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1.1. Sigorta Branşlarına Yaklaşım

Türk halkının öncelikle endişeleri üzerine ve bu endişeleri kapsayan güvencelere karşı sigorta
yaptırma davranışlarını TSRSB adına inceleyen Nielsen şirketinin Eylül 2008 tarihine ait
araştırması aşağıda paylaşılmıştır.
Anket yapılan 3033 katılımcıdan gelecekle ilgili ilk üç endişelerini sırasıyla belirtmeleri
istenmiştir. Sadece ilk sırada belirttikleri, yani kendileri için daha kritik olan konular
incelendiğinde, endişelerin başında ekonominin durumu, işsizlik ve hayat pahalılığının geldiği
görülmektedir. Sağlık konusunda endişe ise hemen bunların ardında 4. sırada yer almaktadır.

İstatistiki Bilgiler
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Grafik 1: Türk halkının endişeleri
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Grafik 2: Sigorta sahiplerinin cinsiyetlere göre dağılımı

Anket yapılan 3033 katılımcı arasında sigorta sahibi olan 749 katılımcıdan sigorta sahiplerinin
%65’ini erkekler oluşturmaktadır. Tüm sigorta türlerinde erkeklerin sahiplik payı, kadınlara
kıyasla daha yüksektir.
Yine aynı araştırmada, sigorta sahiplerinin sahip oldukları sigorta türüne göre yaşları
incelendiğinde dersimizin konusu olan özel sağlık, hayat ve ferdî kaza poliçelerine ortalama
yaş 33-35 yaş aralığında genç bir nüfusun sahip olduğu görülmektedir.
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Yaş
• Konut ve zorunlu deprem sigortasında 45 yaş üzeri, bireysel emeklilikte 25-34 yaş, özel
sağlık ve hayat sigortasında ise 16-24 yaş grubunun üstünlüğü göze çarpmaktadır.
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Grafik 3: Sigorta sahiplerinin yaşlara göre dağılımı
Aynı araştırmaya göre, özel sağlık sigortasına sahip olanlar, en yüksek oranla (% 61) üniversite
ve yüksek lisans eğitimi almış kişilerden oluşmaktadır.
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Eğitim
• Tüm sigorta sahiplerinin yaklaşık 45%’i üniversite ve üzeri eğitimlidir.
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Grafik 4: Sigorta sahiplerinin eğitim durumlarına göre dağılımı
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Bu ders boyunca işleyeceğimiz üç branşa sahip sigortalıların ücretli çalışanlar olduğu
görülmektedir.

Meslek
• Ücretli çalışanların Bireysel Emeklilik, Özel Sağlık ve Hayat sigortası sahipleri içindeki
oranının yüksekliği dikkat çekmektedir.
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Grafik 5: Sigorta sahiplerinin mesleklerine göre dağılımı

Sosyal güvnce sahiplerinin branşımıza yaklaşımlarını incelersek:

17

Sosyal Güvence Sahipliği
• Anket gerçekleştirilen 3033 kişinin 90%’ı Sosyal Güvenlik Sistemine dahildir. Sosyal
güvence sahipliği C2 SES grubunda daha düşüktür.
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Grafik 6: Sosyal güvence sahipliği dağılımı (SES: Sosyoekonomik statü)

Sosyal Güvence ve Özel Sağlık Sigortası…
• 3033 katılımcının yarısından fazlası devlet tarafından sağlanan sağlık güvencesinin yeterli
olduğunu, ancak bunun yanı sıra özel sağlık güvencesine sahip olmayı da istediklerini
belirtmişlerdir. Sadece özel sağlık sigortasının yeterli olacağını düşünenler ise azınlıktadır.
Devlet tarafından sağlanan sağlık güvencesinin yanında
onu tamamlayan, Özel sağlık sigortasına da sahip
olmalıyım.
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Grafik 7: Sosyal güvence ve Özel Sağlık Sigortasına ilişkin düşünceler
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Özel sağlık sigortası sahiplerinin diğer branşlara göre daha yüksek oranda, poliçesi hakkında bilgi
sahibi olduğunu görüyoruz.

Sahip olunan sigorta hakkında bilgi düzeyi
(Özel Sağlık)
• Anket gerçekleştirilen katılımcılar arasında 112 kişi özel Sağlık sigortası sahibidir. Bu
kişilerin en az bilgili oldukları konular yatarak tedavi giderlerinin ne ölçüde karşılandığı ve
hangi tedavilerin kapsam dışında olduğudur.
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Grafik 8: Sahip olunan sigorta hakkında bilgi düzeyi

Araştırmadan anlaşılan, genel olarak katılımcıların gelecekle ilgili endişeleri sırasıyla ekonomik
durum, işsizlik, enflasyon, sağlık ve deprem riskleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Katılımcıların
büyük bölümünün sigortayı “güvence, garanti” ile özdeşleştirdikleri ve sigortalı olmanın “geleceği
güvence altına alacağını” düşündükleri göz önüne alındığında, ülkemizde sigortacılığa karşı
olumlu bir tavır bulunduğu söylenebilir. Nüfusun dörtte üçünün herhangi bir sigortası olmaması,
ülkenin bu alanda taşıdığı yüksek potansiyele işaret etmektedir.

