçe sahibinin kimlik bilgileri (ticari unvan yada ad, soyadı vb)
•Sigortalının adı, soyadı veya ticari unvanı
•Ekspertiz adresi
•Teminata ait bilgiler
•Hasar sebebi
•Hasarın ne kadar olduğu
2.1.1.2. İhbar Anında Bildirilmesi Gerekli Hususlar
•

Türk Ticaret Kanuna göre karayolu ve denizde meydana gelen hasarların sigorta
şirketlerine ihbar edilme süresi; hasar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra; hemen ve
BEŞ GÜN içerisinde olmalıdır (Madde 1292)

•

Gerekli koruma ve kurtarma önlemlerini alarak, sigortacının bilgisi ve yönlendirmesi
ile hareket etmek durumundadır.

2.2. Sigorta Eksperi Kimdir?
Sigorta Eksperi; Sigortalı ve sigortacının güvenini kazanmış, tarafsızlık içinde hasar tespiti
yapan, araştırmacı, poliçelerin özel ve genel şartlarına yorumlayabilen, sadece bu işi meslek
edinmiş, meslek sahibi özel veya tüzel kişidir.

2.2.1. Sigorta Eksperi;
•

Eksperler sadece bir şirket ile çalışmazlar,

•

Eksper bir sigorta şirketinin kadrosunda maaşlı çalışan değildir,

•

Ruhsat sahibidir (Hazine Müsteşarlığından)

•

Zararın tespitini yapar, hasar raporunu hazırlar ve ödeme kararı şirkettedir.

•

Tarafsızdır.
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2.3. Hasar Yönetim Sistem Hizmetleri (Eksperler ve servisler için) ;
•

Maliyetlerinin (yedek parça, işçilik,vs.) dağılımı ve kontrolü.

•

Yedek parçaların on-line sipariş edilmesi.

•

Eksper raporunun standart formatta hazırlanması.

•

Görsel ve dokümanların depolanması

•

Sigorta şirketi yetkilisi ile sistemden onay alma.

2.4. Hasar Dosya Sürecini Etkileyen Kriterler
2.4.1. Poliçe Genel Şartları
Poliçe genel şartları Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak yayınlanmıştır.
Tarafların sorumlulukları, poliçe teminatları ve teminat dışı hususlar yer almaktadır. Hasar
dosyasının incelenmesi aşamasında; poliçede verilen teminatlar ve poliçe genel şartları en
önemli detaylardır.
Örneğin; bir konut yangın poliçesinde eşya teminatı verilmesi durumunda; poliçede
belirtilmese bile kıymetli eşyaların toplam eşya teminatına göre oranı (genel şartlara göre)
bellidir.

2.4.2. Poliçe Özel Şartları
Özel şartlar ile genel şartlar ilave olarak verilen teminatlar olup poliçe içeriklerini
zenginleştirirler.
Örneğin; genel şartlarda % 2 ile sınırlandırılan bir teminat; özel şartlarda % 5 - % 10 olabilir
veya ECS hırsızlık hasarlarında tedbirsizlik olayları da teminat altına alınabilir.

2.4.3. Eksik Sigorta
Teminat bedelinin hasar tarihindeki piyasa değerinin; poliçedeki yazılı bedelden az olması
durumuna eksik sigorta denir. Sigorta şirketi bu tip bir poliçe ile hasar dosyası değerlendirme
durumunda kalırsa ve poliçede özel bir şart yok ise; poliçedeki sigorta bedeli ve sigorta rayiç
bedeli oranı kadar hasardan sorumludur.
Örneğin; Teminat bedeli 10.000-TL olan bir emtea ile ilgili 500.-TL hasar meydana gelmiştir.
Ekspertiz aşamasında emteanın 20.000.-TL olduğu tespit edilmiştir; Eksik sigorta hesabı;
10.000 / 20.000 = 0.5’dir. Tazminat 500 x 0.5 = 250.-TL ödenir
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2.4.4. Aşkın Sigorta
Poliçe teminat bedelinin, “sigortalanan riskin piyasa rayiç değerinden” yüksek olması
durumuna aşkın sigorta denir. Sigorta şirketi poliçe vadesi süresince bu durumdan haberdar
olur ise; sigorta ettiren veya sigortalıya bu hatayı ihbar eder. Poliçeyi yeni bedel zeyili düzenler
ve primin fazlasını sigortalıya iade eder. 2
Örneğin; Sigorta bedeli 20.000.-TL olan bir emtea ile ilgili 500.-TL hasar meydana gelmiştir.
Ekspertiz aşamasında emteanın 10.000.-TL olduğu tespit edilmiştir; Tazminat 500.-TL ödenir
ve 10.000.- TL fazla teminatın prim iadesi yapılır.

2.4.5. Sigorta Değeri / Sigorta Bedeli
Poliçede yazılı olan ve sigortalının beyan ettiği miktara sigorta bedeli denir. Poliçede yazılı
sigorta bedeli; bir hasar durumunda teminatın maksimum değerdir. Sigorta poliçesi yapılan
kıymetlerin günün piyasa şartlarına denk rayiç bedeline; sigorta değeri denir. Hasar durumunda
sigortalının zararını eksiksiz tazmini için; sigorta değerinin sigorta bedeline denk olması
gerekir. Aksi durumlarda hasar ödemelerinde problemler yaşanabilmektedir.

2.4.6. Poliçe Muafiyetleri
Poliçe onay aşamasında poliçede belirtilen muafiyetler; hasar tazminatından düşülerek net
hasar bulunur. Kimi zaman tazminat muafiyet altı kalabilmektedir. Muafiyetler poliçe
teminatlarının belli bir yüzdesi (%2’si gibi) veya belirli bir rakam olabilir (250.-$ gibi).
Örneğin; Sigorta bedeli 5.000.-$ olan bir ECS poliçesinde poliçe bedelinin % 1’i ve minimum
250.-$ muafiyet vardır ve 500.-$ bir hasar olmuştur. Tazminat hesabı 500 – 250 = 250.-$

2.4.7. Zaman Aşımı
İki yıl içerisinde sigorta poliçelerinden kaynaklanan tüm haklar zaman aşımına uğrar.
Türk Ticaret Kanunun 767. maddesi gereğince taşıma mukavelesinden doğan bütün alacaklar
bir yılda zaman aşımına uğrar.

2.4.8. Rücu Nedir?
Sigorta şirketleri poliçe kaynaklı hasarı ödedikten sonra; kendi sigortalısının bu olayda kusuru
yok ise zarar veren 3.şahısa bu tazminatı isteme hakkı bulunmaktadır. Buna “Rücu Hakkı”
denir.

2

ÖZCAN, Hakan ,(2015), Hasar Yönetimi Ders Notları, İstanbul Üniversitesi, İstanbul
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Uygulamalar
1)

Hangi durumlarda aşkın sigorta olur araştırınız?

2)

Hangi durumlarda eksik sigorta olur araştırınız?
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Uygulama Soruları
1)

Rücu nedir?

2)

Poliçe muafiyeti nedir?

3)

Hasar ihbarı nasıl yapılır?

28

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sigorta açısından hasar sürecinin önemi, hasar sürecini etkileyen kriterler, hasar
ihbarı, dosya özellikleri işlenmiştir. Eksik sigorta, aşkın sigorta, genel şartlar, özel şartlar,
zaman açımı ve rücu konularında değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Hasar ihbarı kaç günde verilmelidir?
A)

7

B)

5

C)

10

D)

15

E)

3

2) Sigorta değerin; hasar durumundaki değerinin sigorta bedelinden eksik olma
durumuna nedir?
A)

Aşkın sigorta

B)

Eksik sigorta

C)

Muafiyet

D)

Zeyil

E)

Poliçe

3) Poliçelerde belirtilen ve hasarda ödenmeyen kısımı nedir ?
A)

Poliçe

B)

Eksik sigorta

C)

Muafiyet

D)

Zeyil

E)

Aşkın sigorta
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4) Hazine tarafından belirlenmiş ve değiştirilmeyen şartlara ne denir?
A)

Poliçe

B)

Genel şart

C)

Özel şart

D)

Muafiyet

E)

Zeyil

5) Poliçede belirtilen ve sigortalı aleyhine olmayan şartlar nelerdir?
A)

Poliçe

B)

Genel şart

C)

Özel şart

D)

Muafiyet

E)

Zeyil

6) Sigorta şirketinin ödeme yaptıktan sonra tazminatı geri almasına ne denir?
A)

Genel şart

B)

Özel şart

C)

Muafiyet

D)

Rücu

E)

Zeyil

7) Sigortalının beyan ettiği poliçe değerine ne denir?
A)

Rayiç bedel

B)

Piyasa değeri

C)

Poliçe değeri

D)

Poliçe limiti

E)

Poliçe muafiyeti
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8) Hasar yönetim sisteminde ne tür kontroller yapılamaz ?
A)

Eksper raporu

B)

Parça maliyet kontrolü

C)

Kaza yeri inceleme

D)

Pert/parça tedarik kontrolü

E)

İşçilik maliyet kontrolü

9)

Hasar yönetim sisteminde ne tür kontroller yapılmaz?

A)

Eksper raporu

B)

Parça maliyet kontrolü

C)

İşçilik kontrolü

D)

Pert/parça tedarik kontrolü

E)

Eksper servis ziyaret kontrolü

10) Hasar sürecinde hangisi yoktur?
A)

Mini onarım

B)

Ödeme

C)

Reasürans

D)

Dosya onay

E)

Rücu

Cevap Anahtarı:
1)B 2)A 3)C 4)B 5)C 6)D 7)C

8)C 9)E

10)C
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3. HASAR İHBARI VE EKSPER GÖREVLENDİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Bu hafta Sigorta Eksperi kimdir ve Eksper olma şartları nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Eksper kimdir?

2)

Nasıl eksper olunur?

3)

Eksper ruhatları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Hasar ihbar ve Eksper

Hasar ihbar ve Eksper Ders notu ve yaşamsal
kavramlarının tanımlanması örneklerle pekiştirme
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Anahtar Kavramlar
•

Eksper

•

Hasar İhbar

•

Eksper raporu
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Giriş
Sigorta Eksperi kimdir? Eksper olma şartları nelerdir? Eksperlik faaliyetleri ve ruhsatlar,
eksperlerin görevleri, etik değerler işlenecektir.
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3.1. Sigorta Eksper Yönetmeliği

3.1.1. Amaç ve kapsam
Yönetmeliğin amacı eksperlerin faaliyet ve niteliklerine ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
Eksperlerin; faaliyetleri, kuruluşları, kayıt düzeni, nitelikleri, yapılamayacak işlere ait uygulama
esasları bu yönetmelik ile düzenlenmiştir.

3.1.2. Eksperlik ruhsatları
Ruhsatlar risk çeşitlerine gruplandırılmıştır ve aşağıda belirtildiği gibi farklı braşlarda ayrı olarak
verilmektir.
a) Hayvan hayat ve tarım
b) Ferdi kaza, sağlık ve hastalık
c) Mühendislik
d) Kara Araçları
e) Emniyeti suististimal, hukuksal koruma, Kredi-Finans
f) Deniz, demir ve havayolu araçları
g) Kıymet ve emtea ait nakliyat
h) Kaza, doğal afet, hırsızlık ve yangın

3.1.3. Tüzel ve gerçek kişilerde aranan özellikler
Gerçek kişilerin Sigorta eksperliği faaliyetinde bulunabilmeleri için aşağıdaki özellikler aranır:
a) Kara araçları için en az meslek yüksekokulu, diğer branşlar da ise 4 yıllık üniversite mezuniyeti
b) Türkiye’de ikamet
c) Konkordato ve iflas etmemiş
d) Medeni hakları kullanma ehliyeti
e) Kanunda belirtilen suçlardan ceza almamış ya da hüküm giymemiş olmak
Tüzel kişilerin Sigorta eksperliği faaliyetinde bulunabilmeleri için aşağıdaki özellikler aranır:
a) Konkordato ve iflas etmemiş
b) Türkiye’de ikamet
c) Ortakların ve yetkililerin kanunda belirtilen suçlardan ceza almamış ya da hüküm
giymemiş olması, ilave olarak konkordato ve iflas etmiş olmaları
d) Şirket imza yetkilisinin eksper olması
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e) SEİK tarafından talep edilmesi halinde; teknik, idari, fiziki alt yapı ve insan kaynakları
olarak yeterlilik
f) Faaliyet gösterme aşamasında ticari ünvanlarında “sigorta” ile “eksper” kelimelerinin
mutlaka kullanılması
g) Sözleşmelerinde faaliyet konusu olarak “sigorta eksperliği” belirtilmedir. Eksperlik ile
uyuşmayan faaliyetler bulunmamalıdır. Eksperler ana sözleşmelerini değişiklik yaparken
yetkili kurumlardan mutlaka izin almak durumundadır.
Yurtdışından eksperlik belgesi almış ya da yetkili kurumlarca kabul edilen sınavlarda başarılı
olmuş kişiler; Türkiyede de sınavı kazanmak kaydı ile mevcut eksperlik ruhsatları
kullanabilirler. Ancak şağıdaki şartlar aranır.
a) Eksperlik ruhsatı aldıkları ve eksper olarak çalıştıklarına dair; ilgili ülkeden alınacak resmi
yazı,
b) İlgi ülke aktif eksperler listesinde bulunmak
c) Eksperler için aranılan özelliklere vakıf olmak.

3.1.4.Sigorta Eksperliği Süreci
3.1.4.1.Kursların açılması ve başvuru
a) Eksper ihtiyacını tespiti Müsteşarlık yetkisinde bulunmaktadır. İhtiyaç tespitine yönelik
çalışmalar sonucunda; Türkiye genelinde ya da illerde 3 ay dönemlik kurslar açılır. Açılan
kurslar tamamlanınca sınav süreci başlar.
b) Kursların sürecine yönelik çalışmalar SEİK tarafınca yapılır ve Hazine Müşteşarlığı tarafınca
uygulamaya izin verilir. Bu aşamada ön eleme sınavı, kurs tarihi, ücret, kapsam, kayıt ve kayıt
evrakları çalışmaları yapılır.
c) Kursların açılmasına karar verilir ise; ülke genelinde en yüksek tirajlı iki gazetede, kurların
açılacağı illerin mahalli gazetelerinde ilanlar verilir. Bu ilanlar Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği sorumluluğundadır. İlave olarak kurslara ait; Hazine Müsteşarlığı, TSB ve TOBB web
sayfalarında duyurular bulunur.
d) Yönetmelikte aranan şartları sağlayan kişiler kurslara başvurabilirler
e) Aday ön kayıt yaptırmasına rağmen; başvurunun az olması durumunda eksperlik kursu
açılmayabilir. Branşlardan birinde eğer kontejandan fazla müracat var ise; kurs öncesi eleme
sınavı yapılabilir.
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3.1.4.2.Kurslar ve bitirme sınavları
(1) SEİK kursların kapsam, koşul ve bitirme tarihleri konusunda bir çalışma yapar ve
Müsteşarlık onayına sunar.
(2) SEİK görüşü ve Müsteşarlık onayı ile eksperlik kurslarının hangi kurumlarda yapılacağı
belirlenir. Bitirme sınavlarına ait yöntem SEGEM’in sorumluluğundır. Sınav yine SEGEM
tarafınca yapılır
(3) SEGEM, eksperlik kurslarını bitiren ve sınavlarda başarılı olan adayları SEİK ile
Müsteşarlığa bildirir. Stajer eksper listesi öncelikle Müsteşarlıkça onaylanır ve stajyer listesine
dahil edilmesi şartı ile SEİK’e iletilir.

3.1.4.3. Eksperlik Stajı
(1) Adayların kurs ve sınavını başarı ile tamamları durumunda; sonuçlarının SEGEM
tarafından duyurulmasından sonra eksperlik stajını başlamak için SEİK ile temasa geçerler.
Başvuru için üç aylık bir süre bulunmaktadır. Resmi evrak şartı ile zorunlu haller dışında; staj
için başvuru yapmayan adaylar haklarını kaybederler ve yeni açılacak kurslar için de sürecin
ilk aşamasından başlayabilirler.
(2) Adaylar kendi eksperlik dalında en az 10 yıl süre ile eksperlik yapmış gerçek ve tüzel eksper
yanında staja başlayabilirler. Staj ya eksperin talebi ya da SEİK tarafınca seçilecek eksperlerin
yanında 9 ay süre ile yapılır.
(3) Adayın staj için eksper bulamaması ve süreci yarım kalması durumunda SEİK staj yeri için
eksper seçimi yapabilir.
(4) Kurs öncesinde aday eğer bir eksperlik firmasında kadrolu olarak staj süresince çalışmış ise
bu kişiden staj şartı istenmez..
(5) Adaylar staj süresince ancak yetkili eksper ile ekspertiz yapabilir.
(6) Eksperler kendi ekspertiz işlemleri sırasında aday olan eksperleri de bu sürece dahil ederler.
(7) Stajın başladıktan sonra eksperler SEİK’e stak başlangıç tarihini bildirirler.Eksperler 3 ayda
bir performans ve kişisel durumlarına yönelik ara rapor staj sonunda ise nihai raporlarını
hazırlarak 10 gün içinde SEİK’e gönderirler.
(8) SEİK eksperlerin ara ve nihai raporlarını dikkate alarak; bu adaya ruhatsat verilmesi, stajın
uzaması veya eksper olamayacağı görüşünü Müsteşarlığa bildirir.
(9) Müsteşarlık, SEİK’den gelen görüş, ara ve nihai raporlarıda değerlendirerek; stajın
tamamlanma sürecini onaylar ve kararını TOBB’a bildirir.
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3.1.4.4.Ruhsatlar
(1) Sigorta eksperlik stajında da başarılı olan adaylara eksperlik ruhsatları verilir. Ruhsatların
alınması aşamasında eksperlerden önceden belirlenmiş ve duyurusu yapılmış bilgi ve belgeler
istenir. Eksperler ruhsatlarını almak için bu belgeler ile TOBB’a başvururlar.
(2) TOBB uygun ve yeterli belgelere göre eksperlerin ruhsatlarını hazırlar ve onaylar. Ruhsatlar
Müsteşarlığa iletilir..
(3) TOBB tarafından Müsteşarlığa bildirilen ve ekrakları tamamlan eksperler; Müsteşarlıkdan
ruhsatlarını alabilirler.
(4) Sigorta eksperlei ruhsatlarının formatı SEİK’in teklifi ile Müsteşarlık tarafından belirlenir.
Ruhsatların basım işlemi TOBB’un sorumluluğundadır.

3.1.5.Levha, Kimlik ve Eğitim
3.1.5.1.Levha
(1) TOBB internet sayfasında yapılacak levha duyurulara göre; sigorta ruhastına sahip eksperler
başvuruda bulunabilir. SEİK eksperlerin levhaya kayıt ile ilgili esas ve prosedürleri belirler.
(2) Gerçek kişi eksper eğer tüzel bir eksper ile çalışıyor ise; levhadaki durumu tüzel kişi
şeklinde olmaktadır.
(3) SAİK levhaya kayıt olmuş eksperlerin aidatlarını da belirler. Yılda bir kez alınan bu
aidatların yılsonuna kadar ödenmesi esastır.
(4) TOBB eksperlik ruhsatı olduğu halde, levhaya kayıt olmayan eksperlerin kaydını tutar.

3.1.5.2.Kimlik
(1) TOBB sigorta eksperliği yapacak kişilere eksperlik levhaya kayıtlı olguğunu ve barnşlarını
gösteren resimli eksperlik kimliği verir. TOBB bağlı odalar belirlenecek ücreti alabilirler.
Sigorta eksper kimliğin şekli SAİK tarafından belirlenip Müsteşarlık onayına sunulur.
(2) Eksper kimliğini istenilmese bile, eksperler sahada ilgilere bunu gösterirler.
(3) Kimliklerin sorumluluğu eksperlerdedir. Kimliklerin bulunması ya da kaybolması
durumunda süreç SEİK tarafınca yürütülür.
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3.1.5.3.Eksper eğitimi
(1) Sigorta eksperleri 3 yılda bir kez beş iş günlük eğitime katılırlar. Bu eğitimin programı ve
tarihi Müsteşarlık tarafından ilan edilir. SEGEM’in bu eğitimleri düzenlemesi esastır.
Müsteşarlık gerekli gördüğü durumlarda bu eğitimler için diğer kurum, kuruluş veya
üniversitelerden faydalanabilir.
(2) Eğitimlerini herhangi bir sebebden dolayı alamayn eksperleri çalışma izni eğitim yapılana
kadar dondurulur.

3.1.5.4.Bilgi kayıtları ve kayıtlara erişim
(1) Levhadaki bilgilere erişim ile levha bilgilerinin muhafazası TOBB’un sorumluluğundadır.
Bu bilgilere yetkisi ve şekli TOBB’un önerisi ile Müsteşarlıkça tespit edilir. Elektronik ortamda
bilgilendirme şekli TOBB tarafınca yapılır.
(2) SEİK ve Müsteşarlık tarafınca yapılacak bilgilendirmelerin eksperlere iletilmesinden
TOBB sorumludur.

3.1.6.Eksperlerinin Görevleri ve Çalışma Şekilleri
3.1.6.1.Sigorta eksperinin görevleri
(1) Hasarın nedeni yahut sigortalı riskte ortaya zararın; miktar ve şeklini incelemek; eksperin
birinci görevidir.
(2) Sigorta eksperleri; hasar gerçekleşmeden gözetim, poliçe yapılmadan ön ekspertiz ile
mutabakatlı kıymet raporları hazırlayabilirler. Tüm bu raporların sigorta eksperlik ruhsatının
branşına uygun olması gereklidir.
(3) Eksperin kendisine verilen işi herhangi bir neden ile sonuçlandıramaması yahut levha kaydı
silinmesi durumunda; talep halinde SAİK’in veya tarafların başka eksper atayabilme hakkı
bulunmaktadır.

3.1.6.2. Eksper görevlendirme ve ücreti
(1) Sigortacılık kanunu; SEİK ile TSB’ye ekspertiz ücretleri ile eksper tayini için birlikte ortak
“rehber tarife” hazırlabilme imkanı vermiştir.
(2) Hasar durumunda tarafların atanan ekspere itiraz etme hakkı ve diğer tarafın başka bir
eksper görevlendirme hakkı bulunmaktadır. Yeni atanan eksperin ücreti, poliçede özel şart
olamadığı sürece teminatı veren şirket tarafınca ödenecektir. Hazırlanan 2 eksper raporunda

43

anlaşmazlık olması durumunda ise; SAİK tarafınca Hakem eksper atanabilir.Hakem eksperin
ücreti ise taraflar arasında paylaşılır.
(3) Ekspertiz işlemi esnasında tespit ve değerlendirme için ilave masraflar olabilir. Bu masraflar
ücreti ödeyecek tarafa iletilir.