Bu alanda sigorta şirketlerini bekleyen zorluklardan biri ise, her dört tüketiciden birinin ve
özellikle sosyoekonomik durumu düşük olan grubun sigorta yaptırmanın zenginlik simgesi olduğu
yönünde bir kanaatinin bulunmasıdır. Sigorta sahipliğini artırmak için yapılacak iletişim
19

aktivitelerinde sigorta yaptırmanın geri dönüşünün yüksek olduğu ve düşünüldüğü kadar pahalı
olmadığının belirtilmesi gerekmektedir.

Gelecekte yaptırılması planlanan sigortalar arasında özel sağlık sigortasının özellikle kadınlar
tarafından daha fazla belirtilmiş olması dikkat çekmektedir. Bu sigorta ürünlerine daha sıcak
yaklaştığı görülen kadın tüketicilerin hedef alınmasına devam edilmesi faydalı olacaktır.
Hâlihazırda artan iletişim aktivitelerinin de katkısıyla konut, bireysel emeklilik ve özel sağlık
sigortası ürünlerinde ev hanımlarının oranının diğer sigorta ürünlerindekine nazaran daha yukarıda
olması, ürün tercihi eğilimini hakkında fikir sağlamaktadır.
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Grafik 9: Sosyal güvence sahipliği
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Grafik 10: Sosyal Güvence ve Özel Sağlık Sigortası
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Grafik 11: Sigortanın satın alındığı kanal
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Grafik 12: Sigorta şirketi seçerken dikkat edilen hususlar
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Grafik 13: Ürün bazında yeni sigorta yaptırma eğilimi

Yeni ürün almak istense öncelikte yine bu derste inceleyeceğimiz branşlar bulunmaktadır.

Yukarıda istatistiklerle sigortalanma konusundaki eğilimler incelenmiştir. Söz konusu ürünler,
aşağıda tanımları, genel ve özel şartları ile incelenecektir.

1.1. Can Sigortalarına Giriş
1.1.1. Tanımı
Can sigortaları, insanın kendisi ile ilgili riskleri teminat altına alan bir branştır. Yani ölüm,
sakatlık, hastalanma, yaşlanma, kaza geçirme gibi tehlikelere karşı teminat altına alır. Bu
kapsamda yer alan sigortalara örnek olarak hayat sigortaları, sağlık ve hastalık sigortaları ile
ferdî kaza sigortalarını örnek vermek mümkündür.
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1.1.2 Can Sigortalarında Risk Nedir?
İnsanların karşılaşabilecekleri, henüz gerçekleşmemiş ve gerçekleşme ihtimali olan
tehlikelerdir. İnsanın kendisi ile ilgili risk; hastalanmak, sakat kalmak, iş göremez hâle gelmek,
yaşlanmak ve ölmektir.

Bu risklerin sigorta kapsamına alınabilmesi için ölçülebilir olması gerekir. Bu ölçüm, geçmişte
belli bir dönem içinde gerçekleşmiş olaylar istatistiksel olarak analiz edilerek yapılır. Sigorta;
matematik, istatistik ve aktüerya bilgileri gerektirir.

Ülkemizdeki sigorta branşları, 11/07/2007 tarihli ve 26579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
2007/1 sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ ile belirlenmiştir.

Buna göre, sigorta branşları aşağıda yer aldığı şekilde hayat dışı grubu ve hayat grubu olmak
üzere alt ayırımlara tabi tutulmuştur. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereği, sigorta şirketleri
hayat ve hayat dışı sigorta gruplarından sadece birinde faaliyet gösterecek olmakla birlikte,
hastalık/sağlık ve kaza branşları her iki grup altında yer aldığından, söz konusu branşta gerek
hayat gerekse hayat dışı grubunda faaliyette bulunan sigorta şirketleri teminat verebilir. Daha
önce hayat dışı sigorta şirketleri tarafından yapılan kara yolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk
ferdî kaza sigortasının kaza branşında (II/6) ruhsatı olan hayat sigorta şirketleri tarafından da
yapılabileceği belirtilmiştir.

1.1.2. Hastalık ve Sağlık Sigortası Güvenceler
Sigortanın Yaptırılması
Hastalık ve sağlık sigortaları, sigortalı lehine yapılabileceği gibi hastalık sigortalarında, lehtar
da tayin edilebilir.
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Sağlık Sigortasında Sigorta Güvencesi
Sağlık sigortası ile sigortacı;
a) Hastalık sonucu gerekli hâle gelen ilaç dâhil her türlü tıbbi bakım, gebelik ve doğum,
hastalıkların erken teşhisine yönelik ayaktaki incelemeler de dâhil olmak üzere sözleşmede
kararlaştırılan giderleri,

b) Tıbben yatarak tedavinin gerekli olduğu durumlarda günlük hastane giderleri,

c) Sigortalının hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için
kararlaştırılan günlük hastalık parası,

d) Sigortalının bakıma muhtaç hâle gelmesi durumunda, bakım nedeniyle doğan giderler veya
kararlaştırılan gündelik bakım parası için güvence verir.
Aksine sözleşme yoksa güvence, birinci fıkradaki tutarların tümünü kapsar.

1.1.3.Hastalık Sigortasında Sigorta Güvencesi :
Bu sigorta ile sigortacı, sözleşmede öngörülen hastalıklardan birinin veya birkaçının
sözleşmenin devamı sırasında gerçekleşmesi veya ortaya çıkması hâli için sigorta güvencesi
sağlar. Sözleşmede birden çok hastalık sigorta güvencesine bağlanmışsa hastalıklardan birinin
gerçekleşmesi veya ortaya çıkması hâlinde bedel ödenir ve sözleşme sona erer. Aksine
sözleşme yoksa güvencenin hastalıklardan sadece birinin gerçekleşmesi hâli için verildiği kabul
edilir.

1.1.2.1.Sigorta Değeri
Hastalık sigortaları ile meblağ sigortası şeklinde düzenlenen sağlık sigortalarında, sigortalının
sağlığı bir veya birkaç sigortacı tarafından çeşitli bedellerle sigorta ettirilebilir.
Ödenecek bedelin menfaatten fazla olduğu durumlarda, aşan kısım sigortalının lehine yapılmış
sayılır.
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1.1.2.1. Hastalık Sigortasında Lehtar:
(1) Başkasının hastalığı üzerine lehtar tayin ederek sigorta yapılabilmesi için o kimse ile lehtar
arasında bir menfaat ilişkisinin bulunması ve sigortalının yazılı izni gerekir. Sigortalının kanuni
temsilcisinin bulunduğu hâllerde, yazılı izin kanuni temsilci tarafından verilir. Sigortalı on beş
yaşını doldurmuşsa ayrıca onun da izni alınır. Aksi takdirde yapılan sözleşme geçersizdir.

(2) Kanuni temsilcinin lehtar olarak tayin edildiği veya sigorta ettiren olduğu hâllerde, izin
hususunda sigortalıyı temsil yetkisi yoktur.

(3) Sigorta ettiren, tayin ettiği lehtarı sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük
yerine getirilmediği takdirde, sigortacı iyi niyetle yaptığı ödeme ile borcundan kurtulur.
(4) Lehtarın belirtilmediği hâllerde, sigortanın sigortalı lehine yapıldığı kabul edilir.
1.1.2.2. Bekleme Süresi :
Hastalık ve sağlık sigortalarında poliçe başladıktan sonra bazı hastalıklarda, sigortacı tarafından
bekleme süresi konulmakta, yani o hastalıklara ait risk bekleme süresi içerisinde gerçekleşirse
teminat kapsamı dışında kalmaktadır.

Bekleme süresi konulmasının nedeni, poliçe öncesine dayanan riskleri teminat altına almamak,
hastalanınca poliçe yaptıran kötü niyetli sigortalı adaylarını sistem dışında tutmak olarak
özetlenebilir. Bekleme sürelerini öngören sigorta sözleşmelerinde, bekleme süresinin üst sınırı
Hazine Müsteşarlığınca veya müsteşarlığın uygun göreceği bir kurum tarafından belirlenir.

1.1.2.3. Yeni Doğan Bebeğin ve Evlat Edinilenin Sigorta Kapsamında Olması
Doğum sırasında, ana babadan biri için yaptırılmış bir hastalık veya sağlık sigortasının
bulunması hâlinde, doğumun tamamlanmasından itibaren bebek, gün esaslı prim alınarak ve
risk analizi yapılarak sigortanın kapsamına dâhil olur. Ancak, bunun için doğumun en kısa
sürede (genellikle bir ay) içinde sigortacıya bildirilmesi gerekir.
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Evlat edinilen küçükler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır. Evlilik nedeniyle var olan
poliçeye dâhil olmak da aynen yenidoğan bebeğin dâhil edilmesi şartları ile gerçekleştirilir.

1.1.2.4. Bilgi İsteme Hakkı:
Sigortacı, ilgili kişinin veya onun kanuni temsilcisinin talep etmesi hâlinde, bunlarca belirlenen
doktora, güvence kapsamındaki hastalığın gerçekleşip gerçekleşmediği ve tıbbi bir tedavinin
gerekliliği konusunda aldığı rapor hakkında bilgi ve rapor üzerinde inceleme imkânı vermek
zorundadır.

Aynı şekilde sigortalı, sigortacının tazminat ödemesine, risk analizi yapmasına esas teşkil
edecek konularda, kendisince bilinen, teşhis edilmiş ya da teşhis edilmese de şikâyeti olan
rahatsızlıklarda her türlü bilgi, belge, beyan ve raporları vermek zorundadır.

1.1.2.5. Hastalık ve Sağlık Sigortasına Uygulanacak Diğer Hükümler
Hayat sigortalarına ilişkin hükümler, sağlık sigortası hakkında da uygulanır. Ancak, intihara
teşebbüs nedeniyle sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesine bağlıdır. İntihara
teşebbüs nedeniyle oluşan giderler, sağlık ve hastalık sigortalarının kapsamı dışındadır. Hayat
sigortalarında belirli bir süre sonunda (3 yıl) karşılanmaktadır.

Genel hükümler dışında, sigortalının maruz kaldığı hastalık, ilaç ve tedavi giderleri gibi gerçek
zararların sigortacı tarafından karşılanması öngörülen sağlık sigortalarında ise, zarar
sigortalarına ilişkin hükümler yer alır.