3.1.6.3.Sigorta şirketi ile sigortalı/sigorta ettirenin yükümlülükleri
(1) Sigortalı tarafından atanan eksperler yahut sigorta şirketince görevlendirilen eksperlerin
levhada kayıdını araştırmakla sigorta şirketi sorumludur. Levhada kaydı olmayan eksper
görevlendirilemez.
(2) Özellikle büyük muallaklı hasar durumunda; eksper ihtiyaç duyduğu takdirde; mutabakat
için tarafları davet edebilir.
(3) Eksperler hasara bağlı olarak defter ve belgelerin teminini, sigorta poliçesin sureti yada
aslını isteyebilir. Mevzuata dayanarak bu belgelerden kopya da alabilir. Sigorta aracıları ile
sigorta şirketleri tarafsız ve doğru bir hasar tespiti için eksperlere görevlerinde yardımcı olurlar.

3.1.6.4.Uzmanlık hizmeti
(1) Uzman kişilere ihtiyaç duyulması durumunda; eksperler bu kişilerden yararlanabilir.
Eksperler bu tip uzmanlar ile çalışıyorlar ise; sigorta şirketlerine bu durumu ve uzmanların
bilgilerini vermek ile yükümlüdür. Bu bilgi ve izin yok ise uzmanların hasar tespitleri kabul
edilmez ve eksper raporuna konu olamaz. Sigorta şirketlerinden uzman kişiler için ilave masraf
ve ücret talep edilemez.
(2) Taraflar isterler ise kendileri de uzman görevlendirebilir. Görevlendirilen uzmanların
bilgileri eksperler ile paylaşılır. Uzmanların tespit ve görüşleri Eskperler Yönetmeliği
kapsamında değildir ve uzmana yapılan ödeme ekspertiz ücreti dışındadır.

3.1.6.5.Raporun hazırlanması
(1) Ekspertiz işlemleri en kısa sürede sonuçlanması esastır. Talep edilmesi halinde hasar miktarı
ya da tespit edilen kayıp taraflara bildirilebilir. Ekspetiz sürecinin uzaması durumunda; eksper
gecikme sebebini de bildirerek bir ara rapor düzenleyebilir.
(2) Hasar tespitinde hasar miktarı ya da kayıp ile ilgili bir mutabakat / anlaşmazlık var ise;
rapora eklenir.
(3) Eksper tespit için belge ve bilgi istemesine rağmen bunları temin edememiş ya da uzlaşma
sağlanamamış durumunu raporlar.
(4) Hasar ihbarlarında ve kayıplarda, eksperin olayın teminat kapsamında olmadığına dair
ilişkin tespitleri var ise bunları raporlar.
(5) Stajyer eksperler yanlarında görev yaptıkları eksperlerin de imzalaması şartı ile eksper
raporlarına imza atabilirler.
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(6) Düzenlenen eksper raporunun en az bir tanesi en geç 7 iş günü içinde imzalı olarak
görevlendirilen eden tarafa verilir.
(7) Sigortalı eğer eksper raporunu talep eder ise; rapor sigorta şirketi ya da eksper tarafınca
kendisine verilebilir.
(8) Eksper raporları ancak Müsteşarlığının onayı ile 3.kişilere verilebilir.

3.1.7.Faaliyet Esasları, Tarafsızlık ve Denetim
3.1.7.1.Faaliyet esasları
(1) Gerçek kişi eksperlerin hasar tespitinde 3. kişilere verebilecekleri zararlardan çalıştıkları
tüzel kişi firmaları da sorumludur. Ayrıca gerçek kişi eksperlerin kişisel görev ve
sorumlulukları da devam eder.
(2) Bir eksperin mesleki faaliyette bulunabilmesi için; eksperlik ruhsatı ve levhaya kayıtlı
olması ilk şarttır.
(3) Birden fazla eksperlik dalını ilgilendiren hasar durumlarında; ilgili duruma ilişkin ayrı ayrı
ekspertiz raporları hazırlanabilir 3

3.1.7.2.Tarafsızlık
(1) Eksperler, hasar tespitinde taraf tutmadan ve tarafsızlık ilkesini gözeterek ekspertiz
raporlarını hazırlarlar
(2) Ekspertizi yapılacak risklerin ya da bunlara ilişkin diğer sigortalı teminatın eksperin
kendilerine ait olması durumunda; tarafsızlık ilkesi zedelenebilir. Böyle bir durumda, taraflar
yeni bir eksper tayin edebilir.
(3) Eksperler üzerinde anlaşılan ekspertiz ücretin dışında; taraflardan tarafsızlıklarını
zedeleyecek bir talepte bulunamazlar

3.1.7.3.Etik değerler ve meslek standartları
Eksperler, SEİK tarafınca belirlenecek mesleki standartlar ve etik değerlere göre hareket etmek
zorundadır. İnsani ilişkiler,hal, davranış, kıyafet ile ofis düzenlemelerinde gerekli dikkati
göstermek durumundadır.

3
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3.1.7.4.Bilgi ve belgelerin saklanması
Eksperler, yapılacak denetimlerde belgelemek üzere edilmek üzere; ekspetiz rapor ile
belgelerini 5 yıl süre muhafaza etmek zorundadır.

3.1.7.5.Sır saklama
Ekspertiz aşamasında sigortalı ile sigorta şirketi hakkında tespit edilen; kişisel ya da sır
niteliğindeki bilgiler kimseye açıklanamaz ve paylaşılamaz.

3.1.7.6.Denetim
Eksperlerin tüm mesleki çalışmaları Hazine Müsteşarlığınca denetlenir.

3.1.7.7.Levhadan silinme ve ruhsat iptali
(1) SEİK tarafınca mesleki faaliyetine son verilen eksperlere, Hazine Müsteşarlığınca ruhsat
iptal işlemi yapılır. TOBB’a levhadan kaydı silinmesi için bilgi verilir. Bu kişiler artık eksperlik
yapamazlar ve ruhsatları iptal edilmiş eksperler listesine eklenirler.
(2) Eksperler ruhsatlarının iptali ve levhadan kaydın silinmesi durumun kimlik ve ruhsatlarını
hemen TOBB’a iade ederler.
(3) Levhadan silinmeye ilişkin işlemler SEİK tarafınca takip edilir.

3.2. Eksper Atama Sistemi (EKSİST)
Müsteşarlığın 14.02.2011 tarih ve 2011/5 sayılı genelgesi ile sigorta sözleşmesinden menfaat
sağlayan kişiler veya sigorta ettirenler sigorta şirketine başvuru yapmadan direkt eksper
atayabilme imkanı sağlanmıştır.
Bu genelge ile web ekranları aracılığıyla eksper atama talepleri gerçekleştirilebilecek ve bu
taleplere ilişkin değerlendirme ve sorgulamalar yine web ekranları aracılığıyla eksperler
tarafından yapılabilecektir. Bu süreçten HATMER sorumlu olacaktır.
Öncelikle dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedilecek olunursa;
Eksper atama talebinde bulunulmuş ise ücret, poliçede özel bir şart yok ise sigorta şirketi
sorumluluğundadır.
Görevlendirilmesi yapılan eksper kabul veya ret cevabını; 2 saat içerisinde uygulama üzerinden
atama yapan tarafı bilgilendirmelidir.
Süresi içesinde eksperce cevap verilmeyen talepler otomatik olarak ret edilmiş olarak
değerlendirilecektir.
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Görevlendirme talebi 2 kez reddedilen sigortalı için; sistem tarafından aynı kurallarla atanan
3.eksper görevi kabul etmek zorundadır.
Sigorta şirketi, e-mail ya da sistem üzerinden eksper görevlendirme hakkında bilgi sahibi
olduğunda; 1 iş günlük eksperin kabulü süreci başlar. Sigorta şirketi atanan bu eksperi kabul
edebilir ya da kendisi başka bir eksper görevlendirebilir. Her iki durum da gerek ekspere gerek
ise atama yapan tarafa bilgi verilmelidir.
Onarım kararı sigorta şirketinin atanan eksperi kabul ya da kendi atadığı eksperi sisteme girmesi
ile verilebilecektir. Atanan eksperler onarım sürecin sağlıklı işleyebilmesi için azami dikkat
göstereceklerdir. Sigorta şirketi eğer kendi istediği eksperi 1 gün içerisinde atamaz ise sigortalı
tarafınca atanan eksper hasar dosyasını tamamlayacaktır.Tarafların atadıkları eksperler hasar
şekli ve miktarı konusunda uzlaşamaz ise; SEİK tarafından tecrübeli bir eksper ataması yapılır.
4

4

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği, 25.08.2015, Sayı:29456
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Uygulamalar
1)

Hangi branşlarda kaç eksper vardır? Araştırınız?

2)

Branşlardaki eksper sınavı ne kadar sıklıkta yapılmaktadır? Araştırınız?
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Uygulama Soruları
1)

Eksper kimdir?

2)

Eksperin özellikleri nelerdir?

3)

Eksper branşları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Sigorta Eksperi kimdir? Eksper olma şartları nelerdir? Eksperlik faaliyetleri ve
ruhsatlar, eksperlerin görevleri, etik değerler işlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Sınavı geçen eksper adayı ne kadar sürde staja başlamalıdır?

A)

2 ay

B)

1 ay

C)

3 ay

D)

2 yıl

E)

1 yıl

2) Eksperlik staj süresi kaç aydır ?
A)

18 ay

B)

12 ay

C)

9 ay

D)

6 ay

E)

3 ay

3) Hangisi eksperin özelliklerinden değildir?
A)

Tarafsız

B)

Bağımsız

C)

Ruhsat sahibi

D)

Uzman

E)

Lokasyon
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4)

Hangisi eksperin özelliklerinden değildir?

A)

Tarafsız

B)

Sigorta şirketi çalışanı

C)

Bağımsız

D)

Uzman

E)

Ruhsat sahibi

5)

Hangi branşda eksper ruhsatı yoktur?

A)

Oto kaza

B)

Yangın

C)

Mühendislik

D)

Nakliyat

E)

Diş

6)

Hangi brançda eksper ruhsatı yoktur?

A)

Sağlık

B)

Oto kaza

C)

Yangın

D)

Nakliyat

E)

Mühendislik
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7) Eksper atama takip sistemi nedir?
A)

Eksist

B)

Tramer

C)

Hatmer

D)

Sagmer

E)

Haymer

8)
Sigortalı tarafından atanan eksper bu görevi ne kadar sürede kabul etmek
zorundadır ?
A)

12 saat

B)

5 saat

C)

2 saat

D)

1 saat

E)

3 saat

9) Hangisi eksperin özelliklerinden değildir?
A)

Tarafsız

B)

Rapor doğrultusunda ödeme

C)

Bağımsız

D)

Uzman

E)

Ruhsat sahibi
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10) Hangi branşda eksper ruhsatı yoktur?
A)

Yangın

B)

Oto kaza

C)

Hayat

D)

Nakliyat

E)

Mühendislik

Cevap Anahtarı:
1)C

2)C

3)E 4)B 5)E 6)A 7)A 8)C 9)B

10)C
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4. OTO (KASKO-TRAFİK) HASARLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Bu hafta kasko ve trafik hasarları ile teminata girmeyen durumlar işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kasko hasarları nasıl değerlendirilir?

2)

Trafik hasarları nasıl değerlendirilir?

3)

Oto hasar süreci nasıldır?

57

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kasko/Trafik Hasar dosya Hasar
ve
Süreçleri Ders notu ve yaşamsal
süreçleri
kavramları tanımlanması
örneklerle pekiştirme
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Anahtar Kavramlar
•

Kasko

•

Trafik

•

Pert
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Giriş
Bu bölümde kasko ve trafik hasarları işlenecektir. Bu hasarların onay sürecinde kasko ve trafik
sigortaları genel şartları, teminata girmeyen durumlar değerlendirilecektir. Hırsızlık, pertotal
hasarlar ile hasar durumunda istenecek belgeler tanımlanacaktır.
Karayolunda motorsuz, motorlu taşıtlar, karavan ya da römork ve tekerlekli traktörlerden ile iş
makinelerinde meydana gelen aşağıdaki tehlikeler sonucu meydana gelecek zararlar
a.

Çarpışması

b.
Aracı kullananın iradesi dışında ya da durma halinde iken; araca harici ve ani etkiler
sonucunda hareketli ya da sabit bir cismin çarpması, yuvarlanması, devrilmesi ve düşmesi gibi
kazalar,
c.

Muziplik ya da 3. kişilerin kötü ile yaptıkları hareketler,

d.

Aracın aniden veya kaza sonucu yanması,

e.

Aracın çalınma girişimi ya da çalınması. 5

4.1.Teminat Dışı Haller
Aşağıdaki hasarlar poliçe teminatı dışı haller olarak kabul edilir.
a. İç savaş, isyan, ayaklanma, istila, savaş olayları, düşman hareketleri, çarpışma, savaş,
ihtilal, ve askeri hareketler sonucu oluşan hasarlar,
b. Bir nükleer yakıtın yanması sonucu atıklar ya da nükleer yakıtın yanması ya da radyoaktivite bulaşmaları ya da meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar ile bunların
gerektirdiği askeri önlemlerin neden olduğu hasarlar,
c. Kamu otoritesi nedeniyle taşıta el konulması sonucu meydana gelen hasarlar,
d. Trafikte yeterli sürücü belgesine sahip olmayan ya da kaza anında ehliyeti olmayan
sürücüler tarafından aracın kullanılması esnasında oluşan hasarlar,
e. Sürücünün kanunda yasaklanan miktardan daha fazla içki almış olması ya da uyuşturucu
kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

5

WEB_1, Kasko Genel Şartları (2018) Türkiye Sigorta Birliği Web Site, http://www.tsb.org.tr
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f. Sigortalı ya da birikte yaşadığı kimseler ya da sorumlu bulunduğu kişiler tarafından
isteyerek yapılan hasarlar ve sigortalının birikte yaşadığı kimseler ya da sorumlu
bulunduğu kişiler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya çalınması sebebi ile
oluşacak hasarlar,
g. Eskime, donma, paslanma, susuzluk, yağsızlık, bakımsızlık, bozukluk ve çürüme,
nedeniyle meydana gelen zararlar,
h. Sigortalı aracın elektronik, elektrik ile mekanik aksamında oluşan arızalar, kırılmalar
ve lastiklerdeki hasarlar,
i. Aracın bir arıza ya da hasar nedeniyle taşınması ya da çekilmesi nedeniyle oluşan
teminata dahil hasarlar hariç olmak üzere; aracın taşınması sırasında meydana gelen
hasarlar,
j. Aracın ruhsatında yazılı olan taşıma sınırından fazla yolcu ve yük taşıması sırasında
oluşan hasarlar,
k. Kanununda açıklanan terör hareketleri ile bu hareketler sonucu sabotaj sebebi meydana
gelen ya da bu hareketleri engellemek ve sonuçlarını azaltmak sebebiyle devlet
tarafından yapılan aksiyon sonucu oluşan kimyasal ya da biyolojik bulaşma, kirlenme
ya da zehirlenmeler sebebi ile meydana gelen hasarlar.

4.2. Tazminat ve Rücu Hesaplanması
Kasko hasarlarının poliçe genel ve özel şartları, eksper raporu, tamir faturası doğrultusunda
tazminat hesabı yapılır. Poliçede muafiyet, var ise bu tazminattan düşürülür ve ödemesi yapılır.
Hasarın meydana gelmesinde karşı tarafın kusuru var ise; karşı tarafa rücu edilir. Rücu işlemi
kusur oranı nispetinde yapılır.
Trafik hasarlarının poliçe genel şartları, teminat limitleri, eksper raporu, tamir faturası
doğrultusunda tazminat hesabı yapılır. Trafik hasarları kusur oranında değerlendirilir ve ödenir.
Ölüm durumlarında Aktüere destekten yoksun kalma tazminat hesabı yaptırılır. Maluliyet
durumlarında uzmanların raporlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Hasar hesabında trafik limitlerinin
önemi büyüktür; çok araç ve şahısın karıştığı kazalarda limit yetersiz kalabilir ve proporsiyon
uygulanabilir.
Ferdi kaza, koltuk ferdi kaza hasarlarında poliçe teminat ve limitleri doğrultusunda
değerlendirme yapılır.
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4.3. Anlaşmalı Servis Uygulamaları
Sigorta Şirketleri yaptıkları “Anlaşmalı Servis” sözleşmeleri ile sigortalılarına bir hizmet
sağlarlar. Sigortalı bir kaza sonrasında Sigorta Şirketinin anlaşmalı servisine giderek cebinden
para ödemeden aracını tamir ettirebilir. Sigorta Şirketi de yaptığı anlaşmaya bağlı olarak parça
ve işçilik fiyatlarında indirim sağlar ve sonrasında servise hasarı öder. Hasara hakim olmak ve
kolay hasar prosedürü açısından anlaşmalı servisler büyük bir kolaylık sağlar. Ancak; poliçede
indirim, prim borcu v.s. gibi bir durum söz konusu ise servise kesintili ödeme yapılabilir. Bu
durumda sigortalı aracını aradaki farkı ödeyerek teslim alabilmektedir.

4.4. Dosyalarda İstenilen Belgeler
KASKO HASARLARI
1. Kaza zabıtı ve alkol test sonucu
2. Aracın fotoğrafları
3. Ekspertiz raporu
4. Ehliyet ve Ruhsat Fotokopisi
5. Çekme ve Kurtarma ücretine ait fatura
6. Aracınız kusursuz ise karşı aracın trafik poliçe kopyası
7. Yedek parça, işçilik faturası ve yansıtma fatura.
8. Dain mürtehin ya da rehinli alacaklı mufakatı
9. Araçta satış söz konusu ise satış sözleşmesi,
10. Araçta yangın hasarı gerçekleşti ise yangın raporu,
11. Şirket aracı ise şirketin imza sirküleri ve vergi levhası fotokopisi,
12. Gerekli görülen hallerde prim makbuzu fotokopileri,
13. Anlaşmalı servis dosyası ise teslim ibra temlik belgesinin aslı,
14. Gerekli görülen hallerde meteoroloji raporu,
15. Araç kiralık ise kira sözleşmesi,
16.Şirket aracı ise ve şirket isminde değişiklik söz konusu ise ticaret sicil gazetesi
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TRAFİK (ÖLÜM)
1. Kaza Zabıtı
2. Veraset ilamı
3. Nüfus Belgesi
4. Ölüm Belgesi
5. Otopsi ve defin raporu
6. Gelir belgesi
7. SGK Kaydı
8. Varislerine bağlanan maaş ile ilgili belge

TRAFİK VE İ.M.M (MADDİ)
1. Trafik kaza raporu veya K.T.T.
2. Alkol Raporu
3. Ehliyet ve araç ruhsat suretleri
4. Eksper raporu ve fotoğraf
5. Onarım faturası
6. Zarar görene ait bilgiler
7. Karşı tarafın trafik poliçesi

TRAFİK (BEDENİ)
13.02.2011 tarihli 6111 Sayılı torba kanunun 59 maddesince yapılmış olan düzenleme
çerçevesinde tedavi giderleri SGK tarafından karşılanmaktadır.
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TRAFİK (MALULİYET)
1. Kaza zaptı
2. Maluliyet raporu
3. Kaza sonrası tedavi evrakı
4. Mağdurun sağlığındaki kazanç durumunu gösterir belge
5. Aile nüfus örneği vukuatlı
6. Öğrenci ise öğrenim belgesi

FERDİ KAZA
1. Kaza zaptı
2.Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış maluliyet durumunu gösterir Kati rapor (Maluliyet)
3. Veraset ilamı ( Ölüm )
4. Ölüm Belgesi ( Ölüm )
5. Asıl veya vekil kimlik bilgileri ( Ölüm )
6.Taburcu edildiğine dair hastane raporu (Tedavi )
7.Tedavi masraflarını belgeleyen faturalar (Tedavi)

4.5.Tam Hasar (Pertotal)
Tamirat bedeli sigortalı aracın hasar tarihindeki değerini üzerinde ya da sigortalanan araç
onarılamaz ise; sigortalı kıymet tam hasara uğramış sayılır. Ayrıca, tahmini kısmi hasar miktarı
ile aracın hasarlı piyasa rayici toplamının sigortalı kıymetin hasarsız piyasa değerini aşması
halinde tam hasar işlemleri gerçekleştirilir.
Sigorta şirketi aracın tam hasar durumunda, poliçede belirtilen teminatı geçmemek kaydı ile
aracın piyasa rayiç bedelini öder.
Örnek:
Sigortalı araç 6.000 TL üzerinden sigortalanmıştır. Ağır hasarlanan aracın ekspertizi yaptırılmış
ve araç pertotal kabul edilmiştir. Hasar anındaki enflasyonlu sigorta bedeli 6.500 TL’dir.
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Yaptırılan ekspertiz neticesinde, aracın sigorta değeri (rayici) 6.200 TL, sovtaj miktarı ise,
2.000 TL olarak saptanmıştır. Bu durumda, sigorta şirketinin ödeyeceği tazminat 6.200.-TL’
dir.

Pertotal durumunda istenilmesi gereken evraklar :
A) Araç rehinli ise öncelikle banka tarafından konulan rehnin kaldırılması gereklidir.
Rehinin kaldırılması için Oto Hasar Müdürlüğü’ne gelmesi gereken belgeler;
•

Temiz belgesi (2 adet asıl alınacaktır. Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi’nden alınır)

•

Vekaletname (Süresiz ve Fotoğraflı olması zorunludur. Ruhsatla birlikte Notere
gidilerek alınır, örneği Sigorta Şirketi tarafından verilir)

•

Mutabakatname (Sigorta Şirketi tarafından verilir. Ruhsat Sahibi Tarafından İmzalanır)

•

Aracın yedek anahtarı

•

Bankadan alınacak ve üzerinde kredi kapama tutarı yazılı belge.(Şube kodu, kredi
tutarının yatırılacağı hesap numarasının belirtilmesi gereklidir.)

Belgelerin sigorta şirketine ulaşmasından sonra Sigorta Şirketi kredi borcunu öder. İlgili
bankadan alınan rehin kalktı yazısı ile birlikte Trafik Tescil Şubesine gerekli evraklarla
gidilerek Çekme Kaşeli Ruhsat alınır. (Trafik şubeye giderken, plakalar, ruhsat aslı, 1 adet
temiz belgesi, rehin varsa bankadan alınacak noter onaylı rehin kalktı belgesi, Sigorta
Şirketi’nden alınacak Trafikten çekme yazısı gereklidir)

B) Araçta rehin yoksa
•

Temiz belgesi (Nakil Vasıtaları Vergi dairesinden 2 adet asıl alınacaktır. 1’i Sigorta
Şirketine 1’i Trafik Şubeye verilecektir).

•

Vekaletname (Süresiz ve Fotoğraflı olması zorunludur. Ruhsatla birlikte Notere
gidilerek alınır, örneği Sigorta Şirketi tarafından verilir)

•

Mutabakatname (Sigorta Şirketi tarafından verilir. Ruhsat Sahibi Tarafından İmzalanır)

•

Aracın yedek anahtarı

•

Çekme belgeli ruhsat (Trafik şubeden alınacaktır. Trafik şubeye giderken, plakalar,
ruhsat aslı, 1 adet temiz belgesi, rehin varsa bankadan alınacak noter onaylı rehin kalktı
belgesi, Sigorta Şirketi tarafından alınacak Trafikten çekme yazısı gereklidir).
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Temin edilmesi istenen belgelerin tümünün asıllarının sigorta şirketlerinin oto hasar
müdürlüğü’ne ulaştırılması gerekmektedir. Bu tip dosyalar için eksper görevlendirmesi de
yapılabilmektedir. Bu durum da ise sigortalı evraklarını ekspere de iletebilmektedir.

4.6. Çalınma Hasarı
Sigortalan bir aracın hırsızlık genel şartlarına uygun olarak çalınması, 30 gün içerisinde
bulunmaması ve piyasa rayiç bedelinin sigortalıya ödenmesi hasarıdır.
Örnek:
10.000 TL üzerinden sigortalı bulunan bir araç çalınmış ve yaptırılan piyasa araştırmasında
aracın çalınma tarihindeki piyasa rayicinin 9.500.TL olduğu tespit edilmiştir. Enflasyondan
korunma klozu çerçevesinde aracın hasar tarihindeki sigorta bedeli ise, 10.350 TL olarak
hesaplanmıştır. Bu durumda sigortalıya ödenecek tazminat miktarı 9.500 TL olacaktır.

Oto Hırsızlık Hasarlarında İstenen Belgeler
1.

Müşteki ifade tutanağı

2.

Bulunamadı yazısı

3.

Eksper raporu

4.

Yedek Anahtar

5.

Vergi dairesi uygunluk yazısı

6.

Vekaletname

7.

Araç bedeli konusunda mutabakat yazısı

8.

Olay yeri görgü tespit yazısı

9.

Aracın ruhsatı veya resmi yazı
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Uygulamalar
1)

2017 yılında ne kadar kasko hasarı ödenmiştir? Araştırınız?

2)

2017 yılında ne kadar trafik hasarı ödenmiştir? Araştırınız?
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Uygulama Soruları
1)

Kasko hasarlarında hangi evrak istenir?

2)

Trafik hasarlarında hangi evrak istenir?

3)

Pertotal nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm de oto (trafik ve kasko) sigortaları hasarları işlenmiştir. Bu hasarların onay sürecinde
kasko ve trafik sigortaları genel şartları, teminata girmeyen durumlar değerlendirilmiştir.
Hırsızlık, pertotal hasarlar ile hasar durumunda istenecek belgeler tanımlanmıştır.

69

Bölüm Soruları
1. Kasko hasarlarında hangi evrak istenir?
A)

Ehliyet

B)

Ruhsat

C)

Beyan

D)

Kaza zabıtı

E)

Ehliyet, Ruhsat, Beyan, Kaza zabıtı

2. Trafik hasarlarında hangi evrak istenir?
A)

Ehliyet

B)

Ruhsat

C)

Beyan

D)

Kaza zabıtı

E)

Ehliyet, Ruhsat, Beyan, Kaza zabıtı

3. Tamirat bedeli sigortalı aracın hasar tarihindeki değerini üzerinde ya da sigortalanan
araç onarılamaz ise; sigortalı kıymet ………. uğramış sayılır.
A)

Onarım

B)

Mini onarım

C)

Tam hasar(pertotal)

D)

Hırsızlık

E)

Çarpışma
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4. Sigortalı bir kaza sonrasında Sigorta Şirketinin ……….. giderek cebinden para
ödemeden aracını tamir ettirebilir.
A)

Onarım

B)

Mini onarım

C)

Anlaşmalı servis

D)

Asistans

E)

Bölge/acente

5. Çalınan araç bulunamazsa kaç gün sonra bulunamadı yazısı istenir?
A)

60

B)

45

C)

30

D)

20

E)

10

6. Ferdi kaza hasarlarında hangi evrak istenmez?
A)

Alkol raporu

B)

Veraset ilamı

C)

Aktüer raporu

D)

Hastane raporu

E)

Nüfus kaydı

7. Trafik maddi hasarlarında hangi evrak istenmez?
A)

Alkol raporu

B)

Veraset ilamı

C)

Eksper raporu
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D)

Ruhsat

E)

Ehliyet

8. 13.02.2011 tarihli 6111 Sayılı torba kanunun 59 maddesince yapılmış olan düzenleme
çerçevesinde tedavi giderleri ……….. tarafından karşılanmaktadır.
A)

Tramer

B)

İç işleri Bakanlığı

C)

Sigorta Şirketi

D)

Reasürans Şirketi

E)

SGK

9. Kasko çalınma hasarlarında hangi evrak istenir?
A)

Ehliyet

B)

Ruhsat

C)

Beyan

D)

Çalınma zabıtı

E)

Ehliyet, Ruhsat, Beyan, Çalınma zabıtı

10. Kasko çalınma hasarlarında hangi evrak önemlidir?
A)

Ehliyet

B)

Ruhsat

C)

Beyan

D)

Bulamadı yazısı

E)

Alkol raporu

Cevap Anahtarı:
1)E

2)E

3)C 4)C 5)C 6)C 7)B 8)E 9)E 10)D
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5. YENİ MADDİ HASARLI KAZA TESPİT TUTANAKLARI (K.T.T.)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Bu hafta KTT (Kaza Tespit Tutanağı) nedir? Hangi durumlarda kullanılır veya
kullanılmaz?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

KTT nedir?

2)

Kaza Tespit Tutanağı nedir?

3)

Anlaşmalı Tutanak nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

KTT Hasar dosya süreçleri

Hasar
ve
Süreçleri Ders notu ve yaşamsal
kavramları tanımlanması
örneklerle pekiştirme

76

Anahtar Kavramlar
•

KTT

•

Kaza Tespit Tutanağı

•

Kusur
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Giriş
Bu bölümde 1 Nisan 2008’de uygulamaya başlanan yeni Kaza Tespit Tutanakları (KTT) amacı,
kullanılış şekli, kullanılamama durumları nelerdir? Maddi hasarlar istatistikleri nelerdir ve
sonuçları.
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5.1.Trafik Kazalarında Yeni Uygulama
01.04.2008 başlayan yeni uygulama ile; trafik kazalarında tarafların mutabakat sağlamaları ve
kusur oranında anlaşmaları durumunda; polis beklemeye gerek kalmaksızın zabıtları
kendileri tutabilecekler. Ortaklaşa tutulan bu form kaza zabıtı yerine geçecektir.

5.1.1.Trafik Kanunu 81.Madde
Yalnız maddi hasar meydana gelen kazalarda, kazaya dahil kişilerin tümü, yetkili ve görevli
kişinin gelmesine gerek görmezlerse, bunu aralarında yazılı olarak saptamak suretiyle kaza
yerinden ayrılabilirler.
Bu şekilde bir anlaşma ile olay yerinden ayrılmış olan taraflar, meydana gelen zararın
kendilerince veya sigortalı tarafından karşılanacağını kabul etmiş sayılırlar 6

5.1.2.Trafik Yönetmeliği 156.Madde
Hasarla neticelenen önceden meydana gelmiş ve yerinden kaldırılmış araçlar için trafik zabıtası
ve genel zabıtaca hasar tespitine dair kazaya karışanlara verilmek üzere tutanak veya rapor
düzenlenmez. Bu durumlarda hasar tespitleri ilgililerin sigortalarına veya yetkili mahkemelere
başvurmaları suretiyle yapılır.7

5.1.3.Amaç
Kazalar sonrasında zabıt tutturmak için polis bekleme süresini ortadan kaldırmak. Özellikle
büyükşehirlerde kaza sonrası yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçebilmek.

5.1.4.Çalışma Grubu
Müsteşarlık, TSB ve Emniyet Genel Müdürlüğü ortaklığında oluşturulan bir komisyon,
trafikteki sıkışıklığın önüne geçmek için bu çalışmaları tamamladı.

5.1.5.AB Uygulaması
Hazırlık aşamasında AB Ülkelerideki uygulamalardan faydalanılmıştır. İspanya, Portekiz ve
Yunanistan’daki uygulama Ülkemizdekine benzer niteliktedir.
Kusur oranları; 0 - % 50 - %100 olarak değiştirilmiştir.

6
7

Kanun, 2918 sayılı Trafik Kanunu, 81.Madde, 1983
Yönetmelik, 23053 sayılı Trafik Yönetmeliği, 156 Madde , 1997
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5.2.Uygulama Dışı Haller
Aşağıdaki hallerde KTT tutulmaz
* Yetersiz sürücü belgesi ya da belgesiz
* Alkol veya akıl sağlığı şüphesi,
* Yaş küçüklüğü,
*

Trafik sigortası yok ise,

* Kamu kurumlarına ait araçlar,
* Kamu malına zarar meydana gelirse,
* 3. Şahıs eşya zararları
* Ölüm ve yaralanmalı kaza.8

5.3.Kaza Sonrası Ne Yapılmalı?
Bir trafik kaza sonrasında; karşı taraf ile kazanın oluş şekli ve kimin kusurlu olduğu konusunda
bir mutabakat var ise; polis çağırmaksızın kaza zabıtını birlikte doldurabiliriz. Kaza zabıtı
açıklamalar doğrultusunda eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

5.3.1.Fotoğraf Gerekli mi?
Kazayı ve kaza oluş şeklini belirlemek için; fotoğraf’ın önemli bir ayrıntı olduğunu unutmamak
lazım. Sigorta Şirketleri ile hasar tazminatı tespiti için fotoğraf mutlaka alınmalıdır.

5.4.Hasar İhbarından Sonra Süreç Nasıl İşleyecek?
1. Sigortalı/ Mağdur ilgili Sigorta Şirketine hasar ihbarında bulunacak
2. Sigorta Şirketi bu bilgileri, fotoğrafları,evrağı ve kusur oranınıTRAMER’in kayıtlarına
girecek.
3. Karşı tarafın Sigorta Şirketi girilen kusur oranına 3 gün içinde itiraz edebilicek.
4. İtiraz yok ise kusur oranı kesinleşecek.
5. İtiraz var ise; TRAMER içindeki bir heyet bu itirazı 3 gün içinde inceleyip, sonuçlandıracak.

8

Kaza Tespit Tutanağına İlişkin Genelge, 28.12.2007, Sayı 2007/27
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Şekil: 1 Tramer

Şekil 2: Tramer

81

Şekil 3: Tramer

Şekil 4: Tramer
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Şekil 5: Tramer

5.5. 155 POLİS
Bu zabıtların doldurulmayacağı haller ve karşı taraf ile anlaşamama durumunda;
A)Şehir merkezlerinde 155 Polis ve 156 Jandarma telefonu aranacak; ve yetkili istenecek.9

5.6. Kaza Tespit Tutanaklarının Değerlendirme Durumu
KAZA TESPİT TUTANAKLARININ SON DEĞERLENDİRME DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI
DURUM
01.04.2008-31.12.2008 YÜZDE (%) 01.01.2009-31.12.2009 YÜZDE (%)
KOMİSYON ONAYI İLE SONUÇLANAN
6,00
5,73
29.477
43.216
ŞİRKET ONAYI İLE SONUÇLANAN
94,00
94,27
461.556
710.601
DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA
0
0,00
4
0,00
DİĞER (1)
0
0,00
0
0,00
İPTAL TUTANAKLAR (2)
3,29
2,63
16.141
19.822
TOPLAM KTT SAYISI
491.033
753.821
TOPLAM KTT SAYISI (İPTALLER DAHİL)
507.174
773.643
(1) TAMAMLANMAMIŞ TUTANAKLARDIR.
(2) HATALI BİLGİ VEYA EKSİK BİLGİ VE BELGELER NEDENİ İLE İPTAL EDİLEN TUTANAKLARDIR.
Günlük Ortalama Kaza Tespit Tutanağı Adedi
:
Yeşil Kart Sigortalı Araçların Karıştığı Toplam KTT Adedi :
Tutanakların Ortalama Sonuçlanma Süresi
:

9

2.150
4.926
1 gün 5 saat 55 dakika

www.sbm.org.tr/tr/Sayfalar/maddi-hasarli-kaza-ktt-raporu
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5.7. KTT İstatistikleri

Tablo 5.1. KTT Tespit Tutanak Adetleri

Tablo 5.2. KTT Tespit Tutanak İller Bazında
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Tablo 5.3. KTT Tespit Tutanak Adetleri (2018)

Tablo 5.3. KTT Tespit Tutanakları En Az Kullanan İller (2018) 10

10

https://sbm.org.tr/tr/Sayfalar/maddi-hasarli-kaza-ktt-raporu
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Uygulamalar
1)

2017 yılında yapılan trafik kazalarının % kaçında KTT kullanılmıştır? Araştırınız?

2)

2017 yılında KTT en çok hangi ilde kullanılmıştır? Araştırınız?
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Uygulama Soruları
1)

KTT nedir?

2)

KTT hangi durumlarda kullanılır?

3)

KTT hangi durumlarda kullanılmaz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm içerisinde KKT kullanımı ve hangi durumlarda kullanılamayacağı anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Kaza tepit tutanağının kısaltılmış ismi hangisidir?

A)

KKT

B)

KTT

C)

TTT

D)

KKK

E)

TTK

2)

KTT ne zaman kullanılmaz?

A)

Resmi araç

B)

Eksik ehliyet

C)

Alkol durumu

D)

Yaş küçüklüğü

E)

Resmi Araç, eksik ehliyet, alkol, yaş küçüklüğü

3)

KTT hangi kusur oranlarına göre kullanılabilir?

A)

0- %100

B)

%100-0

C)

%50_%50

D)

%50-%50-0

E)

0- %50-%100

4)KTT hazırlanılıken hangi ülke uygulmasından faydalanılmamıştır?
A)

Türkiye

B)

İspanya

C)

İtalya

D)

Portekiz

E)

Yunanistan

5)

KTT hazırlanırken Trafik Kanunun hangi maddesi’den faydalanılmıştır ?
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A) 67
B) 167
C) 81
D) 181
E) 18
6) KTT hazırlanırken Trafik Yönetmeliğinin hangi maddesi’den faydalanılmıştır ?
A)

15

B)

56

C)

65

D)

156

E)

165

7) KTT hangi durumlarda kullanılır?
A)

Resmi araç

B)

Eksik ehliyet

C)

Alkol durumu

D)

Kamu malı

E)

Kusur oranında mutabakat durumu

8) Kazaya karışan araçların kendi aralarında tuttukları ve kusur oranında uzlaştıkları
tutanağa ne denir?
A)

KTT

B)

Polis tutanağı

C)

Jandarma tutanağı

D)

Beyan

E)

TTK
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9)

Kaza sonucu tespit edilen kusur oranları nerede saklanır?

A)

Hatmer

B)

TSB

C)

Sagmer

D)

Tramer

E)

Haymer

10) KTT tutabilmek için ilk şart nedir?
A)

Kusur oranında uzlaşma

B)

Kavga

C)

Poliçe olmaması

D)

Araçlardan birinin kaza yerinden ayrılması

E)

Araçlardan ikisinin kaza yerinden ayrılması

Cevap Anahtarı:
1)B

2)E 3)E 4)C 5)C 6)D 7)E 8)A 9)D 10)A
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6. ASİSTANS HİZMETLERİ

92

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Bu hafta Sigortacılık sektöründeki asistans hizmetleri, Araç asistans hizmetleri,
Konut/İşyeri asistans hizmetleri ve özellikleri öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Konut asistans hizmeti nedir?

2)

Oto asistans hizmeti nedir?

3)

Asistans nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konut/Araç asistans hizmet Asistans
ve
Süreçleri Ders notu ve yaşamsal
süreçleri
kavramları tanımlanması
örneklerle pekiştirme
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Anahtar Kavramlar
•

Konut asistans

•

İşyeri asistans

•

Araç asistans
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Giriş
Bu bölümde Sigortacılık sektöründeki asistans hizmetleri nelerdir? Araç asistans hizmetleri
neleri kapsar ve özellikleri nelerdir. Konut/İşyeri asistans hizmetleri nelerdir ve özellikleri
nelerdir?
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6.1.Kasko Yardım Teminatları
6.1.1.Araç Yardım
Arabanın patlayan lastiklerinin değiştirilmesi, çekilmesi, kapı kilit ile benzin bitmesine sonucu
çekilmesi yardımlarıdır. Tüm hizmetler yapılan sözleşmelere göre Türkiye sınırları içinde
geçerlidir.
1) Aracın kurtarılması ve çekilmesi
Bir trafik kazası ya da aracın arıza sonucu işletilememesi sebebi ile, aracın en yakın bir servise
taşınması hizmetidir. Sigortalının almış olduğu poliçede belirtilen limitler dahilinde bu teminat
verilmektedir.
Aracın uçuruma yuvarlanması ya da devrilmesi sonucu karayolunda hareketsiz kalması
sürecinde; aracın olduğu yerden yukarı çıkarılması ile çekilmesi teminatıdır. Sonrasında da
güvenlikli bir yere teslimi limitler dahilinde sağlanmaktadır.
2) Kilit hizmeti
Aracın anahtarının araç içinde unutulması ile anahtarın bulunamaması (kayıp), çalınması,
arızalı olması durumlarda devreye giren bir teminattır. Konu ile ilgili çilingir talep durumunda
olay yerine yönlendirilir. Bu hizmetten sadece sigorta poliçe sahibi faydalabilir ve teminat ile
ilgili yapılacak tüm masraflar sigortalıya aittir. Eğer kapı açılamıyor ise de aracın servise
çekilme teminatı da bulunmaktadır.
3) Lastik hizmeti
Yolculuk esasında aracın lastiklerin patlaması sık rastlanan bir durum olmamakla birlikte; lastik
arızaları ve havalarının azalması durumlarında devreye giren bir teminattır. Bu süreçte firma
yedek lastiğin takılması ve mevcudun değiştirilmesi için bir usta yönlendirir. Bu hizmete sadece
işçilik ile olay yerinde işlem yapılamıyor ise aracın servise çekilmesi hizmeti dahildir.
4) Benzin bitmesi
Yolculuk esnasında aracın benzin ihtiyacının temimine yönetilik bir teminattır. Bu aşamada
aracın benzin istasyonuna nakli yapılacaktır.11
5) Kaza ya da arıza sebebi ile hizmet
Sigortalı aracın kaza yapması ve arızalanması durumunda aşağıdaki hizmetlerin teminatı
a) Sigortalı araç arızanın giderilmesi eğer 1 günü geçer ise; otelde konaklama hizmeti
verilir ve hizmet üç gün ile sınırlıdır.

11

Hizmet Sözleşmesi_1, (2015) Asisstline Firması, Konut, İşyeri ve Araçlar
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b) Sigortalı araç arızanın giderilmesi eğer 2 günü geçer ise; bu kez sigortalının evine dönüş
ya da seyahat ediyor ise varış noktasına kadar ki masrafları karşılanır. Bu teminatın max
limiti sigortalı aracın kaza yerinden evine kadar ki masrafları ile sınırlıdır.
c) Arızanın giderilmesinin 2 günü geçtiği durumlarda sigortalı ister ise kiralık araç da talep
edebilir. Bu teminat max 2 gün kiralık araç ile sınırlı olup; üzeri taleplerde masraf
sigortalıya aittir.
6) Bulunan aracın nakli ile emanet ve muhafazası
Aracın çalınması ya da 3 gün boyunca tamirat işlemi uzaması neticesinde ya da aracın
bulunması durumunda aşağıdaki teminatlar verilir.
a) Sigortalının konutuna kadar ulaşım masrafları,
b) Sigortalının tamirhaneye gidene kadar yapmış olduğu seyahat masrafları,
c) Bulunan ya da onarılan aracın koruma masrafları,
d) Kaza sonucu aracın durumu pertotal ise; bu teminatlar geçerli değildir.
7) Parça tedarik
Sigortalı aracın arıza ya da kaza yapmasına bağlı tamir için yedek parça ihtiyacı için devreye
giren bir teminattır. Parça maliyeti sigortalı sorumluluğunda olup firma bu süreçteki nakliye
giderlerini karşılayacaktır.
8) Sürücü hizmeti
Hastalık, kaza veya vefat durumunda aracı kullanacak sürücü ihtiyacına yönelik bir teminattır.
Bu durumlarda araç içinde bulunanlardan hiç biri aracı kullanamayacak durumda ise; bu hizmet
devreye girer ve seyahati tamamlamak üzere şöför temin edilir.
9) Aracın çalınması sonucu hizmet
Sigortalı aracın çalınması durumunda müşteki ifade tutanağından itibaren geçerli olmak üzere
2 gün ile sınırlı kiralık araç hizmeti bulunmaktadır.

6.1.2.Ferdi Kaza
Bu teminatlar sigortalının bulunduğu şehirden başka bir yere yolculuğu sürecince 2 aya kadar
geçerlidir.
1) Yaralanma ve hastalık ile nakil
Sigortalının yaralanma ya da hastalık durumunda; doktor ve ambulans teminatını içerir. En
yakın tedavi merkezine şirketin doktoru kararı ile en uygun araç ile (ambulans da olabilir) nakil
sağlanır. Eğer tedavi ihtiyacı bulunmuyor ise sigortalının ikametgahına kadar nakil sağlanır.
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Sigortalının bir sağlık merkezine kadar nakili sağlanmasına rağmen burada tedavi imkanı
bulunmuyor ise başka bir merkeze de nakli sağlanacaktır. Ancak bu hizmet için sağlık
kurumundaki doktorun raporu önemli ve şarttır.
Bir kaza sonrası kamuya ait ambulans hizmeti kullanılabilmektedir. Bu hizmet özel ve devlet
kurumları tarafınca sağlanabilir ancak bu maliyetin talebi ile ilgili teminat bulunmamaktadır.
2) Refakatçinin Nakli
Sigortalının yaralanma ve hastalık durumunda sağlık kurumu ve evine naklinde eğer refakatçiye
ihtiyaç bulunuyor ise; bu kişinin de nakil masrafları şirket tarafınca karşılanacaktır.
Küçük çocukların evine ve sağlık kurumuna nakli esnasında ise; çocuklara eşlik etmek üzere
bir refakatçı görevlendirilecektir.
3) Refakatçinin konaklaması
Sigortalın sağlık kurumundaki tedavisi beş günü aşar ise; aile bireylerinden bir kişi için 4 gün
limitli konaklama teminatı bulunmaktadır.
4) Mesaj
Sigortalı için önemli ve acil mesajların kendine iletilmesi teminatı
5) Vefat Masrafı
a) Kaza sonrası kişinin hayatını kaybetmesi sonucu bir aile üyesinin eve dönüş masrafları
teminat altına alınmıştır. Aile üyesi aracı kullanabiliyor ise bir nakil için ödeme yapılmaz.
Küçük çocukların evine nakli esnasında ise; çocuklara eşlik etmek üzere bir refakatçı
görevlendirilecektir
b) Sigortalının vefatı halinde araç içindeki yakınları cenazenin defnedilmesi için ikamet
adreslerine veya defin yerine dönüş organizasyonu teminat altına alınmıştır. Defin merasimi ve
masrafları teminat dışıdır.
6) Evdeki Hasar Sonucu Teminat
Sigortalının evde olmadığı bir dönemde yangın ve hırsızlık gibi bir hasar olduğunda;
sigortalınınevine dönüş masraflarını temin eder.
7) İlaç Temini
Sigortalı seyahati esanasında daha önceden hekim tarafından (reçeteye yazılmış) verilmiş ilacı
ihtiyacını tedarik edemiyor ise; bu nakliye teminatı devreye girer. İlacın kendine ait masraflar
sigortalıya aittir.
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6.1.3. Organizasyon Hizmeti
Sigortalının talebi doğrultusunda servisler hakkında bilgi alınması ve hizmetin satın alınması
teminatıdır. Bu faturalar talep eden ilgi tarafınca ödenecektir. Bu servisler hakkında sorun
yaşanır ise; asisstans firması sorumlu olacaktır.
1) Sağlık
Doktor, eczane, hastane, cenaze nakil, defin ile ambülans şirketleri hakkında bilgi ve adres
paylaşım teminatı
2) Turistik
Bir seyahat öncesi talep edilmesi haline; konsolosluk, vize, rehber, yasal mevzuat, seyahat
acentesi ve turizm büroları hakkında bilgi teminatıdır.
3) Yol ve tamirhane
İhtiyaç halinde güncel ve geleceğe yönelik hava durumu ve türkiye genelinde anlaşmalı servis
hakkında bilgi hizmeti
4) Ulaşım
Gemi, tren, otobüs, uçak şirket bilgileri ile kiralık araç firmaları hakkında bilgi ile adres
paylaşım ve rezervasyon teminatı
5) Konaklama
Türkiye ve yurtdışında oteller hakkında bilgi, adres ve rezervasyon hizmeti.
6) Kültür
Fuar, seminer, bale, sinema, tiyatro, festival, opera ve konserler hakkında bilgi ile adres
paylaşım ve rezervasyon teminatı
7) Organizasyon
Seminer ile kutlama hizmetleri şirketleri hakkında bilgi ile adres paylaşım ve rezervasyon
teminatı.
8) Bakım
Bakıma muhtaç çocuk ve yaşlılara hizmete yönelik bilgi ile adres paylaşım ve rezervasyon
teminatı.