Sözlük
Lehtar: Can sigortalarında, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, lehine sigorta
sözleşmesi akdedilen ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde kural olarak sigorta tazminatını
sigortacıdan isteme hakkına sahip olan kişidir. Örneğin, bir kişinin kendi ölüm riski
çerçevesinde hayat sigortası satın aldığını düşünelim. Riskin gerçekleşmesi, yani sigorta ettiren
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kişinin ölmesi hâlinde poliçede belirtilen hakların ödeneceği kişi, sigortayı yaptıran yani ölen
kişinin lehtarıdır. Lehtarın adı sigorta sözleşmesinde sigortalı ya da sigorta ettiren olarak
geçmemesine karşın, sigorta şirketinin yapacağı ödemeden faydalanacak kişidir.
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2.1.Amaç
Yaşayan bir organizma olan insan, kimi zaman kendi bünyesinden kaynaklanan kimi zaman da
dış etkiler nedeniyle vücut bütünlüğünün bozulması ya da işlevlerini yerine getirememesi
nedenleriyle bir gider rizikosu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu riziko da diğer branşlarda
olduğu gibi sigorta konusudur.

Hastalık sigortaları, kaza sigortalarının içinde yer alan ve ayrı bir düzenlemeye tabi tutulmamış
bir branş iken kazanın yanı sıra hastalık sonucu oluşan giderleri de tazmin etmekte olduğu için
hastalık sigortası yerine sağlık sigortası adı altında ayrı bir branş olarak kabul görmüştür. İnsan
sağlığına yönelik riskleri teminat altına almış ve tedavi giderlerini ödemek üzere “sağlık
poliçeleri “ hazırlanmıştır. Ancak iki branşı giriş aşamasında birlikte incelemek doğru olacaktır.

2.1.Doğuş Nedeni
Sağlık harcamalarının yüksek rakamlarla ifade ediliyor olması, özel hastanelerin piyasaya
girme isteği, sosyal güvenlik sistemlerinin (SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur’un ortak ismi ile
SGK) beklentileri karşılayamıyor olması, sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar, zaman
kayıplarını önleme isteği, işverenlerin çalışanları arasında bağlılık duygusunu geliştirmek ve
belirli bir kültür ve mali gelir seviyesinde olup büyük şehirlerde yaşayan azınlık bir kesimin bu
ihtiyacı sağlık sigortalarının doğuşuna neden olmuştur.

İlk olarak büyük sigorta şirketleri, 1990 yılı başlarında elementer branşların yanında, birikimli
hayat poliçeleri ile birlikte sağlık poliçelerini de üretmeye başlamıştır.

Avantajları, yukarıda sayılan doğuş nedenleri ile paraleldir. Özel hastanelerden daha rahat
faydalanabilmek, zaman kazanmak, işveren açısından zaman kayıplarını önlemek ve çalışan
motivasyonu ve şirkete bağımlılığı arttırmak şeklinde tanımlanabilir.
İlk sigortalıların eğitim, kültür ve maddi seviyelerinin Türkiye ortalamalarının üzerinde
olmasını, kendilerini özel ve farklı hissetme talebine de bağlayabiliriz.

Özel sağlık sigortalarından önce, Türkiye’de sunulan sağlık sistemini incelemek ve özel sağlık
sigortalarına olan ihtiyacı belirlemek gerekir.
1.1. Türkiye’de Sağlık Sistemi
1.1.1.

Kamu Sağlık Sistemi

1.1.1.1. Sosyal Güvenlik Sistemi (SGK )
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Ülkemizde devletin sağlık alanındaki sorumluluğu, düzenleyici ve denetleyici bir role göre
yapılandırılmıştır. Anayasanın 56. maddesinde, “Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı
içinde sürdürmesini sağlamak, insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak iş birliğini
gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak,
onları denetleyerek yerine getirir.” ibaresi yer almaktadır.

Mayıs 2009’dan önce devlet sağlık sistemi, üç temel sosyal güvenlik kuruluşuna ilave olarak
konsolide devlet bütçesi içinde yer alan kamu kurumlarının çalışanları için sağladığı sağlık
teminatlarından oluşmakta idi.

• Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)
• Bağ-Kur (bağımsız çalışanlar, esnaf, sanatkar vb.)
• Emekli Sandığı (Kamu görevinden emekliler)
• Devlet memurları (İlgili kurumları ödüyor)
• Yeşil Kart (Sağlık Bakanlığı bütçesinde)
• Sandıklar (SSK Kanunu ile kurulmuş)
• OYAK (Silahlı kuvvetler mensupları ve emeklileri)
• Diğer sağlık güvencesi de sağlayan farklı isimler taşıyan kurumlar
Bunlardan en geniş kapsamlı olan SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu), kamu ve özel sektöre bağlı
olarak çalışanları ve bağımlılarını teminat altına almakta idi. Yatarak ve ayakta tedavi, protez
temini, geçici iş göremezlik günlük ödeneği gibi bakım hizmetlerini sunmaktaydı.
Ayakta tedavilerde ilacın çalışan ve bağımlıları için % 80’ini, emeklilerde ise % 90’ını
karşılamaktadır. Sağlık için çalışandan kesilen prim, brüt maaşının % 11’i kadardır. Bu oranın
% 5’i işçi kalanı da işveren tarafından karşılanmaktaydı.