9) Çeviri
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Yabancı dil çeviri ile tercüman hizmetlerine yönelik bilgi ile adres paylaşım ve rezervasyon
teminatı.
10) Hayvan bakımı
Hayvan bakım, hastahane ve veteriner hakkında bilgi ve adres paylaşım teminatı
11) Çiçek
Çiçek şirketleri hakkında bilgi ve adres hizmeti
12) Restoranlar
Yemek yerleri ile eğlence mekanları hakkında bilgi ile adres paylaşım ve rezervasyon teminatı
13) Döviz
Güncel ve geçmiş dönük döviz kurları bilgisi
14) Telefon ve Adres
Sigortalının talebi doğrultusunda resmi ve özel kurumlara ait telefon ile adres bilgi hizmeti

6.2.Konut-İşyeri Yardım Hizmeti
6.2.1. Konut-İşyeri Teminatları
6.2.1.1. Bilgi
Sigortalı poliçesinde yazan telefon numarasını arayarak; çeşitli iş kollarına ait telefon ve adres
bilgisine ulaşabilir. Bu hat sadece bilgilendirme hattı olup, hizmet memnuniyetsizliği ve
olabilecek zararlardan firma sorumlu değildir.

6.2.1.2. Su Hizmeti
Acil onarım gerektiren su tesisat işlemlerinde; boruların arıza, kırılma ile patlama teminatını
karşılamaktadır. Bu hizmet yılda üç defa ve poliçede belirtilen limitler dahilinde verilmektedir.
Tedarikçi firma sigortalı mekana tesisatçı göndererek bu hizmeti başlatır. Poliçe limiti üzeri
hasarlar sigortalı tarafınca karşılanacaktır.
Sigorta şirketleri açısından riziko adresinde ön tespit imkanı sağlayan bu çalışma sonrasında;
hasar departmanlarının takdiri ile eksper de gönderilebilir.
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6.2.1.3. Elektrik Hizmeti
Acil onarım gerektiren elektrik tesisat işlemlerinde; arıza ve kesinti teminatını karşılamaktadır.
Bu hizmet yılda üç defa ve poliçede belirtilen limitler dahilinde verilmektedir. Tedarikçi firma
sigortalı mekana tesisatçı göndererek bu hizmeti başlatır. Poliçe limiti üzeri hasarlar sigortalı
tarafınca karşılanacaktır.
Sigorta şirketleri açısından riziko adresinde ön tespit imkanı sağlayan bu çalışma sonrasında;
hasar departmanlarının takdiri ile eksper de gönderilebilir.

6.2.1.4. Cam
Acil durumlar için cam hizmetidir. Sigortalı mekanda camların kırılması durumunda camcı
konuta yönlendirilir. Bu hizmet yılda üç defa ve poliçede belirtilen limitler dahilinde
verilmektedir. Poliçe limiti üzeri hasarlar sigortalı tarafınca karşılanacaktır.

6.2.1.5. Anahtarcı
Acil durumlar için çilingir hizmetidir. Anahtarın sigortalı mekanda unutulması, kaybedilmesi
ve kilidin bozulması durumunda çilingir konuta yönlendirilir.Bu hizmet yılda üç defa ve
poliçede belirtilen limitler dahilinde verilmektedir. Poliçe limiti üzeri hasarlar sigortalı tarafınca
karşılanacaktır.

6.2.2. Kişisel Yardım Hizmet
6.2.2.1. Konaklama
Sigorta poliçesinin yapıldığı meskende su ya da yangın hasarı olması durumunda; hasar konutta
yaşanmaya engel teşkil ediyor ise; konaklama teminatı devreye girer. Anlaşma yapılan firma
poliçede belirtilen şartlarda otelde konaklama imkanı sağlar. Bu hizmet için hasar sonrası
eksperin konut için ikamet edilemez tespiti şarttır.

6.2.2.2. Korunma
Sigorta poliçesinin yapıldığı meskende su ya da yangın hasarı olması durumunda; hasar konutta
yaşanmaya engel teşkil ediyor ise; rizikoyu hırsızlıktan korumak için 2 gün süre ile poliçe
limitine kadar sağlanan güvenlik teminatıdır. Bu hizmet için hasar sonrası eksperin konut için
ikamet edilemez ve hırsızlık riski vardır tespiti şarttır.

6.2.2.3. Dönüş
a) Hastalık/Vefat: Sigortalı konut dışında iken bir yakınının rahatsızlığı ya da vefatı
durumunda eve dönmesi gerekiyor ise bu hizmet devreye girer. Tedarikçi dönüş
organizasyonunu yapar ve masrafları karşılar.
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b) Konut: Sigortalı konut dışında iken meskende su ya da yangın hasarı olması durumunda;
eve dönmesi gerekiyor ise bu hizmet devreye girer. Tedarikçi dönüş organizasyonunu yapar ve
masrafları karşılar.

6.2.2.4. Mesaj
Sigortalı için önemli ve acil mesajların yakınlarına iletilmesi teminatı

6.2.2.5. Faturalar
Poliçe sahibini kaza sonrası tedavi sürecinin uzamasına bağlı olarak; düzenli faturalarının
ödenmesi konusunda destek teminatıdır. Fatura tutarları sigortalı tarafınca karşılanacak olup:
bu hizmet ödeme destek hizmetidir.

6.2.3.Yardım
1) Sağlık
Doktor, eczane, hastane, cenaze nakil, defin ile ambülans şirketleri hakkında bilgi ve adres
paylaşım teminatı
2) Turistik
Bir seyahat öncesi talep edilmesi haline; konsolosluk, vize, rehber, yasal mevzuat, seyahat
acentesi ve turizm büroları hakkında bilgi teminatıdır.
3) Yol ve tamirhane
İhtiyaç halinde güncel ve geleceğe yönelik hava durumu ve türkiye genelinde anlaşmalı servis
hakkında bilgi hizmeti
4) Ulaşım
Gemi, tren, otobüs, uçak şirket bilgileri ile kiralık araç firmaları hakkında bilgi ile adres
paylaşım ve rezervasyon teminatı
5) Konaklama
Türkiye ve yurtdışında oteller hakkında bilgi, adres ve rezervasyon hizmeti.
6) Kültür
Fuar, seminer, bale, sinema, tiyatro, festival, opera ve konserler hakkında bilgi ile adres
paylaşım ve rezervasyon teminatı
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7) Organizasyon
Seminer ile kutlama hizmetleri şirketleri hakkında bilgi ile adres paylaşım ve rezervasyon
teminatı.
8) Bakım
Bakıma muhtaç çocuk ve yaşlılara hizmete yönelik bilgi ile adres paylaşım ve rezervasyon
teminatı.
9) Hayvan bakımı
Hayvan bakım, hastahane ve veteriner hakkında bilgi ve adres paylaşım teminatı
10) Restoranlar
Yemek yerleri ile eğlence mekanları hakkında bilgi ile adres paylaşım ve rezervasyon teminatı
11) Telefon ve Adres
Sigortalının talebi doğrultusunda resmi ve özel kurumlara ait telefon ile adres bilgi hizmeti
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Uygulamalar
1.Konut poliçelerine ne tür asistans hizmetleri verilmektedir? Araştırınız?
2.Kasko poliçelerine ne tür asistans hizmetleri verilmektedir? Araştırınız?
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Uygulama Soruları
1)

Oto asistans hizmetleri nelerdir?

2)

Konut asistans hizmetleri nelerdir?

3)

Trafik asistans hizmetleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Sigortacılık sektöründeki asistans hizmetleri, Araç asistans hizmetleri ve
özellikleri, Konut/İşyeri asistans hizmetleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Araç, konut, iş yerleri vb. verilen ve ilave prim alınarak poliçelere eklenen
teminata……. denir.
A) Zeyil
B) Abonman
C) Asistans
D) Tecdit
E) Ek poliçe

2) Araçlara verilen ve ilave prim alınarak poliçelere eklenen teminata……. denir.
A) Zeyil
B) Abonman
C) Oto Asistans
D) Konut Asistans
E) İşyeri Asistans

3) Konutlara verilen ve ilave prim alınarak poliçelere eklenen teminata…….
denir.
A) Zeyil
B) Abonman
C) Oto Asistans
D) Konut Asistans
E) İşyeri Asistans

4) İş yerlerine verilen ve ilave prim alınarak poliçelere eklenen teminata…….
denir.
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A) Zeyil
B) Abonman
C) Oto Asistans
D) Konut Asistans
E) İşyeri Asistans

5) Aşağıdakilerden hangisi konutlara verilen asistans hizmeti değildir?
A) Çilingir
B) Su tesisat
C) Elektrik tesisat
D) Cam
E) Yemek paket servis

6) Aşağıdakilerden hangisi işyerlerine verilen asistans hizmeti değildir?
A) Çilingir
B) Su tesisat
C) Elektrik tesisat
D) Cam
E) Ahçı

110

7) Aşağıdakilerden hangisi otolara verilen asistans hizmeti değildir?
A) Çilingir
B) Çekme
C) Kurtarma
D) Lastik değiştirme
E) Yıkama

8) Aşağıdakilerden hangisi otolara verilen asistans hizmeti değildir?
A) Çilingir
B) Çekme
C) Alkollü sürücüye destek
D) Lastik değiştirme
E) Kaza sonrası otel

9) Aşağıdakilerden hangisi konutlara verilen asistans hizmeti değildir?
A) Çilingir
B) Otel hizmeti
C) Alkollü konut sahibine destek
D) Cam
E) Elekrikçi
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10) Aşağıdakilerden hangisi işyerlerine verilen asistans hizmeti değildir?
A) Çilingir
B) Hasar sonrası kira
C) Su tesisatı
D) Cam
E) Elekrikçi

Cevap Anahtarı:
1)C

2)C

3)D

4)E

5)E

6)E

7)E

8)C

9)C

10)B
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7. MİNİ ONARIM HİZMETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Bu hafta Hasara destek olan mimi onarım hizmetleri nelerdir? Onarım, plastik
tampon, plastik, vinil onarım tamiri nedir ve nasıl yapılır? Konuları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Mini onarım nedir?

2)

Tampon onarımı nedir?

3)

Cam onarımı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Araç mini onarım hizmet Mini onarım ve Süreçleri Ders notu ve yaşamsal
süreçleri
kavramları tanımlanması
örneklerle pekiştirme
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Anahtar Kavramlar
•

Mini onarım

•

Cam tamir

•

Kaporta göçük
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Giriş
Bu bölümde Hasara destek olan mimi onarım hizmetleri nelerdir? Onarım, plastik tampon,
plastik, döşeme onarım tamiri nedir ve nasıl yapılır? Alüminyum panellerdeki mini onarım
hizmetleri.
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7.1.Onarım Hizmetleri ve Adetler
Sigorta şirketleri kasko poliçelerine; isteğe bağlı olarak ve ek prim karşılığı bu onarım
hizmetlerini ilave ederler. Mini onarım hizmeti bir yıllık poliçe vadesi içerisinde hasar dosyası
açılmadan, belirlenmiş limitlerde ve bir onarım ücreti ödemeden aşağıda tanımlanan
hizmetlerin sigortalılara sunulmasıdır. Bu hizmetleri küçük ölçekli tamiratlar olarak
tanımlayabiliriz.
a) 5 cm limitli kaporta düzeltme ( boyama yapılamadan) ( 4 adet/yıl)
b) 10 cm limitli kaporta düzeltme ( boyama yapılacak) (4 adet/yıl)
c) 20 cm çapa kadar boya tamiri ( 4 adet/yıl)
d) 1-5 cm halı, kumaş, deri tamiri (araç içi) (8 adet/yıl)
e) 1 cm cam tamiri (8 adet/yıl)
f) Tampon tamiri (Plastik) (Limitsiz)

7.2. Tampon Tamiri
Plastik tamponlar mini onarım hizmeti içerisinde yer almaktadır. Sigortalı randevu alarak
aracını hizmet servislerine bırakması ile süreç başlar. Tampon tamiri bu kapsamda herhangi
ücret ödemeden alınan bir hizmettir. Tamponlardaki ezik, çökük ile çatlamaların tamiri bir ölçü
sınırı olmaksızın bu hizmet servislerinde yapılır. Bazı hasarlı tampon onarımında boya gerekli
olabilirken, bazılarında ise boyasız olmaktadır.
Tampon tamirinde mobil hizmette kullanılmaktadır. Hasar gören araçların servislerdeki
ekspertiz aşamalarında tampon onarımı kararı verilebilir. Bu aşamada assistans şirketi mobil
uygulama için servise gelebilir. Aracın bulunduğu serviste veya kendi servislerinde tamiri
yapılır. Firma bazı durumlarda da tamponun tamir edilemeyeceği kararını vererek; eksperi
yönlendirir. Hasar maliyetlerini azaltma açısından çok önemli bir hizmettir. 12

7.3.“ Mini Onarım” Kapsamına Giren Taşıt Araçları:
* Otomobil, Ticari Panel Van ve Minibüs
* Özel 4x4 Jeep ve Minivan’lar, Kamyon, Otobüs

12

Hizmet Sözleşmesi_2, (2015) Beken Oto (Autoking) , Mini Onarım İşleri
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7.4.Mobil Parça Onarımı Hizmeti Kapsamında Onarılabilir Aksam Listesi
7.4.1.Plastik, Deri, Vinil Aksamlar:
Dış Aksamlar

İç Aksamlar

Ön Tampon

Alet Tablosu (Torpido)

Arka Tampon

Kapı iç panelleri

Plastik çamurluk

Kol dayamaları

Far montaj ayakları

Orta konsol

Yan ayna muhafazası

Direksiyon simidi

Bagaj kapağı

Tavan kaplaması

Ön Panjur

Koltuklar

Stepne muhafazası

Güneşlikler

Dış plastik kaplamalar

Döşeme / trim

Diğer plastik parçalar

Diğer plastik, deri ve vinil kaplı parçalar

7.4.2.Alüminyum Alaşımlı Paneller:
Motor Kaputu
Ön Çamurluklar
Ön ve Arka Kapılar
Bagaj Kapağı
Arka Çamurluklar (aracın servise gelmesi gerekmektedir)
Diğer Aluminyum alaşımlı Paneller

7.4.3. Alüminyum Alaşımlı Jantlar:
10-22” arasında aluminyum alaşımlı her türlü jant

121

7.5. Mobil Parça Onarım Hizmeti İş Akışı - 1
MOBİL PARÇA ONARIMI
HİZMETİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

EKSPER HASAR ONARIM
İHBARI

SERVİS
MERKEZİNE FAKS İLE

AKIS ÜZERİNDEN
ON-LINE

HASAR
İHBAR
DEĞERLENDİRMESİ

MİNİ
ONARIM
HİZMETİ
KAPSAMI
İÇİNDE BEDELSİZ

MİNİ ONARIM
HİZMETİ KAPSAMI
DIŞINDA BEDELLİ
HASARLI
PARÇANIN
DEMONTE EDİLDİĞİNİN İLGİLİ
OTO SERVİSİNDEN TELEFON İLE
KONTROLÜ

DEMONTE
PARÇANIN OTO
MOBİL
SERVİS
ALINMASI

HASARLI
SERVİSİNDEN
ARACI
İLE
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7.6. Mobil Parça Onarım Hizmeti İş Akışı - 2

SERVİS MERKEZİNDE
HASAR TESPİTİ YAPILMASI VE
ONARILABİLME KARARI
VERİLMESİ

ONARILABİLEN HASARLI
PARÇALAR

ONARILAMAYAN
HASARLI PARÇALAR

HASAR FOTOĞRAFLARININ
AKIS PROGRAMINA GİRİLMESİ
VE
EKSPERLER
İÇİN
ELEKTRONİK “HASAR TESPİT
RAPORU” ÜRETİLMESİ

PARÇANIN ONARILARAK
İLGİLİ OTO SERVİSİNE MOBİL
SERVİS ARACI İLE İMZA
KARŞILIĞINDA TESLİMİ

ONARILAMAYAN
HASARLI
PARÇALARIN
SİGORTA
ŞİRKETİ
TOPLAMACISINA

“OPERASYON MERKEZİ”
TARAFINDAN MERKEZİ
DENETİM

BEDELLİ İŞLEMLERDE
SİGORTA ŞİRKETİNE MERKEZİ
TOPLU FATURALAMA
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Uygulamalar
1)

Mini onarım kasko poliçelerine ilave teminat olarak nasıl verilir?

2)

Mini onarım trafik poliçelerine ilave teminat olarak verilebilir mi?
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Uygulama Soruları
1)

Tampon tamir hizmeti nedir?

2)

Cam tamir hizmeti nedir?

3)

Koltuk döşeme tamir hizmeti nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hasara destek olan mimi onarım hizmetleri, Onarım, plastik tampon, plastik, vinil
onarım tamiri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Küçük limitli hasarların kasko poliçesinden ücretsiz olarak yapılmasına
…………….. denir.
A)

Mini onarım

B)

Çekme

C)

Kurtarma

D)

Asistans

E)

Tamir

2)

Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmeti değildir?

A)

Kaporta tamir

B)

Ön cam tami

C)

Elekronik tamir

D)

Tampon tamir

E)

Döşeme tamir

3) Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmeti değildir?
A)

Lastik tamir

B)

Ön cam tamiri

C)

Boyalı göçük tamir

D)

Tampon tamir

E)

Döşeme tamir
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4) Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmeti değildir?
A)

Ön cam tamiri

B)

Akü tamiri

C)

Boyalı göçük tamir

D)

Jant tamiri

E)

Döşeme tamir

5) Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmeti değildir?
A)

Ön cam tamiri

B)

Ön konsol tamiri

C)

Tampon tamiri

D)

Jant tamiri

E)

Döşeme tamir

6) ) Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmetidir?
A)

Ön cam tamiri

B)

Döşeme tamiri

C)

Tampon tamiri

D)

Jant tamiri

E)

Döşeme, cam, tampon ve jant tamiri

7) Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmetidir?
A)

Jant tamiri

B)

Ön cam tamiri

C)

Ön konsol tamiri

D)

Jant tamiri

E)

Döşeme, cam, tampon ve jant tamiri
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8) Aşağıdakilerden mini onarım ile ilgili hangisi doğru değildir?
A)

Kasko poliçelerine verilir

B)

İlave primi sigortalı öder

C)

Limitler süresinde kullanılır

D)

Hasarsızlık indirimi bozulmaz

E)

Hasar dosyası açılır

9) Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmeti değildir?
A)

Ön cam tamiri

B)

Kilit tamiri

C)

Jant tamiri

D)

Döşeme sigara hasar tamiri

E)

Tampon tamiri

10) Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmeti değildir?
A)

Ön cam tamiri

B)

Kelebek cam tamiri

C)

Jant tamiri

D)

Döşeme sigara hasar tamiri

E)

Tampon tamiri

Cevap Anahtarı:
1)A

2)C

3)A

4)B

5)B

6)E 7)E 8)E 9)B

10)B
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8. YANGIN HASARLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Bu hafta Yangın hasarları nelerdir? Yangın sigortası genel şartlarına göre hangi
hasarlar teminata girmez. Tazminat nasıl hesaplanır, rücu nasıl hesaplanır öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yangın nedir?

2)

Sigortacılıkta yangın hasarı nedir?

3)

Yangın poliçelerinde hangi teminatlar vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yangın
hasar
dosya
Ders notu ve yaşamsal
Yangın hasar dosya süreçleri Süreçleri
kavramları
örneklerle pekiştirme
tanımlanması
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Anahtar Kavramlar
•

Yangın

•

Dahili su

•

Sel
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Giriş
Bu bölümde Yangın hasarları nelerdir? Yangın sigortası genel şartlarına göre hangi hasarlar
teminata girmez. Tazminat nasıl hesaplanır, rücu nasıl hesaplanır? Rizikonun gerçekleşmesi
durumunda sigortalının yükümlülükleri ve hasar durumunda istenen evraklar nelerdir?
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8.1. Hasar İhbarı
Sigorta ettiren ya da sigortalı hasar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra; 5 iş günü içinde sigorta
şirketine ihbarı yapmak ile yükümlüdür.

8.2. Eksper Görevlendirme
Sigorta şirketinin hasar prosedürleri doğrultusunda Eksper görevlendirmesi yapılır. Muallağı
limit altı kalan ve özel durumlu hasarlar için eksper görevlendirilmeyip; dosyalar faturalı olarak
sonuçlandırılır.