Bağ-Kur ise serbest çalışanları kapsamakta idi. Yaşlılık, ölüm ve maluliyet teminatları ile
sağlık sigortası teminatları vermekteydi. Sigortalı ve bağımlıları içinde bulundukları gelir
basmağına göre % 12’si kadar prim ödemekte idi. İlaçta katılım oranları ise SSK ile aynıdır.
Emekli Sandığı, devlet memurları, emekli, dul ve yetimleri teminat altına almakta, yatarak ve
ayakta tedavi teminatının yanı sıra maluliyet teminatı da vermektedir. Sağlık için emekli ve
çalışanlardan prim alınmamakta, çalışanların veya emeklilerin bağlı bulunduğu kurum
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tarafından sağlık giderleri ödenmekteydi. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve bağımlıları ise
Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri kapsamında değerlendirilmektedir.

20 Mayıs 2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanun ile bunların tamamı SGK (Sosyal Güvenlik
Kurumu ) adı altında birleştirilmiştir. Kurumun amacı; “sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı,
etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal
güvenlik sistemini yürütmektir.” Bu şekilde incelemek gereklidir.

25 Mayıs 2007 tarihli Resmî Gazete ile 15 Haziran 2007’den geçerli olmak üzere, SSK, BağKur ve Emekli Sandığı uygulamaları arasında eş güdüm sağlanması amaçlanmıştır.

“Sigortacılık hizmetlerinden kaynaklanan farklılıklar nedeniyle sağlık yardımlarından
yararlanma şartları, yararlanma süresi, sağlanan sağlık yardımları vb. uygulamalar,
devredilen kurumların sigortacılık mevzuatı hükümleri doğrultusunda yürütülür.” denmektedir.

Sağlığın SGK ile tek çatı altında toplanması ile sağlık hizmetlerine kolay ulaşım sağlanmıştır;
• Üniversite hastanelerine doğrudan ulaşım,
• Özel hastanelere ve sağlık tesislerine (sözleşmeli) doğrudan ulaşım,
• Sürekli kullanılan ilaçların (Hiper Tansiyon, Diabetus Mellitus vb.) tek rapor ile 2 yıl
süresince ve 2’er aylık dozlarda alınabilmesi,
• Şehir içi ve şehirlerarası ambulans ücretinin ödenmesi,
• Diş hekimi muayenehanelerinden yararlanma (Devlet ya da üniversite hastanesi sevkiyle)
hakları sağlanmıştır.

Ayrıca , 26 Mayıs 2007 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile:
“Vakıf üniversiteleri de dâhil olmak üzere, tıp fakültesi hastaneleri, kamu hastanesi niteliğinde
olduklarından halka sundukları sağlık hizmetlerinden, özel muayene olmak isteyen
vatandaşlardan özel muayene farkı hariç, Tedavi Yardımlarına İlişkin Uygulama Tebliği’ne
uymaları gerekmektedir.” şeklinde alınabilecek fark ücretlerine de kontrol ve sınırlama
getirilmiştir.

Bu şekilde, devlet hastaneleri, tıp fakültesi hastaneleri, özel hastaneler (ruhsatlarında belirtilmiş
tüm dallarda ve SGK’ya bildirilmiş hekimler), tıp merkezleri ve poliklinikler (anlaşmasını
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tamamlayan), anlaşmalı diyaliz merkezleri, görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar (anlaşma
yapmış olanlar ve sevkle hasta kabul edenler), diş hekimi muayenehaneleri (devlet veya tıp
fakültesi hastanesi sevki ile) yararlanılabilecektir.

SGK’ya kurumdan yetki almış işyeri hekimleri, sağlık ocağı hekimleri, devlet hastanesi
hekimleri, tıp fakültesi hastanesi hekimleri, özel hastanelerde kurumla anlaşma yapmış
hekimler, anlaşmalı tıp merkezi ve poliklinik hekimleri, diyaliz merkezi hekimleri, sevkle
gidilmiş diş hekimleri reçete yazabilecek duruma getirilmiştir.

Kullanılan bazı ilaçlardan katılım payı alınmamaktadır:
• Yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlardan,
• Gebelik sürecinde kullanılan ilaçlardan,
• Kronik bazı hastalıklarda (verem, kalp yetmezliği, şeker hastalığı, hipertansiyon, kronik
nörolojik ve solunum sistemi hastalıkları, kanser gibi) yazılan ilaçlardan (raporlu olması
durumunda) katılım payı alınmamaktadır.
• Çalışanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden % 20 oranında,
• Kurum emeklileri ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden % 10 oranında ilaç katılım payı
alınmaktadır.

Sağlık hizmetlerine ulaşabilmek için SGK ile anlaşması olan özel hastaneler ile üniversite ve
devlet hastaneleri, sağlık ocakları ve eczanelere T.C. kimlik numarası ile başvurmak yeterli
olabilmektedir.