8.3. Teminat ve Teminat Dışı Kalan Haller
Bu sigorta poliçesi ile; infilak, duman, yıldırım, buhar ve yangın sonucu meydana gelen
hasarlar teminat altına alınmıştır. Bu teminatlar sigorta bedeli ile sınırlıdr.
Teminat Dışı Hasarlar:
Aşağıdaki hasarlar poliçe teminatı dışı haller olarak kabul edilir.
a. İç savaş, isyan, ayaklanma, istila, savaş olayları, düşman hareketleri, çarpışma, savaş,
ihtilal, ve askeri hareketler sonucu oluşan hasarlar,
b. Bir nükleer yakıtın yanması sonucu atıklar ya da nükleer yakıtın yanması ya da radyoaktivite bulaşmaları ya da meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar ile bunların
gerektirdiği askeri önlemlerin neden olduğu hasarlar,
c. Kamu otoritesi nedeniyle binaya el konulması sonucu meydana gelen hasarlar,
d. Yangın oluşmadan; sigortalı malların kendi hatalarından, kavrulmalarından ya da
arızalar sebebi ile oluşan hasarlar.
e. Yangın oluşmadan; ütü, mum ya da sigara sebebi ile sigortalı risklerde meydana
gelebilecek hasarlar.
f. Yangın oluşmadan; elektrikli cihazlar ani voltaj dalagalanmaları sonucu olaşabilecek
hasarlar.
g. Basınçlı değişimi sebebi ile sigortalı risklerde meydana gelen hasarlar.13

8.4. Tazminat /Rücu
Yangın hasarlarının poliçe genel ve özel şartları, eksper raporu, tamir faturası doğrultusunda
tazminat hesabı yapılır. Poliçede muafiyet, var ise bu tazminattan düşürülür ve ödemesi yapılır.
Hasarın meydana gelmesinde bir tarafın sorumluluğu var ise; ilgili tarafa rücu edilir.

13

WEB_2, Yangın Sigorta Genel Şartları (2018) Türkiye Sigorta Birliği Web Site, http://www.tsb.org.tr
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8.5. Hasar ve Tazminat
8.5.1. Sigortalının Yükümlülükleri
1- Hasar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra; 5 iş günü içinde hasar ihbarı yakmak,
2- Koruma önlemlerini almak,
3- Ekspertiz çalışmalarına destek olmak,
4- Hasar gören sigortalı mahalde değişiklik yapmamak,
5- Rücu hakkını korunmasına sahip çıkmak,
6- Zarar miktarı konusunda yazılı uygun bilgi vermek,
7- Hasar hakkında ilave bilgi ve belge var ise sigortacı ile paylaşmak,

8.5.2. Koruma /Kurtarma
Sigortalı hasar gerçekleştikten sonra ziyanı azaltmaya, hafifletmeye ve olabilecek diğer riskleri
azaltmak için tedbirler almakla yükümlüdür. Zararı azaltmaya yönelik yapılan masraflar
sigortacı tarafınca karşılanacaktır. Sigorta şirketi yangın söndürme, boşaltma gibi masrafları da
karşılayacaktır.

8.5.3.Sigortacının Yükümlülükleri
Sigorta şirketi hasarın tespitine yönelik eksper raporu ya da fatular şirkete iletildikten itibaren;
30 gün içerisinde talebi değerlendirip hasar miktarı konusunda sigortalıyı bilgilendirmek ile
yükümlüdür.

8.6. Hasar Dosyalarında İstenilen Belgeler
Yangın Hasarları:
•

Sigortalı beyanı

•

Ekspertiz raporu

•

Hasar ile ilgili fotoğraflar

•

Tapu veya kira kontratı

•

İtfaiye tarafından müdahale edildiyse İtfaiye raporu
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Hırsızlık Hasarları:
İşyerleri için:
•

Sigortalı beyanı- Ekspertiz raporu

•

Görgü Tespit Tutanağı

•

Faturalar

•

Demirbaş Listesi

•

Bulunamadı Yazısı

•

Kira Kontratı - Tapu

•

Fotoğraflar

•

Müşteki İfade Tutanağı

•

Envanter Kayıtları

Konutlar için:
•

Sigortalı beyanı

•

Müşteki İfade Tutanağı

•

Ekspertiz raporu

•

Fotoğraflar

•

Tapu veya kira kontratı

•

Görgü Tespit Tutanağı

•

Bulunamadı Yazısı

Cam Kırılması Hasarları:
Faturalı hasarlarda:
•

Sigortalı beyanı

•

Hasara ilişkin fatura

•

Fotoğraflar

•

Tapu veya kira kontratı
138

Eksper görevlendirilmesi durumunda:
•

Ekspertiz raporu

•

Sigortalı beyanı

•

Hasar ile ilgili fotoğraflar

•

Tapu/kira kontratı veya Vergi Levhası

Yıldırım / Fırtına Hasarları:
•

Sigortalı beyanı

•

Ekspertiz raporu

•

Hasar ile ilgili fotoğraflar

•

Tapu veya kira kontratı –vergi levhası

•

Meteorolojiden yıldırımın meydana geldiğine dair rapor / Fırtına raporu

Kara Taşıtları Çarpması Hasarları:
•

Sigortalı beyanı

•

Ekspertiz raporu

•

Hasar ile ilgili fotoğraflar

•

Tapu veya Kira kontratı

•

Çarpan aracın ruhsat fotokopisi ve kaza zaptı, trafik poliçesi

Dahili su:
•

Sigortalı beyanı

•

Ekspertiz raporu

•

Hasar ile ilgili fotoğraflar

•

Tapu veya kira kontratı
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Uygulamalar
1)

2017 yılında ne kadar yangın hasarı ödenmiştir? Araştırınız?

2)

Toplam ödenen hasarın % kaçı yangın hasarıdır? Araştırınız?
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Uygulama Soruları
1)

Yangın hasarları nelerdir?

2)

Fırtına hasarları nelerdir?

3)

Sel hasarları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Yangın hasarları, yangın sigortası genel şartlarına göre hangi hasarlar teminata
girdiği, tazminat hesabı ve rücu durumu öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Yangın hasar ihbarı kaç gün içerisinde yapılmalıdır?

A)

10

B)

7

C)

5

D)

3

E)

4

2)

Fırtına hasarlarında hangi şiddet(bofor) üzeri hasar ödenir?

A)

10

B)

7

C)

9

D)

6

E)

8

3)

Yangın hasarında hangi belge istenmez?

A)

Yangın raporu

B)

Tapu

C)

Eksper raporu

D)

Sigortalı adli sicil kaydı

E)

Eksper raporu

4)

Fırtına hasarında hangi evrak istenmez?

A)

Bulunamadı yazısı

B)

Fırtına raporu

C)

Eksper raporu

D)

Tapu

E)

Beyan

5)

Sel hasarında hangi evrak istenmez?
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A)

Beyan

B)

Tapu

C)

Kira kontratı

D)

Meteoroloji raporu

E)

Bulunamadı yazısı

6)

Hırsızlık hasarında hangi evrak istenmez?

A)

Bulunamadı yazısı

B)

Beyan

C)

Zabıt

D)

Eksper raporu

E)

Meteoroloji raporu

7)

Cam hasarlarında hangi evraklar istenmez?

A)

Beyan

B)

Fatura

C)

Fotograf

D)

Eksper raporu

E)

Hasar öncesi fotograf

8)

Hangi teminat yangın paket poliçesinde yoktur?

A)

Yangın

B)

Kasko

C)

Fırtına

D)
E)

Sel
Dahili su
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9)
Sigorta şirketi hasarın tespitine yönelik eksper raporu ya da fatular şirkete iletildikten
itibaren;……….içerisinde talebi değerlendirip hasar miktarı konusunda sigortalıyı
bilgilendirmek ile yükümlüdür.
A)

10 Gün

B)

15 Gün

C)

30 Gün

D)

45 Gün

E)

60 Gün

10)

Konut dışından gelen aşırı yağmur suyuna …….. denir?

A)

Dahili su

B)

Sel

C)

Fırtına

D)

Yağmur

E)

Yıldırım

Cevap Anahtarı:
1)C 2)B 3)D 4)A 5)E 6)E 7)E 8)B 9)C 10)B
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9. NAKLİYAT HASARLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Bu hafta Nakliyat hasarları nelerdir? Nakliyat sigortası genel şartlarına göre hangi
hasarlar teminata girmez. Tazminat nasıl hesaplanır öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Nakliyat hasarı nedir?

2)

Protesto mektubu nedir?

3)

Müşterek avarya nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Nakliyat
süreçleri

Kazanım

hasar

dosya

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Nakliyat
hasar
dosya
Ders notu ve yaşamsal
Süreçleri
kavramları
örneklerle pekiştirme
tanımlanması
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Anahtar Kavramlar
•

Nakliyat

•

Müşterek avarya

•

Emtea
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Giriş
Bu bölümde Nakliyat hasarları nelerdir? Nakliyat sigortası genel şartlarına göre hangi hasarlar
teminata girmez. Tazminat nasıl hesaplanır, rücu nasıl hesaplanır? Rizikonun gerçekleşmesi
durumunda sigortalının yükümlülükleri ve hasar durumunda istenen evraklar nelerdir?
Nakliyat Riskleri nelerdir.
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9.1. Hasar İhbarı
Sigorta ettiren ya da sigortalı hasar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra; 5 iş günü içinde sigorta
şirketine ihbarı yapmak ile yükümlüdür.
Sigortalı hasar gerçekleştikten sonra ziyanı azaltmaya, hafifletmeye ve olabilecek diğer riskleri
azaltmak için tedbirler almakla yükümlüdür

9.2. Protesto Mektubu (Letter of Protest)
Sigorta şirketlerinin rücu haklarını korumak açısından sigortalı veya temsilcilerine çok önemli
görevler düşmektedir. Emtea hasarlarında, sigortalı hasarı öğrendiği andan itibaren kara
taşımalarında 8 gün (TTK 788), deniz taşımalarında 3 gün (TTK 1065–1066) içerisinde
taşımadan sorumlu olan kurum veya kuruluşlara “meydana gelen zarardan kendilerinin sorumlu
tutulacağını” ifade eden bir yazıyı noter marifetiyle göndermek zorundadır.

9.2.1 Taşıyıcıya İhtarname Gönderilmez ise Ne Olur?
Tazminat ödeyip halef olmadığı için bu işlemi Sigorta Şirketinin yapması söz konusu değildir.
Taşıyıcıya ihtarname gönderilmediği takdirde tazminatın rücu yoluyla geri alınması için açılan
davalarda taşıyıcı sorumluluktan kurtulma olanağı bulabilmektedir.

9.3. Eksper Görevlendirme
Sigorta şirketinin hasar prosedürleri doğrultusunda eksper görevlendirmesi yapılır. Muallağı
limit altı kalan ve özel durumlu hasarlar için eksper görevlendirilmeyip; dosyalar faturalı olarak
sonuçlandırılır. İhtiyaca göre yurt dışı hasarlar için yurt dışından Eksper görevlendirilebilir.

9.4. Lloyd’s Acenteleri
1811 yılında oluşturulmaya başlanan Lloyd’s acenteleri ağı, dünyanın dört bir yanına yayılmış
olup, bugün yeryüzünde 500’den fazla Lloyd’s acentesi bulunmaktadır. Lloyd’s acentelerinin
iki ana işlevi vardır. Yabancı bir ülkede bir hasar durumunda, sigortalı en yakın Lloyd’s
acentesinin haberdar etmek ve hasar ekspertizini bu acenteye veya bu acente tarafından
belirlenecek eksperlere yaptırmak durumundadır.
Lloyd’s acenteleri, dünyanın dört bir tarafındaki gemilerin hareketlerini, gemicilik ve havacılık
hasarlarını belirleyip bildirmekle yükümlüdürler. Her ay Lloyd’s List yayınlayarak bu
yükümlülüklerini yerine getirirler. 14

14

ÖZCAN, Hakan, (2016) Nakliyat Sigortaları Hasar Ders Notu,, TSEV, İstanbul
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9.5. Nakliyat Riskleri
9.5.1. Tam Ziya
Sigorta konusu tekne veya emteanın tamamen zıyaa uğraması anlamına gelir. Tam ziya iki
farklı şekilde meydana gelebilir.
Gerçek Tam Ziya: Sigorta konusunun ( tekne veya emtianın) tamamen tahrip olması,
kaybolması veya bir daha elde etme olanağı bulunmaksızın sigortalının elinden çıkması
hallerinde gerçek tam ziyadan söz edilebilir. Örnek olarak; teknenin yanması, emtianın tamir
edilemeyecek boyutta kırılması/zarar görmesi vb. durumlar gösterilebilir.
Hükmi Tam Ziya: Tekne ve/veya emtianın kurtarılması ya da tamiri için yapılacak masrafların
toplamının; kurtarılacak kıymetin değerini aşması halinde hükmi tam zıya söz konusu olmakta
ve bu durum da tam ziya olarak kabul edilmektedir. Örneğin; gemi karaya oturmuştur ve
bulunduğu yerden ancak sökülerek alınacaktır. Geminin tamiri için sarf edilecek güç ve para
değerlendirildiğinde geminin hasardan bir gün önceki değerini aşması veya bu değerin
tamamına yakın bir seviyeye ulaşması söz konusu ise hükmi tam ziyadan söz edilebilir ve bu
da tam ziya olarak kabul edilir.

9.5.2. Hususi Avarya
Sigorta poliçesinde teminat altına alınan bir rizikonun sigorta konusunda yol açtığı, tam ziya
ve müşterek avarya hasarı olmayan kısmi hasarlar hususi avarya olarak tanımlanmaktadır.
Kısaca, tekne ve emtiadaki kısmi hasarlardır Sigortacının hususi avarya hasarlarındaki
sorumluluğu makul tamir masrafı olarak belirlenmiştir.

9.5.3. Müşterek Avarya
Müşterek bir deniz macerasına atılmış olan gemi, yük ile navlunu korumak maksadıyla, yapılan
fedakarlıklardır. Gemi, yük ya da navlunun kurtulmaları halinde masraflar ortaklaşa karşılanır.
Bu fedakarlık veya masraflar bütün ilgililer arasında, ölçüleri oranında paylaştırılır.
Bu tanımdan da görülebileceği gibi, müşterek avaryanın temel unsurları;
•

Gemi, yük ve navlunun birlikteliği,

•

Gemi, yük ve navlunu için ortak tehlike,

•

Bir fedakarlık veya masraf olması,

•

Fedakarlık için bir karar olmalı

•

Fedakarlık kabul edilebilir olmalı,

•

Bu süreç olumlu bir sonuç oluşturmalı
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9.5.4. Kurtarma-Yardım Masrafları
Denizde tehlikede olan bir kıymetin kurtarılması için gönüllü olarak hizmet vermek ve hizmet
karşılığında bir ücret belirlenmesi halinde, bu hizmete “Kurtarma” denir. Bu süreci
tamamlamak içinyapılmış olan giderlere “yardım masrafları” denir.

9.5.6. Dava ve Say Masrafları
Sigorta konusu üzerinde ortaya çıkabilecek Poliçede temin edilmiş bir hasarı önlemek veya
azaltmak için sigortalı ve adamları tarafından ve sadece sigorta konusu için yapılan makul
masraflardır. Sigortacılar da önlemlerin alınması sırasında bu kişilerin yaptıkları makul
masrafları temin ederler. İşte bu masraflara “dava say masrafları” denir.

9.5.7. Çatışma Sorumluluğu
Bazı tekne sigorta poliçelerinde sigortalı teknenin başka bir gemi ile çatışması durumunda,
diğer gemi ve yükünün uğrayacağı zıya ve hasarla ilgili kanuni sorumluluğu çerçevesinde
ödeyeceği miktarı ¾ oranında tazmin edeceğini hükme bağlamıştır.
Çatışma sorumluluğu tazminat talebinin karşılanması için gerekli hususlar aşağıdaki gibidir:
•

Fiziksel temasın söz konusu olduğu tam bir çatmanın varlığı gerekmektedir.

•

Çarpılan nesnenin gemi olması gerekir.

•

Sigortalının kanuni sorumluluğu ve bu sorumluluk çerçevesinde bir ödeme söz konusu
olmalıdır.

9.6. Koruma ve Tazmin Kulüpleri (Protection&Indemnity Clubs)
Gemiler yük ve yolcu taşır, denizde başka gemilere ve bunların taşıdığı mala çarpabilir, rıhtıma
çarpabilir ve zarar verebilir. Kısaca gemiler hareket halindeki canlı bir nesne gibidir. Geminin
kullanımı esnasında çevreye zarar verebilir ve sorumlu olabilir ve zararın ödenmesi gerekir.
Kulüp sigorta tekniği bakımından bir nevi şirkettir. Buraya üye olan donatan yaptığı işe,
geminin yaşına ve büyüklüğüne göre ve daha sonra da bütün üyelerin bir sene içinde hasar
olarak kulüpten aldıkları paya ve gene kendi gemilerinin hasar tutarına göre kararlaştırılacak
bir aidatı kulübe öder. Kulüp topladığı zararlarla üyelerinin mahkeme kararı ile ödemek
zorunda kalacakları tazminatı öder. Sene sonunda kasada para yetmez ise üyelerden ek aidat
alınır. Para artar ise, artan gelecek yıl hesabına devredilir. Kulüpler mütüel oldukları için kar
amacı gütmezler.
Kulüplerin dünyadaki belli başlı limanlarda temsilcilikleri vardır. Temsilcilikler gemilerin
kulüp teminatına giren hasarları ile ilgilenirler, gerekli tedbirleri alırlar, kulübe bilgi verir,
gerektiğinde avukat tayin eder, kısaca kulüp adına her türlü işi yaparlar. Bir hasar veya tazminat
talebi olduğunda gemi kaptanı veya donatan en yakın P&I temsilcisine haberdar eder ve Kulüp
merkezine bilgi verir.
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9.7. Hasar Dosya İncelemede Dikkat Edilecek Hususlar
•

Nakliyat emtia hasar dosyalarının incelenmesinde; özellikle poliçe teminat, kloz ve özel
şartların kontrolü yapılmalıdır.

•

Abonman poliçe var ise; dosya içerisine konup inceleme yapılmalıdır.

•

Hasar nedenine göre talep edilmesi gereken belgeler belirlenmeli; dosyada
bulunmayanlar acenteden veya sigortalıdan istenmelidir.

•

Her bir belgenin birbirini teyit eder olması gereklidir.

•

Hasar halinde mutlaka poliçe, fatura ve konşimento (sevk irsaliyesi) içeriğin
birbirleriyle paralellik arz etmesi gereklidir.

9.8. Hasar Dosyalarında İstenilen Belgeler
EMTEA HASARLARI
•

Sigorta poliçesinin aslı

•

Sigortalı malların ait faturaların aslı veya sureti

•

İrsaliye

•

Ambalaj listesi

•

Gümrük beyannamesi,

•

Kaza tutanağı

•

Eksper raporu

•

Orijinal fotoğraflar

•

Taşıma sözleşmesi

•

Navlun faturası

•

Letter of Protest
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TEKNE – YAT HASARLARI
•

Poliçe

•

Beyan yazısı

•

Kaptan raporu

•

Gemi emniyeti belgesi

•

Hava raporu

•

Denize uygunluk belgesi

•

Çalışan listesi

•

Masraflara ait faturalar

•

Klas durum evrakı

•

Hasar tespit raporu

•

Fotograflar

•

Tamirat faturaları 15

15

ÖZCAN, Hakan ,(2017), Nakliyat Sigortaları Ders Notu, UND Eğitim Merkezi, İstanbul
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Uygulamalar
1)

2017 yılında ne kadar nakliyat hasarı ödenmiştir? Araştırınız?

2)

Nakliyat hasarlarının ödenen hasardaki oranı % kaçtır? Araştırınız?
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Uygulama Soruları
1)

Nakliyat hasarı nedir? Hangi evraklar istenir?

2)

Tekne hasarı nedir?

3)

Nakliyat sorumluluk hasarları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Nakliyat hasarları nelerdir? Nakliyat sigortası genel şartlarına göre hangi hasarlar
teminata girmez. Tazminat nasıl hesaplanır, rücu nasıl hesaplanır? Rizikonun gerçekleşmesi
durumunda sigortalının yükümlülükleri ve hasar durumunda istenen evraklar neler olduğu
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Nakliyat hasar ihbarı kaç günde yapılmalıdır?

A)

1

B)

3

C)

5

D)

7

E)

10

2)

Taşıyıcıya protesto mektubu kaç günde gönderilmelidir?

A)

1

B)

3

C)

5

D)

7

E)

10

3)

Lloyd’s acente ağı kaç yılında kurulmuştur?

A)

1811

B)

1911

C)

1711

D)

1919

E)

1819

4)

Sigorta konusu tekne veya emteanın tamamen hasara uğramasına ……….

A)

Avarya

B)

Müşterek avarya

C)

Tam ziya

D)

Çatışma

E)

Hükmi tam ziya

denir.
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5)
Sigorta konusunun ( tekne veya emtianın) tamamen tahrip olması,
kaybolması veya bir daha elde etme olanağı bulunmaksızın sigortalının elinden çıkmasına
……….. denir.
A)

Avarya

B)

Müşterek avarya

C)

Gerçek tam ziya

D)

Hükmi tam ziya

E)

Hiçbiri

6)
Tekne ve/veya emtianın kurtarılması ya da tamiri için yapılacak
masrafların toplamının; kurtarılacak kıymetin değerini aşması haline ………… denir.
A)

Avarya

B)

Müşterek avarya

C)

Gerçek tam ziya

D)

Hükmi tam ziya

E)

Çarpışma

7)
Müşterek bir deniz macerasına atılmış olan gemi, yük ile navlunu korumak
maksadıyla, yapılan fedakarlıklara ……………… denir.
A)

Avarya

B)

Müşterek avarya

C)

Gerçek tam ziya

D)

Hükmi tam ziya

E)

Müsademe
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8)

Müşterek avarya ile ilgili hangisi yanlıştır?

A)

Ortak tehlike olmalı

B)

Fedakarlık sonucu fayda sağlamalı

C)

Karar verilmeli

D)

Kabul edilebilir olmalı

E)

Yurt içi sularda olması

9)

Hangisi gemilerin sorumluluk sigortasıdır?

A)

P&I

B)

Kıymet nakliyat sigortası

C)

Nakliyat abonman

D)

Yük nakliyat sigortası

E)

Yeşil kart sigortası

10)

Nakliyat hasarında hangi evrak istenmez?

A)

Abonman poliçe

B)

Tapu

C)

Fatura

D)

İrsaliye

E)

Ehliyet

Cevap Anahtarı:
1)C 2)B 3)A 4)C 5)C 6)D 7)B 8)E 9)A 10)B
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10. MÜHENDİSLİK HASARLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Bu hafta Mühendislik hasarları, çeşitleri ve eksper atanması. İnşaat sigorta
hasarları, makine kırılması hasarları, elektronik cihaz hasarları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

ECS Hasarı nedir?

2)

Makine kırılması hasarı nedir?

3)

Montaj hasarı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Mühendislik Hasar dosya Hasar
ve
Süreçleri Ders notu ve yaşamsal
süreçleri
kavramları tanımlanması
örneklerle pekiştirme
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Anahtar Kavramlar
•

Mühendislik

•

ECS

•

İnşaat
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Giriş
Bu bölümde Mühendislik hasarları, çeşitleri ve eksper atanması. İnşaat sigorta hasarları, makine
kırılması hasarları, elektronik cihaz hasarları incelenecektir. Teminat dışındaki zararlar ve hasar
anında sigortalının yükümlülükleri değerlendirilecektir.
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10.1. Hasar İhbarı
Sigorta ettiren ya da sigortalı hasar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra; 5 iş günü içinde sigorta
şirketine ihbarı yapmak ile yükümlüdür.