Kamu sağlık sigortaları; verdiği geniş teminatları, hizmetlere ulaşım kolaylıkları ile sosyal
devletin en önemli görevini başarı ile yerine getirmektedir. Buna rağmen yukarıda bahsedilen
nedenlerle kamu sağlık sistemine ek olarak özel sağlık sigortalarına ihtiyaç duyulmuş ve bu
branş da diğer sigorta branşları arasında yerini almıştır.

2.1.1.Özel Sağlık Sigortaları:
Türkiye’de özel sağlık sigortaları 1989-1991 hayat sigortalarına ek olarak verilen gündelik
tazminat sigortaları ile başlamıştır. Daha sonraki yıllarda Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu
gibi yatarak ve ayakta tedavi teminatları ile geliştirilerek güncellenmiştir.
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2.1.1.1.Sağlık Sigortalarının Türkiye de Gelişimi*:
Yıllar

Özel Sigorta Şirketi
Sayısı

Özel Sağlık

Özel Sağlık

Sigortası Satan

Sigortalı

Şirket Sayısı

Kişi Sayısı

1997

60

40

527.991

1998

65

41

599.702

1999

62

40

742.299

2000

62

40

690.262

2001

61

40

655.702

2002

58

29

697.505

2002

55

26

704.545

2004

55

26

845.598

2005

52

22

2006

52

22

2007

56

28

2008

59

59

2010

60

1.666.022

Tablo 1: Türkiye’de Özel Sağlık Sigortalarının Gelişimi (*Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliği)

Bu sigorta şirketlerinin topladıkları primler ise: (*)
Sağlık Sigortası Satan
Yıllar

Şirketlerin Topladığı
Prim Milyon (USD)

Toplam Sigorta Primi
İçinde Sağlık
Sigortası Prim Oranı
(%)

1991

12,0

1.2

1992

20,6

1.7

1992

20,5

2.0

1994

24,8

2.9

1995

60,5

4.8

1996

98,6

6.5

1997

118,2

8.5

1998

179,8

10.1
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1999

199,6

10.9

2000

281,1

10.5

2001

187,8

10.8

2002

250,2

11.4

2002

271,5

10.1

2005

798.529(TL)

10.22

2006

984.024(TL)

10.18

2007

1.218.174 (TL)

11.14

2008

1.226.126 (TL)

11.26

2009

1.415.189(TL)

11.52

2010

1.705.491.(TL)

14

Tablo 2: Türkiye’deki Özel Sağlık Sigortası Şirketlerinin Topladıkları Primler (*Türkiye
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği)

Diğer Branşlar İçinde Sağlık Sigortaları:
Yıllar

Kaza

Hayat

Yangın

Sağlık

Nakliyat Mühendislik Diğer

%

%

%

%

%

%

%

1998

48

17

14

10

6

4

1

1999

46

18

16

11

4

4

1

2000

48

18

14

11

4

4

1

2001

44

14

19

11

5

5

2

2002

40

18

18

11

4

5

4

2002

42

20

17

10

4

4

2

2010

47

-

17

14

2

Tablo 2: Sağlık Sigortalarının Diğer Sigorta Çeşitleri İçindeki Oranı

Diğer branşların primlerine göre sağlık sigortası primleri ortalama % 10’unu oluşturmaktadır.
Ancak 1991 yılında bu oran % 1.2 olarak görülmektedir.

Sağlık Sigortası Şirketlerinin Prim Üretimi Sıralamasında İlk On Şirket, 2001
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Prim Üretimi

Sektör Payı

Sıra

Şirket Adı

1

Yapı Kredi Sigorta

61.700.677

24.0

2

Koç Allianz

50.458.225

19.6

2

Anadolu Hayat

21.574.820

12.2

4

Bayındır Hayat

15.695.441

6.1

5

Başak Hayat

14.625.628

5.7

6

Axa Oyak Hayat

12.227.980

4.8

7

İsviçre Hayat

11.048.225

4.2

8

Demir Hayat

9.576.915

2.7

9

Akhayat

4.919.508

1.9

10

American Life

2.441.906

1.2

11

Diğer Şirketler

41.697.495

16.2

256.976.850

100.0

TOPLAM

(Dolar)

(Yüzde)

Tablo 4: Özel Sağlık Sigortası Şirketlerinin Prim Üretimi Sıralaması

Bu rakamların 10 yıl sonra değişimini görebilmek amacıyla 2010 yılına göz atarsak ilk üç
şirketin değişmediğini görebiliriz.

2010 Yılı İstatistikleri
Şirket Adı

Prim Üretimi

Sektör Payı

Yapı Kredi

284.571.728

% 20,11

Allianz

262.820.159

% 18,57

Anadolu

152.126.654

% 10,82

Mapfre Genel Yaşam

119.218.476

% 8,42

Ak Sigorta

117.120.662

% 8,28

Acıbadem Sağlık ve Hayat

116.251.624

% 8,22

Groupama

69.422.062

% 4,91

Güneş

58.012.182

% 4,10

Ergo Isvicre

28.869.862

% 2,75

Axa Hayat

28.278.894

% 2,71

İLK 10 ŞİRKET

1.258.012.215

% 88,89

Tablo 5: Özel Sağlık Sigortası Şirketlerinin 2010 Yılındaki Prim Üretimi Sıralaması
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Sağlık sigortası üretiminin yaklaşık % 56’sını ilk üç şirket yapmaktadır. 1990’lı yılların
başından itibaren büyüyen sektörde, 2001 yılına kadar prim artış oranı % 50’nin altına
düşmemiş, 2001 krizinde % 44 oranında artmış, ancak 2002 yılında % 25 ile en düşük seviyede
artış oranında seyretmiştir.