10.1.1. Eksper Görevlendirme
Sigorta şirketinin hasar prosedürleri doğrultusunda Eksper görevlendirmesi yapılır. Muallağı
limit altı kalan ve özel durumlu hasarlar için eksper görevlendirilmeyip; dosyalar faturalı olarak
sonuçlandırılır.

10.2. İnşaat All Risk
İnşaat süreci boyunca ani ve beklenmedik hasarlara yönelik bir poliçedir. Poliçede belirtilen
genel ve özel şartlar teminat dışı hallerde hasar ödemesi yapılmayacaktır. 16
Teminat Dışında Hasarlar:
a. Paslanma, çürüme ile aşınma,
b. Demirbaş farkları,
c. Rizikonun geçici kabulü ya da teslimi,
d. Bakım devresi hasarları
e. İnşaat sahası içindeki araçlar,
f. Fatura, evrak, nakit, çek, senet,
g. İç savaş, isyan, ayaklanma, istila, savaş olayları, düşman hareketleri, çarpışma, savaş,
ihtilal, ve askeri hareketler sonucu oluşan hasarlar,
h. Bir nükleer yakıtın yanması sonucu atıklar ya da nükleer yakıtın yanması ya da radyoaktivite bulaşmaları ya da meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar ile bunların
gerektirdiği askeri önlemlerin neden olduğu hasarlar,
i. Kamu otoritesi nedeniyle sigortalı riske el konulması sonucu meydana gelen hasarlar,
j. Proje ya da plan hataları,
k. Kusurlu işçilik ve malzeme hatası sonucu olan hasarlar,
l. Kullanılan makinelerde arıza ve hasarlar,
m. Ağır kusur ve kasıt,
16

WEB_4, İnşaat Genel Şartları (2018) Türkiye Sigorta Birliği Web Site, http://www.tsb.org.tr
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n. Kar kaybı,
o. Kanununda açıklanan terör hareketleri ile bu hareketler sonucu sabotaj sebebi meydana
gelen ya da bu hareketleri engellemek ve sonuçlarını azaltmak sebebiyle devlet
tarafından yapılan aksiyon sonucu oluşan kimyasal ya da biyolojik bulaşma, kirlenme
ya da zehirlenmeler sebebi ile meydana gelen hasarlar.

10.3. Montaj All Risk
Montaj süreci boyunca ani ve beklenmedik hasarlara yönelik bir poliçedir. Poliçede belirtilen
genel ve özel şartlar teminat dışı hallerde hasar ödemesi yapılmayacaktır. 17

10.3.1 Teminat Dışında Kalan Zararlar
a) İç savaş, isyan, ayaklanma, istila, savaş olayları, düşman hareketleri, çarpışma, savaş, ihtilal,
ve askeri hareketler sonucu oluşan hasarlar,
b) Bir nükleer yakıtın yanması sonucu atıklar ya da nükleer yakıtın yanması ya da radyo-aktivite
bulaşmaları ya da meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar ile bunların gerektirdiği askeri
önlemlerin neden olduğu hasarlar,
c) Kamu otoritesi nedeniyle sigortalı riske el konulması sonucu meydana gelen hasarlar,
d) Kusurlu işçilik ve malzeme hatası sonucu olan hasarlar,
e) Paslanma, çürüme ile aşınma
f) Kullanılan makinelerde arıza ve hasarlar
g) Demirbaş farkları.
h) Ağır kusur ve kasıt
i) Rizikonun geçici kabul ya da teslimi
j) Montajla sahası içindeki araçlar
k) Kar kaybı,
l) Kanununda açıklanan terör hareketleri ile bu hareketler sonucu sabotaj sebebi meydana gelen
ya da bu hareketleri engellemek ve sonuçlarını azaltmak sebebiyle devlet tarafından yapılan
aksiyon sonucu oluşan kimyasal ya da biyolojik bulaşma, kirlenme ya da zehirlenmeler sebebi
ile meydana gelen hasarlar.

17

WEB_5, Montaj Genel Şartları (2018) Türkiye Sigorta Birliği Web Site, http://www.tsb.org.tr
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10.3.2. Tazminat Hesabı
Montaj ve İnşaat (Bütün Riskler) Sigortaları Genel Şartları’nda tazminatın nasıl ve hangi
esaslara göre tespit edileceği belirlenmiştir.
Her poliçenin ekinde montaj ve inşaat sigortaları ile temin edilen kıymetlerin bir listesi
mevcuttur (keşif özetleri veya makine ve tesislerin nelerden ibaret olduğu ). Sigortacının azami
mesuliyeti şayet sigorta süresi içerisinde değer artışları yapılmamışsa, başlangıçtaki birim
fiyatlar ve değerler ile sınırlıdır. Sigorta süresinde zeyilnamelerle yapılan fiyat artışları tüm
değerleri kapsadığı sürece tazminatlarda dikkate alınır.
Küçük inşaat ve montaj işlerinde veya ünitelerinin kıymetlerinin ayrılmasına imkan olmayan
tesislerde meblağ tek olarak da belirlenir. Sigortacının azami mesuliyeti yine bu değer ile
sınırlıdır. Dış kaynaklı yatırım projelerinde, poliçelerin tanzim tarihindeki döviz kurlarının
poliçe özel şartlarında yer alması veya poliçenin döviz üzerinden yapılmış olması da çok önemli
bir husustur. Tazminatın hesabı maddesi iki bölümden oluşmaktadır.
1. Montaj ve inşaat konusu işlerde;
2. Ek sözleşme maddesi ile temin edilen rizikolarda
Birinci bölüm montaj ve inşaat işlerinde ( ana işlerde ) tazminatın ne şekilde tespit edileceğini,
ikinci bölüm ise ana poliçeye ek olarak verilen teminatların hasarları halinde tazminatın ne
şekilde hesaplanacağını açıklığa kavuşmaktadır. Tazminat hesabı kısmi ve tam hasar olarak iki
bölüme ayrılmıştır.

10.3.3. Montaj ve inşaat konusu işlerde;
Kısmi Hasar Hali
Kısmi hasarın manası, sigortalı tesiste veya malzemelerde, bir kısmın hasara uğramasıdır.
Ancak bir tesis birçok ünitelerden teşekkül eder ve bu ünitelerden bir tanesi veya birkaçı tam
hasar uğramışsa o ünite veya üniteler tam hasara uğramış sayılır. Demek ki tesisin tümünün
hasara uğraması gibi birkaç ünitesinde de tam hasar meydana gelebilir. Montaj sigortalarında
tazminat kalemleri;
•

Demontaj (sökme) masrafları

•

Yerine monte edilen yedek parçalar

•

Varsa navlun ve nakliye giderleri

•

Varsa gümrük vergi resim ve harçları

•

Montaj masraflarıdır.
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Tam Hasar Hali
Burada bir ünitenin veya tesisin tümünün tam hasarı söz konusudur. Tazminat hesabında yine
hasardan bir gün önceki kıymet tazmin edilir.
Ancak burada belirtilmesi gereken önemli bir husus, montaj veya inşaat halindeki bir tesiste,
tam hasar vukuunda tesis monte edilirken veya inşaata devam edilirken iş hangi safhada ise o
anda tam hasar gören değerler ödenecektir. Misal olarak % 25, 50 veya 80’ni tamamlanmış
tesislerde bir yangın neticesi tam hasar olabilir. Bu hallerde o ünitenin projede ön görülen tüm
bedeli değil meblağın yukarıdaki nispetleri tazmin edilir.
Tam hasar ancak katastrofik neticesi veya tabii afetler sonucu vukuu bulabilir. Bu halde montaj
ve inşaat sigortalarında sık rastlanan bir vaka değildir. Gerek kısmi ve gerekse tam hasar
hallerinde sovtaj tabir ettiğimiz tekrar kullanabilir malzeme ile hasarlardan arta kalan hurda
değerler tazminat hesabından düşülür.
Ayrıca her hasarda tenzili gereken muafiyet nispeti de tazminat hesabından indirilecektir.

10.3.4. Sigortalının Yükümlülükleri
1. Hasar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra; 5 iş günü içinde hasar ihbarı yakmak,
2. Koruma önlemlerini almak,
3. Ekspertiz çalışmalarına destek olmak,
4.

Hasar gören sigortalı mahalde değişiklik yapmamak,

5. Rücu hakkını korunmasına sahip çıkmak,
6. Zarar miktarı konusunda yazılı uygun bilgi vermek,
7. Hasar hakkında ilave bilgi ve belge var ise sigortacı ile paylaşmak,

10.4. Makine Kırılması
Makine ve tesisin ani ve beklenmedik hasarlara yönelik bir poliçedir. Poliçede belirtilen genel
ve özel şartlar teminat dışı hallerde hasar ödemesi yapılmayacaktır.18

10.4.1.Teminat Dışı Hasarlar
a) İç savaş, isyan, ayaklanma, istila, savaş olayları, düşman hareketleri, çarpışma, savaş, ihtilal,
ve askeri hareketler sonucu oluşan hasarlar,

18

WEB_6, Makine Kırılması
http://www.tsb.org.tr

Genel Şartları

(2018) Türkiye Sigorta Birliği Web Site,
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b) Bir nükleer yakıtın yanması sonucu atıklar ya da nükleer yakıtın yanması ya da radyo-aktivite
bulaşmaları ya da meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar ile bunların gerektirdiği askeri
önlemlerin neden olduğu hasarlar,
c) Kamu otoritesi nedeniyle sigortalı riske el konulması sonucu meydana gelen hasarlar,
d) Yangın,
e) Kar kaybı,
f) Hırsızlık,
g) Doğal afetler,
h) Paslanma, çürüme ile aşınma
i) Ağır kusur ve kasıt
k) Kanununda açıklanan terör hareketleri ile bu hareketler sonucu sabotaj sebebi meydana gelen
ya da bu hareketleri engellemek ve sonuçlarını azaltmak sebebiyle devlet tarafından yapılan
aksiyon sonucu oluşan kimyasal ya da biyolojik bulaşma, kirlenme ya da zehirlenmeler sebebi
ile meydana gelen hasarlar.

10.4.2. Tazminat
Makine Kırılması Sigortası kapsamında meydana gelecek hasarların tazminat hesabı iki ana
bölümde mütalaa edilmektedir.
a) Tamiri Yapılabilir Hasar Ve Ziya Hali (Kısmi Hasar)
Makine Kırılması sigortalarında hasarların çok büyük bir oranı kısmi hasarlardır. Tam hasar
çok nadir olarak meydana gelir. Mesela kazan infilakı veya bir kule vincinin devrilmesi gibi.
Kısmi hasar tazminatlarında ödenecek tazminat tutarı sırası ile aşağıdaki giderlerden oluşur.
-

Hasarlı makinenin tamirinin yapılabilmesi için makinenin Sökme (Demontaj) masrafları.

-

Tamir için gerekli olan yedek parçaların satın alma bedelleri.

-

Yedek parçaları temin etmek için gerekiyorsa nakliyat harcamaları, varsa gümrük vergiler

-

Takma (Montaj) masrafları.

Hasardan sonra amaç makineyi yeniden çalışır ve üretim yapar hale getirmektir.
Kısmi hasarlarda tekrar faydalanılması mümkün olan parçalar kullanılır veya değerlendirilebilir
ise tazminattan bunlar için belirlenmiş olan sovtaj bedeli düşülür.
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Makine Kırılması Sigortaları yeni ikame bedeli üzerinden yapıldığından kısmi hasarlarda
hasarlanan parça yerine yeni parça verilmesi nedeniyle tazminat bedelinden indirim yapılmaz.
Kısmi hasarlarda sigortalılar geçici tamirler yaparak makineyi çalıştırmaya devam etmek
isterler ve en uygun zamanda esas tamire geçerler. Bu geçici tamirler esas tamir işlemlerinin
bir parçası değil ise sigortacı bu geçici tamirlerden sorumlu değildir. Ayrıca kısmi hasarları
takiben sigortalıların hasarlı makinelerde yapacakları estetik/fonksiyonel değişiklikler,
revizyonlar hasarı gidermeye yönelik olmadığından sigorta poliçesi ilen temin edilemez.
Kısmi hasarlarda tamirat masrafları makinenin hasar anındaki kıymetine eşit olursa veya onu
aşarsa, makine tam hasara uğramış kabul edilir. (hükmi tam ziya)
b) Tam Hasar (Tam Ziya)
Makine kırılması sigortalarında çok nadirde karşılaşılan hasar tipi de tam hasar halindeki
hasarlardır. Bu tip hasarlarda ödenecek tazminat makinenin yeni değerinden eskime ve aşınma
payı (teknik amortisman) düşülerek hasardan bir gün önceki kıymeti tazmin edilir.
Tam hasar halinde tazminatı ödenen makinenin teminatı sona ermiş olur. Bu durumda
sigortalıya hasar tarihinden vade sonuna kadar prim iadesi yapılmaz. Sigortalı aldığı tazminatla
tesise yeni bir makine alırsa, bu makine normal test çalışmalarından sonra poliçe teminatına
alınır ve poliçenin bitiş tarihine kadar geçecek süre için prim alınır.
Sigortalının Yükümlülükleri
1. Hasar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra; 5 iş günü içinde hasar ihbarı yakmak,
2. Koruma önlemlerini almak,
3. Ekspertiz çalışmalarına destek olmak,
4.

Hasar gören sigortalı mahalde değişiklik yapmamak,

5. Rücu hakkını korunmasına sahip çıkmak,
6. Zarar miktarı konusunda yazılı uygun bilgi vermek,
7. Hasar hakkında ilave bilgi ve belge var ise sigortacı ile paylaşmak,
Muafiyet:
Makine Kırılması sigortalarında Genel Şartların 14’üncü Tazminat Hesabı maddesinin c bendi
gereğince meydana gelen hasarın yüzde yirmisi sigortalının sorumluluğundadır. Bu uygulama
poliçe tanzimi sırasında aksine bir hüküm olarak poliçeye yazılarak önceden kararlaştırılmış bir
muafiyet ile poliçe tanzim edilebilir. Poliçede yer alan muafiyet ödenecek tazminattan düşülür.
Birçok hasarda ödenecek tazminat tutarı çok küçük olmasına rağmen adetsel olarak çok sayıda
meydana geldiğinden operasyon maliyetleri ödenecek tazminat miktarlarının üzerine çıkar,
sigortacıda bu maliyetleri karşılayabilmek için prim oranlarını yükseltmek zorunda kalabilir.
Bu küçük maliyetler sigortalı işletmenin günlük ya da aylık maliyetleri içersinde çok önem arz
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etmeyen harcamalar olacağından poliçelere asgari bir muafiyet koymak çok doğru bir uygulama
olacaktır.

10.5. Elektronik Cihaz
Elektronik cihazın ani ve beklenmedik hasarlara yönelik bir poliçedir. Poliçede belirtilen genel
ve özel şartlar teminat dışı hallerde hasar ödemesi yapılmayacaktır.

10.5.1. Teminat Dışında Kalan Zararlar
a) İç savaş, isyan, ayaklanma, istila, savaş olayları, düşman hareketleri, çarpışma, savaş, ihtilal,
ve askeri hareketler sonucu oluşan hasarlar,
b) Bir nükleer yakıtın yanması sonucu atıklar ya da nükleer yakıtın yanması ya da radyo-aktivite
bulaşmaları ya da meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar ile bunların gerektirdiği askeri
önlemlerin neden olduğu hasarlar,
c) Kamu otoritesi nedeniyle sigortalı riske el konulması sonucu meydana gelen hasarlar,
d) Yangın,
e) Kar kaybı,
f) Hırsızlık,
g) Doğal afetler,
h) Paslanma, çürüme ile aşınma
i) Ağır kusur ve kasıt
k) Kanununda açıklanan terör hareketleri ile bu hareketler sonucu sabotaj sebebi meydana gelen
ya da bu hareketleri engellemek ve sonuçlarını azaltmak sebebiyle devlet tarafından yapılan
aksiyon sonucu oluşan kimyasal ya da biyolojik bulaşma, kirlenme ya da zehirlenmeler sebebi
ile meydana gelen hasarlar.

10.5.2. Sigortalının Yükümlülükleri
1. Hasar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra; 5 iş günü içinde hasar ihbarı yakmak,
2. Koruma önlemlerini almak,
3. Ekspertiz çalışmalarına destek olmak,
4.

Hasar gören sigortalı mahalde değişiklik yapmamak,

5. Rücu hakkını korunmasına sahip çıkmak,
6. Zarar miktarı konusunda yazılı uygun bilgi vermek,
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7. Hasar hakkında ilave bilgi ve belge var ise sigortacı ile paylaşmak,

10.5.3 Muafiyet:
Elektronik Cihaz sigortaları Genel Şartlarında, Makine Kırılması sigortaları Genel Şartların
14’üncü Tazminat Hesabı maddesinin c bendi yer alan % 20’lik bir muafiyet uygulaması
yoktur. Bu uygulama yerine poliçe tanzimi sırasında beher hasarda uygulanacak muafiyet ve
veya muafiyetler belirlenerek poliçe ekinde yer alan sigortalanan cihaz listelerinde veya
poliçede belirtilir. Poliçede ve eklerinde yer alan muafiyet tutarı ödenecek tazminattan
indirilir. Birçok hasarda ödenecek tazminat tutarı çok küçük olmasına rağmen adetsel olarak
çok sayıda meydana geldiğinden operasyon maliyetleri ödenecek tazminat miktarlarının
üzerine çıkar, sigortacıda bu maliyetleri karşılayabilmek için prim oranlarını yükseltmek
zorunda kalabilir. Bu küçük maliyetler sigortalı işletmenin günlük ya da aylık maliyetleri
içersinde çok önem arz etmeyen harcamalar olacağından poliçelere asgari bir muafiyet koymak
çok doğru bir uygulama olacaktır. 19

19

WEB_7, ECS Genel Şartları (2018) Türkiye Sigorta Birliği Web Site, http://www.tsb.org.tr
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10.6. Hasar Dosyalarında İstenilen Belgeler
Makine Kırılması- Elektronik Cihaz
•

Hasar Bildirim Yazısı

•

Tutanak

•

Ekspertiz Raporu/Teklif/Fatura

•

Teknik/Servis Raporu

•

Garanti Belgesi (garanti süresi içinde ise)

•

Fotoğraflar

•

Prim Makbuzu

•

İmza Sirküleri, Şirket Kaşesi (sigortalı şirket ise)

•

Olayın niteliğine göre gerek görülen diğer belgeler

İnşaat- Montaj All Risks
•

Hasar Bildirim Yazısı

•

Tutanak

•

Ekspertiz Raporu/Teklif/Fatura

•

Proje

•

Fotoğraflar

•

Prim Makbuzu

•

İmza Sirküleri, Şirket Kaşesi (sigortalı şirket ise)

•

Olayın niteliğine göre gerek görülen diğer belgeler
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Uygulamalar
1)
Cihazın ECS veya makine kırılması mı sigortası yapacağımızı konusu nasıl çözülür?
Araştırınız?
2)

İnşaat ve montaj poliçeleri arasındaki en belirgin fark nedir? Araştırınız?
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Uygulama Soruları
1)

ECS Poliçesi nedir?

2)

Makine kırılması poliçesi nedir?

3)

İnşaat sigorta poliçesi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Mühendislik hasarları, çeşitleri ile eksper atanması. İnşaat sigorta hasarları,
makine kırılması hasarları, elektronik cihaz hasarları incelenmiştir. Teminat dışındaki zararlar
ve hasar anında sigortalının yükümlülükleri değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Hangisi mühendislik sigorta poliçesi değildir?

A)

ECS

B)

Makina Kırılması

C)

İnşaat

D)

Montaj

E)

Araba

2)

Mühendislik hasar ihbarları kaç gün içerisinde verilmelidir?

A)

1

B)

2

C)

3

D)

5

E)

7

3)
……….. sigortası inşaat süresince ani ve beklenmedik hasarlara yönelik bir
poliçedir. Poliçede belirtilen genel ve özel şartlar teminat dışı hallerde hasar ödemesi
yapılmayacaktır.
A)

Montaj

B)

İnşaat

C)

ECS

D)

Makina Kırılması

E)

Makine Bozulması
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4)
……. sigortası; montaj süresince ani ve beklenmedik hasarlara yönelik bir
poliçedir. Poliçede belirtilen genel ve özel şartlar teminat dışı hallerde hasar ödemesi
yapılmayacaktır.
A)

Montaj

B)

İnşaat

C)

ECS

D)

Makina Kırılması

E)

Makine Bozulması

5)
………….. sigortası makine ve tesislerin ani ve beklenmedik hasarlara
yönelik bir poliçedir. Poliçede belirtilen genel ve özel şartlar teminat dışı hallerde hasar
ödemesi yapılmayacaktır.

A)

Montaj

B)

İnşaat

C)

ECS

D)

Makine Kırılması

E)

Yeraltı İnşaatı

6)
………… Sigortası elektronik cihazların boyunca ani ve beklenmedik
hasarlara yönelik bir poliçedir. Poliçede belirtilen genel ve özel şartlar teminat dışı
hallerde hasar ödemesi yapılmayacaktır.

A)

Montaj

B)

İnşaat

C)

ECS

D)

Makine Kırılması

E)

Yeraltı İnşaatı
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7)

İnşaat hasarlarında hangi evrak istenmez ?

A)

Proje

B)

Beyan

C)

Fatura

D)

Eksper raporu

E)

Personel Listesi

8)

Montaj hasarında hangi evrak istenmez?

A)

Poliçe

B)

Bulunmadı yazısı

C)

Beyan

D)

Eksper raporu

E)

Fotoğraf

9)

ECS Hasarlarında hangi evrak istenmez?

A)

İtfaiye raporu

B)

Beyan

C)

Poliçe

D)

Eksper raporu

E)

Servis raporu
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10)

Faturalı makina kırılması hasarında hangi evrak istenmez?

A)

Beyan

B)

Servis raporu

C)

Eksper raporu

D)

Fatura

E)

Fotoğraf

Cevap Anahtarı:
1)E 2)D 3)B 4)A 5)D 6)C 7)E 8)B 9)A 10) C
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11. FERDİ KAZA HASARLARI

185

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Bu bölümde Ferdi kaza sigortaları nedir, hasarları nasıl değerlendirilecektir.
Aksine sözleşmede yok ise teminata girmeyen hasarlar ve hasar durumunda sigortalının
yükümlülükleri neler olduğu öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ferdi Kaza Sigortas nedir?

2)

Maluliyet teminatı nedir?

3)

Vefat teminatı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ferdi Kaza Hasar dosya Hasar
ve
Süreçleri Ders notu ve yaşamsal
süreçleri
kavramları tanımlanması
örneklerle pekiştirme
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Anahtar Kavramlar
•

Ferdi kaza

•

Maluliyet

•

Vefat
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Giriş
Bu bölümde Ferdi kaza sigortaları nedir, hasarları nasıl değerlendirilir. Aksine sözleşmede yok
ise teminata girmeyen hasarlar ve hasar durumunda sigortalının yükümlülükleri nelerdir. Hasar
durumuna bağlı olarak teminat çeşitleri açılımı incelecektir
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11.1. Teminat
Bir kaza sonucu sigortalını ani ve beklenmedik şekilde vefatı ya da maluliyet teminatı.
Bu haller kaza sayılır:
a)
b)
c)
d)

Zehirli gazların solunması,
Burkulma ve yanıklar,
Böcek ile yılan sokmaları,
Isırılma sonucu kuduz,

Bu haller kaza sayılmaz.
a)
b)
c)
d)
e)

Her çeşit hasatalık
Güneş çarpması, donma,
İntihar,
Şarhoşluk
Ameliyat

11.2. Teminat Dışı Hasarlar
a) İç savaş, isyan, ayaklanma, istila, savaş olayları, düşman hareketleri, çarpışma, savaş, ihtilal,
ve askeri hareketler sonucu oluşan hasarlar,
b) Lokavt ile grev,
c) Cürüm ile cinayet,
d) Ağır kusur ve kasıt,
e) Kanununda açıklanan terör hareketleri ile bu hareketler sonucu sabotaj sebebi meydana gelen
ya da bu hareketleri engellemek ve sonuçlarını azaltmak sebebiyle devlet tarafından yapılan
aksiyon sonucu oluşan kimyasal ya da biyolojik bulaşma, kirlenme ya da zehirlenmeler sebebi
ile meydana gelen hasarlar.
f) Bir nükleer yakıtın yanması sonucu atıklar ya da nükleer yakıtın yanması ya da radyo-aktivite
bulaşmaları ya da meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar ile bunların gerektirdiği askeri
önlemlerin neden olduğu hasarlar,
g) Boğulmalar,

11.3. Poliçede Yok İse Teminat Dışı Hasarlar
a) Motosiklet’e binmek,
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b) Avcılık faaliyeti,
c) Dağcılık,
d) Spor Müsabakaları,
e) Havada yolcu dışında uçuş,
f) Deprem, sel
g) Terör

11.4. Teminat Çeşitleri
11.4.1. Vefat
Poliçedeki sigortalının vefatı halinde poliçe limitinde kanuni mirasçılarına yada lehtara ödenen
bir teminattır.

11.4.2. Sürekli Sakatlık
Poliçedeki sigortalının ferdi kaza teminatında belirtilen kazalara bağlı olarak; sürekli sakatlık
teminatıdır. Vücut organ kayıplarının genel şartlardaki oran limitleri ektedir.
Sigorta Bedelinin

(%)

İki gözün tamamen kaybı

100

İki kolun veya iki elin tamamen kaybı

100

İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı 100
Bir kol veya bir el ile beraber bir bacağın
veya bir ayağın tamamen kaybı

100

Umumi felç

100

Şifa bulmaz akıl hastalığı

100
Sağ

-

Sol (%)

Kolun veya elin tamamen kaybı

60

50

Omuz hareketinin tamamen kaybı

25

20

Dirsek hareketinin tamamen kaybı 20

15
Sağ

-

Sol (%)
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Bilek hareketinin tamamen kaybı

20

15

Baş parmak ile şehadet parmağının tamamen kaybı

30

25

Baş parmak ile beraber şehadet parmağından gayri bir parmağın tamamen kaybı

25

20

Şehadet parmağı ile beraber baş parmaktan gayri bir parmağın tamamen kaybı

20

15

Baş ve şehadet parmaklarından gayri üç parmağın tamamen kaybı

25

20

Yalnız baş parmağın tamamen kaybı

20

15

Yalnız şehadet parmağının tamamen kaybı

15

10

Yalnız orta parmağın tamamen kaybı

10

8

Yalnız yüzük parmağının tamamen kaybı

8

7

Yalnız küçük parmağın tamamen kaybı

7

6

Bir bacağın dizden yukarısından tamamen kaybı

50

Bir bacağın dizden aşağısından tamamen kaybı

40

Bir ayağın tamamen kaybı

40

Bir ayağın bütün parmaklar dahil kısmen kesilmesi

30

Bir kalçanın hareketinin tamamen kaybı

30

Bir dizin hareketinin tamamen kaybı

20

Bir ayak bileği hareketinin tamamen kaybı

15

Bir ayak baş parmağının tamamen kaybı

8

Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması

30

Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması

20

Kırılan bir diz kapağının iyi kaynamaması

20

Bir bacağın 5 santimetre veya daha fazla kısalması

15

Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün rüyet kudretinin yarı yarıya kaybı

25

Her iki kulağın tamamen sağırlığı

40

Bir kulağın tamamen sağırlığı

10
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11.4.3. Gündelik Ödeme
Poliçedeki sigortalının kaza sonucu poliçe limitinde gündelik ödenen çalışamama teminattır.

11.4.4. Sağlık Giderleri
Poliçedeki sigortalının kaza sonucu poliçe limitinde ödenen tedavi masarfları teminatıdır. İlaç,
doktor ile diğer masrafları karşılar.

11.5. Sigortalının Yükümlülükleri
11.5.1. İhbar
Sigorta ettiren ya da sigortalı hasar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra; 5 iş günü içinde sigorta
şirketine ihbarı yapmak ile yükümlüdür. Tedavi aşamalarında sigorta şirketi mutlaka
bilgilendirilmelidir.Tedavi dönemi ve sonrasındaki tazminat hesabında sigortacı ağırlaşan
kısımdan mes'ul olmaz. 20

11.6. Hasar Sonrası İstenen Evraklar
1. Kaza zaptı
2.Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış maluliyet durumunu gösterir Kati rapor (Maluliyet)
3. Veraset ilamı ( Vefat )
4. Ölüm Raporu ( Vefat )
5. Kimlik Bilgisi ( Vefat )
6.Taburcu edildiğine dair hastane raporu (Tedavi )
7.Tedavi masraflarını belgeleyen faturalar (Tedavi)

20

WEB_5, Ferdi Kaza Genel Şartları (2018) Türkiye Sigorta Birliği Web Site, http://www.tsb.org.tr

194

Uygulamalar
1)

Ferdi kaza sigorta poliçesinin teminatları nelerdir? Araştırınız?

2)

Vefat teminatında nasıl bir prosedür uygulanır? Araştırınız?

195

Uygulama Soruları
1)

Ferdi kaza sigorta poliçesi nedir?

2)

Ferdi kaza vefat teminatı nedir?

3)

Ferdi kaza maluliyet teminatı nedir?

196

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Ferdi kaza sigortaları nedir, hasarları nasıl değerlendirilmiştir. Aksine sözleşmede
yok ise teminata girmeyen hasarlar ve hasar durumunda sigortalının yükümlülükleri nelerdir.
Hasar durumuna bağlı olarak teminat çeşitleri açılımı incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
hangisidir?

Sigortalının bir kaza sonucu başına gelecek risklere karşı yapılan poliçe

A)

Vefat

B)

Ferdi Kaza

C)

Hayat

D)

Bireysel Emeklilik

E)

Kasko

2)

Hangi haller kaza sayılmaz?

A)

Zehirli gazların solunması

B)

Yanık

C)

Yılan sokması

D)

Kuduz köpek ısırılması

E)

İntihar

3)

Hangi haller kaza sayılır?

A)

Geçmişden gelen hastalık

B)

Güneş çarpması

C)

Sarhoşluk

D)

Ruh sağlığı

E)

Yanık
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4)

Ferdi Kaza sigortasında hangi haller teminata dahildir?

A)

Motorsiklet

B)

Spor müsabakaları

C)

Havada yolcu dışı olmak

D)

Sabotaj

E)

Trafik Kazası

5)

İki gözün tamamen kaybı maluliyet oranı % kaçtır?

A)

100

B)

40

C)

50

D)

80

E)

60

6)

Bir bacağın dizden yukarı tamamen kaybı maluliyet oranı % kaçtır?

A)

40

B)

60

C)

80

D)

50

E)

100

7)

Kalçanın tamamen hareket kaybı maluliyet oranı % kaçtır?

A)

40

B)

80

C)

30

D)

50

E)

25
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8)

Sigortalı kaç gün içerisinde hasar ihbarı yapmalıdır?

A)

15

B)

5

C)

25

D)

10

E)

7

9)

Hasar sonrası hangi evraklar istenmez?

A)

Kaza zabıtı

B)

Beyan

C)

Doktor raporu

D)

Fatura

E)

Ehliyet

10)

Kaza sonrası hangi evrak istenmez?

A)

Kaza zabıtı

B)

Fotoğraf

C)

Doktor raporu

D)

Fatura

E)

Beyan

Cevap Anahtarı:
1)B 2)E 3)E 4)E 5)A 6)D 7)C 8)B 9)E 10)B
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12. HASAR TAKİP MERKEZİ (HATMER)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Bu hafta Bu bölümde Sigorta Bilgi Merkezi nedir, Sigorta Bilgi Merkezine hangi
sigortalar dâhil olduğu öğrenilecektir.

202

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

SBM nedir?

2)

TRAMER nedir?

3)

HAYMER nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Hasar
süreçleri

Kazanım

takip

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

merkezi Hasar
takip
süreçleri Ders notu ve yaşamsal
kavramları tanımlanması
örneklerle pekiştirme
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Anahtar Kavramlar
•

HATMER

•

TRAMER

•

HAYMER
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Giriş
Bu bölümde Sigorta Bilgi Merkezi nedir, Sigorta Bilgi Merkezine hangi sigortalar dâhildir?
Hatmer nedir? Haymer nedir? Sağmer nedir? Tramer Nedir?
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12.1. Sigorta Bilgi Merkezi (SBM)
SBM istanbulda faaliyet gösteren bir birimdir. Yönetmelik esaslarına paralael olarak bir komite
tarafından yönetilir.

12.1.1. Faaliyet Alanı Sigortalar
(1) Aşağıda belirtilen branşlarda poliçelere ait tüm veriler SBM de tutulur. Sigorta şirketleri
kurumun zorunlu üyeleridir.
a)Sağlık
b) Trafik
c) Kasko
d) Hayat
e) Diğer zorunlu sigortalar

12.1.2. Komite
SBM ve alt birimleri komiteler tarafından yönetilir. SBM’ye bağlı dört birim bulunmaktadır.
a)
b)
c)
d)

TRAMER : Trafik sigortaları merkezi
HAYMER : Hayat sigortaları merkezi
SAGMER : Sağlık sigortaları merkezi
HATMER : Hasar bilgi merkezi

SBM Koordinasyon komitesi 5 üyeden oluşur; 1 üye müsteşarlık, 3 üye TSB ve merkez
yöneticisi.

12.2.SBM Alt Birimler
12.2.1.TRAMER
SBM’nin alt birimlerinden olan TRAMER’in görevleri;
Trafik, kasko ve diğer zorunlu sigortaların; poliçe kayıt, poliçe iptal, poliçe zeyil, hasar
ödenen, hasar muallak kayıtlarını tutan bir birimdir. Bu veriler sigortalılar, sigorta şirketleri ve
sigortacılık resmi kurumlarının kullanımına açıktır. Raporlama aşamasında veriler şirketler ile
paylaşılır.

12.2.2.HAYMER
SBM’nin alt birimlerinden olan HAYMER’in görevleri;
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Ferdi kaza ve hayat sigortaların; poliçe kayıt, poliçe iptal, poliçe zeyil, hasar ödenen, hasar
muallak kayıtlarını tutan bir birimdir. Bu veriler sigortalılar, sigorta şirketleri ve sigortacılık
resmi kurumlarının kullanımına açıktır. Raporlama aşamasında veriler şirketler ile paylaşılır.

12.2.3.SAGMER
SBM’nin alt birimlerinden olan SAGMER’in görevleri;
Özel sağlık sigortaların; poliçe kayıt, poliçe iptal, poliçe zeyil, hasar ödenen, hasar muallak
kayıtlarını tutan bir birimdir. Bu veriler sigortalılar, sigorta şirketleri ve sigortacılık resmi
kurumlarının kullanımına açıktır. Raporlama aşamasında veriler şirketler ile paylaşılır.

12.3.HATMER
SBM’nin alt birimlerinden olan HATMER’in görevleri;
(1) Hasar dosyalarına ait verilerin sistemde toplanması,
(2) Eksper raporlarının içeriklerinin belirlenmesi
(3) Eksper raporlarının eksperler tarafınca merkez üzerinden hazırlanması
(4) Eksper raporlarının veri tabanı üzerinde toplanması,
(5) Hasar ödemeleri ve bedellerine ait kişilerin kimlik bilgilerinin saklanması,

12.3.1. HATMER’in amacı
HATMER topladığı prim, hasar ödeme, muallak ve eksper raporları verilerini periyodik olarak
takip eder ve tarafların talebi durumunda paylaşma misyonu bulunmaktadır.
a) Sigorta şirketleri için zorunlu sigortalara ait bir bilgi havuzu oluşturmak. Belirlenen veri
deseni ile bilgileri güncel tutmak,
b) Poliçelere ait ödenen hasar ve muallak kayıtları için bilgi havuzu oluşturmak.Bu verileri
ilgi poliçeler ile eşleştirmek. Belirlenen veri deseni ile bilgileri güncel tutmak,
c) Poliçeler, bunlara ait ödenen hasar muallak kayıtları için veri deseninde gelen talepler
doğrultusunda değişiklikler yapmak,
d) Toplanan verileri en geç bir gün içerisinde ilgi poliçleri ile eşleştirmek,
e) Sigorta şirketleri için suistimal kayıtlarının tutulacağı bir veri tabanı oluşturmak ve
güncel tutmak,
f) Sigorta primleri için sigorta şirketlerinin kullanıma açık raporlar ve istatistikler
oluşturmak,
208

g) Hasar kayıtlarını tarafların talebi durumunda paylaşamak,
h) Eksper raporlarını ve revize raporları bir havuzda saklamak,
i) Havuzda bulunan poliçeler için tarife olması durumunda; sigorta şirketleri açısından
uygulamanın izlenmesi. 21

21

WEB_6, SBM (2018) Sigorta Bilgi Merkezi Web Site, http://www.sbm.org.tr
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Uygulamalar
1)

Sagmer ve özel sağlık sigortaları ilişkisini araştırınız?

2)

Haymer ve hayat sigortaları ilişkisini araştırınız?
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Uygulama Soruları
1)

TRAMER nedir?

2)

HATMER nedir?

3)

HAYMER nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde SBM nedir, Sigorta Bilgi Merkezine hangi sigortalar dahil olduğu öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Hayat, Trafik, Özel Sağlık, Kasko poliçelerine ait veriler ……… de
topalanmaktadır.
A)

SBM

B)

TRAMER

C)

HAYMER

D)

HATMER

E)

SAGMER

2) Trafik, kasko ve diğer zorunlu sigortaların; poliçe kayıt, poliçe iptal, poliçe zeyil, hasar
ödenen, hasar muallak kayıtlarını tutan bir birimdir. Bu veriler sigortalılar, sigorta şirketleri ve
sigortacılık resmi kurumlarının kullanımına açıktır. Raporlama aşamasında veriler şirketler ile
paylaşan birim hangisidir?
A)

SBM

B)

TRAMER

C)

HAYMER

D)

HATMER

E)

SAGMER

3)

Hayat Sigortaları bilgi merkezi hangisidir?

A)

SBM

B)

TRAMER

C)

HAYMER

D)

HATMER

E)

SAGMER

4)

Hasar takip merkezi hangisidir?
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A)

SBM

B)

TRAMER

C)

HAYMER

D)

HATMER

E)

SAGMER

5)

Sağlık Sigortaları Bilgi merkezi hangisidir?

A)

SBM

B)

TRAMER

C)

HAYMER

D)

HATMER

E)

SAGMER

6)

SBM Koordinasyon komitesi kaç üyeden oluşur?

A)

6

B)

7

C)

5

D)

3

E)

4

7)

Eksper atama ve rapor işlemleri hangi birim tarafından yapılır?

A)

SBM

B)

TRAMER

C)

HAYMER

D)

HATMER

E)

SAGMER
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8)

Sigorta sahtekarlıkları hangi birim tarafından tutulur?

A)

SBM

B)

TRAMER

C)

HAYMER

D)

HATMER

E)

SAGMER

9)

Aşağıdakilerden hangisi SBM nin alt birimi değildir?

A)

TRAMER

B)

SAGMER

C)

HATMER

D)

HAYMER

E)

KTT

10)

Ferdi kaza sigorta istatistik ve verileri nerede tutulur?

A)

TRAMER

B)

SAGMER

C)

HATMER

D)

HAYMER

E)

SBM

Cevap Anahtarı:
1)A

2)B 3)C 4)D 5)E

6)C 7)D 8)D 9)E

10)D
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13. HASAR VE REASÜRANS
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Bu hafta Hasar- Reasürans İlişkisi, reasüransın sağladıkları ve reasürans
anlaşmaları ile hasar bağlantısı öğrenilecektir.

217

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Reasürans nedir?

2)

Kotpar nedir?

3)

İhtiyari nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Hasar ve reasürans süreçleri

Hasar ve reasürans süreçleri Ders notu ve yaşamsal
kavramları tanımlanması
örneklerle pekiştirme

219

Anahtar Kavramlar
•

Reasürans

•

Kotpar

•

İhtiyari

220

Giriş
Bu bölümde Hasar- Reasürans İlişkisi, reasüransın sağladıkları ve reasürans anlaşmaları ile
hasar bağlantısı değerlendirilecektir.
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13.1. Reasürans Nedir?
Reasürans ihtiyacı doğduğunda sigorta şirketleri özellikle avrupa piyasalarından reasürörler
bulurlar. Bu seçimde sigorta şirketimin reasürans kapasitesi, sigortalacak riskin özelliği ve
reasürans şirketinin talebinin çok önemli etkisi olacaktır.
Özellikle sigorta teklifi hazırlama aşamasında; riziko özelliği ve hasar geçmişi önemli bir yer
tutacaktır.

13.2. Tanım
Sigorta şirketleri verdikleri teminatları sigortalatmasına ya da kendi üzerinde tuttukları riski
sigortasına reasürans denir. Sigorta şirketleri yapmış oldukları poliçelere arka sistemde ortak
aldıkları için; pay doğrultusunda önce primi aktarır sonra da ödedikleri hasardan payları
isterler. Hasar ödeme aşamasında özellikle sigorta şirketinin nakit durumunda önemli destek
sağlamaktadır. Bazı durumlarda sigorta şirketleri riski reasürans şirketi yerine başka bir sigorta
şirketine de devir edebilir.
Sigorta şirketlerin teminat verdikleri risklerin tamamını üzerinde tutmaları (koasürans) zor
hatta imkansızdır. Bu aşamada reasürans; sigorta şirketlerinin risklerin bir kısmını başkalarına
devretme yöntemi ile mali açıdan kendilerini rahatlatan önemli bir enstrümandır.

13.3. Faydaları
a) Teknik destek
b) Büyük hasarlarda toplam kontrol
c) Nakit durumunun güçlendirilmesi
d) Sorumluluğun dağıtılması
e) Poliçe kabulünde yüksek teminat imkanı
f) Poliçe kabulünde kolaylık

13.4. Uygulama
Sigortacılar yapmış oldukları bu anlaşma ile mali yapıları, teminat kapasiteleri, sigortalı
durumu ve pazarlama stratejilerini dikkate bu süreci yönetirler. Bu kriterelere göre riskin bir
kısmını kendi üzerlerinde diğer kısmını da iş ortaklarına (reasürör) devir ederler. Sigortacılıkta
bu işlemi yapan şirkete sedan, riskin devir edildiği şirkete ise reasürör denir.
Sigorta şirketleri poliçe primi olarak sigortalıdan aldıkları bedelin bir kısmını reasürans
anlaşması çerçevesinde reasüröre iletirler. İhtiyari reasürans hariç olmak üzere zaten bu
anlaşmalar yıllık olarak yapıldığı için prim ve hasar otomatik olarak devir yapılır. Sigorta
poliçesi olarak bakıldığında; sigortalı ile reasürans şirketi arasında bir ilişki bulunmamaktadır.
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13.5. Anlaşma Çeşitleri
13.5.1. Orantılı Reasürans
Yıllık yapılan anlaşmalardır; sigorta şirketleri bu sözleşme ile igili branşlardaki tüm poliçeler
için bu kapsamda değerlendirmek zorundadır. Bu durumdaki tüm poliçeler için otomotik olarak
anlaşma oranı nispetinde; prim ve ödenen hasar işlemi yapılır.
Orantılı (Bölüşmeli) reasürans çeşitleri;
a) İhtiyari Reasürans: Sigorta şirketlerinin yıllık anlaşmalar dışında ihtiyaca paralel
olarak yaptıkları anlaşmalardır. Bu reasürans; yıllık anlaşmanın (kapasite) yetmediği
durumlarda, eksedanın istemediği risklerde ya da trete dengesini bozmamak maksadı
ile yapılan bir resürans çeşididir.
b) Kotpar Reasürans: Sigorta şirketlerinin yaptıkları yıllık anlaşma ile tüm poliçe
teminatlarında aynı (%) oranın devir edildiği yöntemdir. Aynı oran poliçe primi ve
gerçekleşen hasar için de geçerlidir.
c) Eksedan Reasürans : Yıllık bir anlaşma olup; sigorta şirketinin kendi üzerinde tuttuğu
(plen) miktarın katsayı olarak devri anlaşmasıdır. Devir oranları nispetinde prim ve
hasar ilişkisi vardır.
Paylaşım;
Sigorta şirketi poliçenin yapılma aşamasında riskin % 10’u kendi üzerinde (sedan) tutuyor,
kalanını %90’ı reasüröre aktarıyor ise; prim ve hasar da aynı oran nispetinde gerçekleşir.
Poliçeden kazanılan primin % 90’ı reasürör hesabına aktarılırken; gerçekleşen hasarın %90’ı
reasürörden talep edilir.

13.5.2. Orantısız Reasürans
Teminat, prim ve hasar ilişkisinin orantılı olmadığı reasürans anlaşmalarına orantısız
(bölüşmesiz) reasürans denir. İki çeşidi vardır.
a) XOL (Hasar Fazlası) Reasürans: Sigorta şirketinin(sedan) kendi üzerinde tuttuğu
kısmı için yapılan bir anlaşmadır. Bu orantılı bir anlaşma değildir. Teminat ve prim aynı
şekilde dağıtılmaz. Anlaşmanın limitine göre belki gerçekleşen hasardan hiç teminat
alınayabilir.
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b) Stop Loss Reasürans: Yıllık bir anlaşma olup sigorta şirketinin yıllık ödediği hasar
bedeli üzerinden bir sözleşmedir. Stop Loss anlaşmasında belirlenen orana/limite kadar
ödeme alınacak olup limiti aşan kısım sigorta şirketinin (sedan) üzerinde kalacaktır. 22

22
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Uygulamalar
1)

Hasar reasürans ilişkisi nedir? Araştırınız?

2)

Kotpar reasürans nedir?
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Uygulama Soruları
1)

Reasürans nedir?

2)

Kotpar reasürans nedir?