Toplam nüfusun % 1’ine denk gelen sağlık sigortalı sayısı 700.000’e ulaşmıştır. Sağlık
sigortalarının % 60’ı grup sigortalarına aittir. Dolayısıyla primleri işveren tarafından
ödenmektedir.

Gruplarda

son

yıllarda

işveren,

çalışanın

bağımlılarının

primlerini

ödememektedir. Primler, maaşından kesilerek çalışan tarafından bireysel olarak ödenmekte,
ancak yine de grup sigortalarının içinde değerlendirilmektedir.

Bu nedenle 700.000 kişilik sağlık sigortalarının yaklaşık % 45’i cebinden ödeyerek sağlık
sigortası satın almaktadır. Üstelik bu sayının neredeyse tamamı, aynı zamanda SSK, Bağ-Kur,
Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik sistemlerine de prim ödemektedir. Ancak bunlar, sadece
özel hastaneleri kullanmaktadır.

Son yıllarda, SGK ve diğer sosyal güvence sistemlerine ait hastanelerde yapılamayan veya
yapılmayan kardiyovasküler cerrahi gibi bölümlerde ve kemoterapi, radyoterapi gibi
tedavilerde özel hastanelere sevk yapılmakta; sigorta şirketleri de sigortalılarını yönlendirerek,
sosyal güvence sisteminin ödemediği kısımları ödeyerek bir nevi “tamamlayıcı sigorta” gibi
davranmaktadır.

20 Mayıs 2006 tarih ve 5502 sayılı Kanun ile sağlık sistemlerinin tamamı SGK sistemine önce
devlet memurları, daha sonra SSK başta olmak üzere diğerlerinin tüm sağlık işlemleri özel
kurumlara sevk mekanizması ile devredilmiştir.

Bundan sonra özel sağlık sigortacılığı, sistemin kusursuz işlemesi hâlinde, sadece tamamlayıcı
sağlık sigortası ile devam etmek durumunda kalacaktır.

Özel Sağlık Sigortacılığı Hasar/Prim Oranları, 1997-2009*
Yıllar

Yıllık Hasar/Prim Oranı

Özel Sağlık
Sigortacılığında
46

Önceki Yıla Göre
Fark
1997

84.2

-

1998

81.2

2.4

1999

85.0

4.6

2000

76.2

11.2

2001

77.2

1.2

2002

74.8

2.4

2002

81.1

6.2

2008

84.6

2009

91.81

7.21

Tablo 6: Özel Sağlık Sigortacılığı Hasar/Prim Oranları, 1997-2009 (*Türkiye Sigorta ve
Reasürans Şirketleri Birliği)

Sağlık sigortalarının ilk kullanılmaya başladığı yıllar; sigortalıların bu sistemi anlama,
yararlarını görme amacıyla yüksek kullanımların yaşandığı yıllar, daha sonra doyma noktası,
gerçek risklerin karşılandığı, ancak suistimallerin her dönem yaşandığı yılların ardından
hasar/prim oranı yükseldikçe ve krizlerin yaşandığı yıllarda sadece riski yüksek kişilerin poliçe
aldığı, diğerlerinin sağlık poliçelerinden vazgeçtiği yıllar olarak gözlemlenmektedir.

Son yıllarda, poliçe adetleri sabit kalsa dahi teminatları kısıtlayarak sadece yatarak tedavi alarak
poliçe primini düşürme eğilimi gözlenmektedir.

Genel sağlık sigortası sisteminin devreye girmesi ile sağlık sigortacılığının yapısı da değişikliğe
uğrayacaktır. Özellikle grup poliçelerinde, Avrupa’da olduğu gibi tamamlayıcı sağlık
poliçelerinin ağırlık kazanması beklenebilir.

Sektörde, Aralık 2010 itibarıyla 24 hayat dışı, 14 hayat ve emeklilik, 8 hayat ve 1 reasürans
şirketi olmak üzere toplam 57 sigorta şirketi faaliyet göstermekte olup 2010 yılı Aralık ayı sonu
itibari ile toplam prim üretimi bir önceki yıla göre % 12,62 artış ile 14.2 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir. Toplam prim üretiminin % 85’i hayat dışı branşlardaki prim üretiminden
kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki grafikte görüleceği üzere, kara araçları branşı en çok prim
üretilen branştır. Bunu sırasıyla kara araçları sorumluluk sigortaları ile yangın ve doğal afet
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sigortaları takip etmektedir. Grafik incelendiğinde ise, toplam hayat dışı prim üretiminin %26’sı
kara araçları branşında, %21’i kara araçları sorumluluk branşında ve %17’sini ise yangın ve
doğal afet branşında gerçekleştiği görülmektedir.