3)

İhtiyari reasürans nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Hasar- Reasürans İlişkisi, reasüransın sağladıkları ve reasürans anlaşmaları ile
hasar bağlantısı değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Sigorta şirketleri verdikleri teminatları sigortalatmasına ya da kendi
üzerinde tuttukları riski sigortasına………….. denir.
A)

Zeyil

B)

Poliçe

C)

Reasürans

D)

Tecdit

E)

Genel şart

2)

Hangisi Reasürans’ın faydalarından değildir?

A)

Riskin paylaşımı

B)

İş kabul kapasitesinin arttırılması

C)

İş esnekliği artması

D)

Mali yapının desteklenmesi

E)

Lisanı geliştirir

3)

Aşağıdakilerden hangisi reasürans’ın faydalarından değildir?

A)

Riskin paylaşımı

B)

İş esnekliği artması

C)

Mali yapı desteği

D)

Prim geliri paylaşımı

E)

İş kabul kolaylığı
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4)
Sigorta şirketinin(sedan) kendi üzerinde tuttuğu kısmı için yapılan bir
anlaşmaya .…………… denir.
A)

Exess of Loss

B)

İhtiyari

C)

Kotpar

D)

Stop Loss

E)

Trete

5)
………….anlaşmasında belirlenen orana/limite kadar ödeme alınacak olup
limiti aşan kısım sigorta şirketinin (sedan) üzerinde kalacaktır.
A)

Exess of Loss

B)

İhtiyari

C)

Kotpar

D)

Stop Loss

E)

Trete

d) 6)

Sigorta şirketlerinin yaptıkları yıllık anlaşma ile tüm poliçe teminatlarında

aynı (%) oranın devir edildiği yöntemdir. Aynı oran poliçe primi ve gerçekleşen
hasar için de geçerlidir. Buna……….. denir.
A)

Exess of Loss

B)

İhtiyari

C)

Kotpar

D)

Stop Loss

E)

Trete
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e) 7)

Sigorta şirketlerinin yıllık anlaşmalar dışında ihtiyaca paralel olarak

yaptıkları anlaşmalardır. Buna……….. denir.

A)

Exess of Loss

B)

İhtiyari

C)

Kotpar

D)

Stop Loss

E)

Trete

8)

Riskin devredildiği ve primin payı nispetinde aktarıldığı kurum hangisidir?

A)

Acente

B)

Sigortalı

C)

Reasürör

D)

Banka

E)

Broker

9)

Aşağıdakilerden hangisi reasürans’ın faydalarından değildir?

A)

Riskin paylaşımı

B)

İş esnekliği artması

C)

Mali yapı desteği

D)

Hasarın sorumluluğu üzerinde tutmak

E)

İş kabul kolaylığı
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10)
……….. sigorta şirketinin üzerinde tuttuğu riski (hasar&prim) devir alan
bir iş ortağıdır.
A)

Acente

B)

Sigortalı

C)

Banka

D)

Broker

E)

Reasürör

Cevap Anahtarı:
1)C 2)E 3)D 4)A 5)D 6)C 7)B 8)C 9)D 10)E
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14. SİGORTA SAHTEKÂRLIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Bu hafta Sigorta Sahtekârlığı nedir? Sigorta sahtekârlık çeşitleri nelerdir? Şirketler
bu konularda hangi tedbirleri öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sigorta sahtekarlıkları nelerdir?

2)

Suistimal nedir?

3)

En sık rastlanan sahtekarlıklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sigorta sahtecilik süreçleri

Sigorta
sahtekarlıkları
Ders notu ve yaşamsal
süreçleri
kavramları
örneklerle pekiştirme
tanımlanması
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Anahtar Kavramlar
•

Sahtekârlık

•

Suistimal

•

Yolsuzluk
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Giriş
Bu bölümde Sigorta Sahtekârlığı nedir? Sigorta sahtekârlık çeşitleri nelerdir? Şirketler bu
konularda hangi tedbirleri almaktadırlar.
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14.1. Sigorta Yolsuzlukları
Sigorta yolsuzluğunun temelinde; sahtecilik ve emniyeti suistimal yolu ile sigorta şirketinden
haksız bir menfaatin sağlanması söz konusudur. Sigortacılığın başlangıcından günümüze kadar
uzanan gelişimi içerisinde her dönemde suistimaller söz konusu olmuştur. Sigorta şirketleri
1800’ler ve 1900’lerin ortalarına kadar bu haksız kazançlara göz yummuşlardır. Sektörün hızla
büyüyerek dünya ekonomisinde önemli bir paya sahip olması ile bu kayıplar büyümüş ve
büyümeye paralel olarak önemli rakamlara ulaşmıştır.
Özellikle gelişmiş ülkeler sigorta yolsuzlukları ile mücadele için önemli kararlar almak zorunda
kalmışlardır. Bir kısım insanların sigorta şirketlerini sahtekârlık ile zarara uğratmalarından;
sigorta sözleşmesini yapan, devamı ve hasar anındaki yükümlülüklerini yerine getiren dürüst
sigortalılar etkilenmektedir. Sigorta şirketleri bu ilave giderlerini poliçelerin fiyatlandırılması
aşamasında sigortalılarına yansıtmaktadırlar.
2017 Türkiye’sinde sigorta şirketlerinin 1 yıllık ödenen hasar rakamları yaklaşık 10 Milyar $
civarındadır. Bu rakamın ne kadarının sahte hasarlar olduğunu söylemek ve tahminde
bulunmak kolay değildir. Bu rakamın sadece % 1 bile olması suistimal’in büyüklüğünü gözler
önüne sermektedir. Bu gün Avrupa’nın pek çok ülkesinde bu oranın % 10’un üzerinde olduğu
konuşulmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde sigorta sahteciliklerinden dolayı oluşan fazla
ödemeler, mahkeme masrafları, kayıp işlerin sektöre olumsuz etkisinin 20 Milyar $ civarında
olduğu tahmin edilmektedir.
Bu sahteciliklerin gelişimindeki kriterleri üç grupta toplayabiliriz; Bunlar toplumdaki sigorta
olgusu, sigortalının yaşadığı çevre ve sigortacılar.

14.2. Toplumdaki Sigorta Olgusu
Sigorta kavramı kişilerin geleceğe yönelik görebilecekleri zararlara karşı önceden kendilerini
güvenceye almalarıdır. Bireylerin sigortalandıkları dönem içerisinde başlarına bir olay
gelmemesi ve ödedikleri paranın şirkette kalacak olma ihtimali; kişileri sigorta şirketlerinden
haksız menfaat sağlamaya itmektedir. Sigortanın bir ihtiyaç kabul edilmediği ve sigorta
şirketlerinin müşterilerin peşinden koştuğu ülkemizde bu yolsuzluk olgusu daha da önem
kazanmaktadır. Ödedikleri primlerin belki de hiçbir zaman geri alınamayacak olması bazı
sigortalıları sahteciliklere yönlendirmektedir.
Toplumun her gelir düzeyinden pek çok insan sigorta şirketlerinden alınacak hasarın yüksek
gösterilmesine veya olmayan hasarın varmış gibi gösterilmesi olgusuna sıcak bakmaktadırlar.
Bunun sebeplerinin başında sigorta sahteciliklerinin ispatının güç olması gelmektedir. Olayın
ihtilaf durumlarında mahkemelere intikalinde ise ispat güçlüğü sebebi ile kararlar sigortalı
lehine çıkmaktadır.
Suistimal olaylarının resmi makamlarca incelenmesi ise tamamen bir prosedürden ibarettir.
Sigortalının beyanı doğrultusunda pek çok belge alınıp, işlemler yapılabilmektedir. Buna
toplumun süistimal olaylarına sıcak bakmasını hatta kişileri teşvik etmesini eklediğimiz zaman
durumun önemi daha da artmaktadır. Kişilerin sigorta sahtekarlığı yapıp toplum gözünde itibar
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kaybetmemeleri ve hukuki açıdan bir yaptırımın olmaması dürüst insanları bile olumsuz
davranışlara itebilmektedir.

14.3. Sigortalının Yaşadığı Çevre
Pek çok sigorta yolsuzluğu incelendiğinde temelinde kişinin yaşadığı çevrenin büyük etkisinin
olduğu görülmektedir. Bu etkinin temelinde de değişim yatmaktadır. Özellikle gelişimine hızla
devam eden ve refah düzeyi artan toplumlarda etik değerlerde bir değişim söz konusudur. Bu
ise toplumun büyük bir kesiminin ahlaki değerlerindeki değişimi beraberinde getirmiştir. Artık
toplum ve birliktelik kavramları değer kaybederken kişilerin ferdi çıkarları ön plana çıkmıştır.
Gelişmemiş ve az gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman sigorta kavramı ayrı bir önem
kazanmaktadır. Çünkü bu toplumlar için sigorta ihtiyaçlar sıralamasına alınmamakta, en
önemlisi lüks sayılmaktadır. Birçok sigortalı ise ödedikleri primin şirkette kalmaması için
ellerinden geleni yapmaktadırlar.
Toplumların geçmişteki ihtiyaçları ile günümüzdeki ihtiyaçları farklılık göstermektedir.
Önceleri açlıktan, doğal afetten, hastalıktan korunma ihtiyaçları yerini ekonomik ve sosyal
ihtiyaçlara bırakmıştır. Bireylerin yaşadıkları çevrenin refah düzeyinin yükselmesine rağmen;
güvenlik ihtiyaçları aynı ölçüde artmış, güvensizlik ve yalnızlık duygusu gündeme gelmiştir.
Bu ise özellikle gelişmiş ülkelerde sigorta talebinin patlamasına sebebiyet vermiştir.Değişen
ahlaki değerler, ihtiyaçlar ve toplum yapısı kişileri sigortalanmaya yönlendirirken; kişilerin
ferdi (bencil) zihniyetleri neticesinde sigorta sahtekarlıklarında bir artış olmuştur.

14.4. Sigortacılar
Son yıllarda hasar sahteciliklerindeki artışta sigortacıların bir katkısının olduğu da bilinen bir
gerçektir. Çünkü sigortacılar tedbirleri zamanında almayarak, bu tip olaylara duyarsız
kalmışlar ve müşterileri kaybetmemek için aykırı durumlara göz yummuşlardır. Sektör
içerisinde bu tip olayları yakından takip eden ve haksız kazancı müşterilerinden geri talep eden
şirketlerin sayısı oldukça azdır. Sigorta şirketleri pek çok zaman kendilerini aldatılmış
hissetmekle beraber istemeyerek hasarı ödemek durumunda kalmaktadırlar. Çünkü şirketler bu
tip müşterilerini mahkemeye vermekten kaçınmaktadırlar.
Sigortacı kaynaklı sebeplerden biri de bazı sigorta şirketlerinin hasarı geç ödeme ve hasar reddi
yollarını sıkça kullanmalarıdır. Bazı sigortalılar da bu durumu ve uzun hasar inceleme
prosedürleri ile katı poliçe sözleşmelerini bahane göstererek hasarın ihbarı aşamasında abartılı
taleplerde bulunmaktadırlar.
Sigortacıların geniş çaplı araştırmalar yapmamalarına bağlı olarak reel hasar taleplerinin
kontrolü mümkün olamamaktadır. Ayrıca hasarın olay yerinde incelenmesi aşamasında; her
branşta uzmanlaşmış eksperin olmaması neticesinde hatalı ekspertizler yapılmaktadır.
Şirketlerin maliyetlerini minimize etmek için hasarlarında her konunun uzmanı olmayan
eksperleri kullanıyor olmaları ise; yolsuzluk yapmaya çalışanların ekmeğine yağ sürmektedir.
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Bazı ülkelerde ise bu yolsuzluk olaylarına bizzat sigorta şirketlerinde çalışanların katıldığı
görülmüştür. Hatta bazı olaylarda sigorta şirketlerinin üst yöneticilerinin olması bu tip
yolsuzlukların sadece memur ve aracı düzeyinde kalmadığını göstermektedir.

14.5.Suç Çeşitleri
Sigorta yolsuzluklarını yaparak sigorta şirketlerini dolandırmanın pek çok çeşidi
bulunmaktadır. Bu suç çeşitleri incelendiğinde, pek çoğunun aşağıda belirtilen gruplara dâhil
olduğunu görmekteyiz. Bu gruplar sırası ile yolsuzluk hazırlığı, sigortasız hasarın sigortalı hale
dönüştürülmesi, uydurma hasar beyanı, hasar sonrası yanlış bilgi, maksatlı hasar meydana
çıkarma, hasar taleplerinde yolsuzluk ve başka birinin sigorta şirketine yönelik yolsuzluğudur.

14.5.1. Yolsuzluk Hazırlığı
Bu gruba dâhil olan kişiler her şeyi önceden planlayıp; sigortalanma aşamasından sonra neler
yapacaklarını önceden belirlemiş insanlardır. Amaç en ucuz şekilde sigortalanmak ve en kısa
zamanda sigorta şirketine yatırılan primin çok fazlasını geri almaktır. Organize olarak bu tip
eylemdeki kişilere çok rastlanılmamakla beraber; toplumdaki sigorta olgusuna paralel olarak
bu tip sigortalılar da mevcuttur. Bu grupta karşımıza çıkan genel gruplar; aşkın sigorta, aynı
rizikonun birden çok sigorta şirketine sigortalatılması ve bilgi gizlenmesidir.

14.5.2. Fazla Teminatlı (Aşkın) Sigorta
Poliçe teminat bedelinin, “sigortalanan riskin piyasa rayiç değerinden” yüksek olması
durumuna aşkın sigorta denir. Bazı ülkelerde kişilerin beyanlarına göre sigortalama yapıldığı
için uygulama oldukça kolaydır. Hatta işi organize olarak gören kişiler; ön ekspertiz ve acente
kontrolleri esnasında ödünç mallar alarak bunları kendi malları gibi gösterebilmektedirler. Bir
hasar durumunda örneğin bir yangında; olay esnasında hasar görmeyen mallarında talebinde
bulunup, önceden hazırlanan poliçe değerine göre zararı tazmin edebilmektedir. Hatalı ön
ekspertiz işlemleri de bu madde içerisinde değerlendirilebilir.

14.5.3. Mükerer Sigorta
Aynı riskin birden fazla sigorta şirketinden poliçe yapılması durumudur. Zarar durumunda daha
önce poliçe yaptırdığı şirketlerden talep edecektir. Tabi ki kişi önceden böyle bir hesap yapıp
birden fazla sigortalanma yaptığı için hasar kaçınılmazdır. Çünkü hiç kimse durduk yerde
malını birkaç yerde sigortalatmaz. Yakın gelecekte batı ülkelerinde bu tür olayların ortaya
çıkması durumunda hasarın ödenmemesi söz konusu olacaktır. Çünkü birden fazla sigortalanma
yapıldığı için hasar daima sahtedir veya kasıtlı olarak meydana getirilmiştir görüşü hâkimdir.
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14.5.4. Gizleme
En çok rastlanan durum kişilerin sigortalanan menfaat ile ilgili olarak daha önceki hasarlarını
bildirmek istememeleridir. Konut sigortaları için konutun metre karesini eksik beyan etmek, iş
yerleri için çalışan personel sayılarını eksik göstermek bu grup için örneklerdir. Büyük riskler
taşıyan veya zorunluluk gerektiren konularda sigortalılar da bazı bilgileri saklayabilirler. Bilgi
gizleme icraata geçmemiş bir olay gibi görülse de; bir hasarda sigortalının zararının sigorta
şirketince ödenip ödenmemesi durumunda önemli bir maddedir.

14.5.5. Sigortasız Hasarın Sigortalı Hale Dönüştürülmesi
En önemli yolsuzluk şekillerinden biri de sigortalanmamış bir riskin hasar olayından sonra
sigortalanma girişimidir. Hasardan sonra poliçe düzenlendiği için ve poliçenin vadesinin bu
hasar tarihini kapsaması sebebi ile şirketler bu yanlış hasarı ödemek durumunda kalmaktadırlar.
Riskin meydana getirdiği hasar kademeli oluyor ve giderek büyüyorsa bu aşamada uygulanan
yol ise; yanlış beyandır. Bir tesis çevreye zarar veriyorsa ve bu tesis gerekli incelemeler
yapılmadan mali mesuliyet sigortası yapılmış ise sigorta şirketlerinin bu tip hasarlardan
görecekleri zararlar zincirleme büyüyebilir. Burada karşılaşılan durumda; sigortalama
aşamasında devam eden bir hasar mevcuttur ve sigortalı yeni başlamış veya devam eden bir
hasarını yeni yapılan sigorta kapsamına almaktadır. Bu tip olayların meydana gelmesinin
temelinde sigortalının sigortacılardan( şirket içi elemanlar, acente, eksper) destek görmesi
yatmaktadır. Bu tip sahte beyanlar en çok rastlanan olaylar olup; sigortalı gerekli durumlarda
kolaylıkla sahte deliller de bulabilmektedir.

14.5.6. Yalan Beyan
Sigortalının cep telefonunu bir arkadaşına verip; bunu sigorta şirketine çaldırdım diye ihbar
etmesi bu sınıfa giren bir yolsuzluktur. İş yerlerindeki cihazlarını ve emtea’larını başka bir yere
taşıyıp olayı sigortacılara hırsızlık olarak yansıtan ve şirketlerden bu hasarı talep eden
sigortalıların sayıları hiç de az değildir.

14.5.7. Hasar Sonrası Yanlış Bilgi
Bu tip olaylarda kişinin sigortası vardır ve bir hasar meydana gelmiştir; kişinin bu hasarı poliçe
teminatına girmemektedir. İşte bu durumlarda yanlış beyanlar verilerek hasar poliçe teminatına
alınmaktadır. Bunların ispatı çok güç olup hemen hemen imkânsızdır. Çünkü bu tip hasar
sahipleri gerekli mercilerden aldıkları belgelerle hatalı beyanlarını meşru hale
dönüştürebilmektedirler.

14.5.8. Kasıtlı Hasar
Büyük ve komplike bir tarzdır. Sigortalının sigorta şirketinden menfaat sağlamak maksadı ile
bilinçli olarak meydana getirdiği hasarlardır. Bu tip durumlarda sigortalının mali olarak bir
241

çıkarı söz konusu olduğundan; hasarın büyüklüğü sigortalının ihtiyacı olduğu para ve poliçe
teminatı ile sınırlıdır.

14.5.9. Üçüncü Şahıslara Yaptırılan Hasarlar
Bir önceki madde ile bağlantılı olan bu tip hasarlarda sigortalı bizzat olayı gerçekleştiremez.
Ve bu işin uzmanına veya kendisine yakın birisine yaptırır. Kundaklama, su baskınları, hırsızlık
olayları en sıkça rastlanan olaylardır. Olayın faili üçüncü bir kişi görülse de azmettiren olarak
esas sorumlu sigortalıdır.

14.5.10. Hasar Tespitinde Yolsuzluk
Olayın özünde sigortalının hasar durumunda eksik sigortalama ihtimalini göz önüne alarak
hasar talebini gerçek durumdan daha fazla göstermek istemesi yatmaktadır. Konut, kasko, işyeri
sigortalarında uygulama alanı çok geniş olan bu sahteciliklerin önlenmesinde en önemli rol;
hasar tespitinde titiz ve özenli çalışma görevi ile eksperlere düşmektedir. Bazı şirketlerin bu tip
olayları toleranslı karşılamaları ise olayın çözümünü önleyip; kronikleştirmiştir.

14.5.11. Başka Birinin Sigorta Şirketine Yönelik Yolsuzluğu
Bu tip olaylarda olayın kahramanı sigortalı değil üçüncü şahıslardır. Bu tip kişiler
sigortalılardan faydalanarak hasarlarını sigorta şirketlerine ödetmek istemektedirler. Kendileri
için uygun durum sağlayarak veya bir kaza durumunu istismar ederek amaçlarına
ulaşmaktadırlar. Trafik sigortalarında bu tip olaylara rastlamak mümkündür. 23

23

ÖZCAN, Hakan , (1999)Sigorta Sahtekarlıkları, GESİD Yayınları, İstanbul
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Uygulamalar
1)

Ödenen hasarlarda % kaç suistimal olabilir? Araştırınız?

2)

En sık rastlanan suistimal hangisidir? Araştırınız?
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Uygulama Soruları
1)

Sigorta suistimalleri nelerdir?

2)

Sahte hasar nedir? Kolay tespit edilebilir mi?

3)

En çok kullanılan sigorta yolsuzlukları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Sigorta Sahtekârlığı nedir? Sigorta sahtekârlık çeşitleri nelerdir? Şirketler bu
konularda hangi tedbirleri aldığı öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Poliçe teminat bedelinin, “sigortalanan riskin piyasa rayiç değerinden” yüksek
olması durumuna ………….. sigorta denir.
A)

Aşkın sigorta

B)

Bilgi gizlenmesi

C)

Yolsuzluk

D)

Uydurma hasar beyanı

E)

Tespit hatası

2)

Aşağıdakilerden hangisi sigorta yolsuzluğu sayılmaz?

A)

Aşkın sigorta

B)

Bilgi gizleme

C)

Uydurma beyan

D)

Hasar sonrası poliçe

E)

Hatalı rapor

3)
Sigortalının sigorta şirketinden menfaat sağlamak maksadı ile bilinçli
olarak meydana getirdiği hasarlara nedir?
A)

Bilgi gizleme

B)

Abartma

C)

Kasıtlı hasar

D)

Uydurma

E)

Vade dışı
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4)
İşin uzmanına veya kendisine yakın birisine yaptırılan; Kundaklama ve su
baskınları gibi hasar yolsuzluğuna ne denir?
A)

3.Şahıs

B)

Abartma

C)

Vade dışı

D)

Bilgi gizleme

E)

Uydurma beyan

5)

Yanlış beyan vererek hasar sonrası fazla tazminat alma durumuna ne dir?

A)

Vade dışı

B)

Abartma

C)

Bilgi gizleme

D)

Yanlış bilgi

E)

Uydurma

6)

Aşağıdakilerden hangisi sigorta yolsuzluğu değildir?

A)

Vade dışı

B)

Abartma

C)

Hatalı bilgi

D)

Yanlış beyan

E)

Hatalı matematiksel hesap

7)

Sigorta yolsuzluğunda en önemli etki nedir?

A)

Eğitim

B)

Gelir durumu

C)

Yaşanan çevre

D)

Eğitim

E)

Sosyal hayat
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8)
Pek çok Avrupa ülkesinde ödenen hasarın yaklaşık % sinin yolsuzluk
olduğu tahmin edilmektedir.
A)

20

B)

30

C)

10

D)

25

E)

5

9)
değildir?

Toplumdaki sigorta şirketinden fazla para alma sebeplerinden biri

A)

Sigorta bilincinin olmaması

B)

Sosyo ekonomik durum

C)

Yaşanan çevre

D)

Ekomik güç

E)

Merak

10)
Sigorta bireylerin hasar durumunda zararlarını ………… karşılama
ihtiyacından doğmuştur?
A)

Birlikte

B)

Kamu ile

C)

Bireysel

D)

Tek başına

E)

Devlet ile

Cevap Anahtarı:
1)A

2)E 3)C 4)A 5)D 6)E 7)C 8)C 9)E

10)A
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