2010 Yılı Branşlar Bazında Prim Üretim Tablosu

Grafik 1: 2010 Yılı Branşlar Bazında Prim Üretim Tablosu
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3.1. Terimler
Sigortalı: Sigorta ettiren tarafından sağlık sigortası başvurusunda isimleri belirtilen veya
sonradan yine sigortalı tarafından ilave edilen ve sigortacı tarafından resmen kabul edilip poliçe
kapsamına alınan kişilerdir.

Sigorta Ettiren: Poliçe için başvuran, başvurusu sigortacı tarafından kabul edilen ve poliçenin
kapsamı dâhilinde sorumlu taraf olup hem kendi hem kanunen bakmakla yükümlü olduğu
kişiler adına ve lehine hareket eden genel ve/veya tüzel kişidir.

Kanunen Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler: Sigorta ettirenin eşi, 18 yaşını doldurmamış
çocukları, üvey çocukları ve yasal evlatlıkları ile tam gün eğitimini sürdüren 24 yaşına kadar
bekâr çocukları.

Sigortacı: Tescili yapılarak işletme ruhsatı alan ve poliçe düzenleyen sigorta şirketidir.

Sigorta Poliçesi: Sigortacı tarafından özel bir format çerçevesinde düzenlenen, sigorta
sözleşmesine ilişkin vade, şartlar, limitler, istisnalar gibi hususlar ile uygulama bilgileri ve
ödeme koşullarını içeren, eğer koşullar gerçekleşmişse teminatların belirlenen limitler
dâhilinde ödenmesini garanti altına alan şirket kaşe ve yetkili imzalarını taşıyan sigorta
sertifikası dâhil belgelerin tümüdür.

Grup Poliçeleri: En az 20-25 kişinin bulunduğu ve sigorta ettirenin bir kurum ya da bir kişinin
olduğu poliçelerdir.

- İhtiyari Grup
- Zorunlu Grup poliçeleri olarak ikiye ayrılır.
Zorunlu grup poliçelerinde; işveren sadece çalışanlarını veya bağımlıları ile birlikte
çalışanlarını da sigortalamakta ve primin tamamını ödemektedir.

İhtiyari grup poliçelerinde ise; işveren sadece çalışanlarının primlerini öder, dileyen
çalışanlar grubun prim ve teminatları ile bağımlılarını, primlerini ödeyerek poliçeye dâhil
edebilir.
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Bazı gruplarda ise işveren, sadece grup poliçesi alınmasını sağlar ve çalışanın dâhil primlerini
ödemez sadece primlerin maaşlardan kesilerek ödenmesi konusunda kolaylık sağlayabilir.

Prime işverenle birlikte çalışanın da katıldığı poliçe tipleri de bulunmaktadır.

Ferdî Poliçeler: Aile poliçeleridir. Anne, baba ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
çocuklardan oluşur.

İndirim: Poliçe priminden yapılacak tenzilat anlamına gelir. Farklı nedenlerle

indirim

yapılmaktadır:

• Aile İndirimi: Aile olmasına rağmen fert olarak sigortalanmayı engellemek ve riskli
kişilerin sigortalanması yerine riski dağıtarak ailenin tüm fertlerini sigortalanmaya özendirmek
amacıyla indirim yapılmaktadır. Bu oran, şirketlere göre % 5 ila 10 arasında değişmektedir.

• Kıdem indirimi veya sadakat indirimi: Uzun süreli aynı sigorta şirketi ile poliçe yenileyen
sigortalıları ödüllendirmek amacıyla verilen indirimlerdir. % 5 ila 10 arasında değişmektedir.

• Hasarsızlık İndirimi: Sigorta şirketlerine göre değişmekte ve poliçe priminin tamamına
veya sadece ayakta tedavi primine olmak üzere poliçenin kullanımına bağlı olarak indirimler
yapılmaktadır.

• İlk kez sigortalanma indirimi: İlk kez sigortalanan kişilerde bekleme sürelerinden
kaynaklanan risklerde seçicilik olması nedeniyle ve sisteme girmeyi özendirmek amacıyla
indirimler yapılmaktadır.

Ek Prim (Sürprim): Portföyde o yaş grubuna ve cinsiyete göre belirlenen primden daha
yüksek bir prim alınması anlamına gelir.
Çeşitli nedenlerle olabilir:
- Underwriting (risk analizi) sonucuna göre riskler,
- Kullanımdan kaynaklanan ek primler bulunmaktadır.
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Sertifika: Grup poliçelerinde bir tek poliçe bulunmakta, ancak sigortalı sayısı binlerce
olabilmektedir. Poliçenin teminatlarını, primlerini varsa kişiye yönelik limit, muafiyet ve
katılımların belirtildiği belgelerdir.

Tarihler
Başlangıç Tarihi: Poliçenin ilk kez veya takip eden her yenilenmesinde yürürlüğe girdiği
tarihtir.(Türkiye saati ile öğlen saat 12:00)

Tanzim Tarihi: Poliçenin düzenlendiği tarihtir.

Bitiş Tarihi: Poliçenin geçerlilik süresinin bittiği tarihtir. (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00)

Kayıt Tarihi: Sigortalının bir poliçe çerçevesinde teminat altına alındığı ve daha sonra hiçbir
kesintiye uğramadan yenilendiği ilk poliçe ile teminat altına alındığı gün (Türkiye saati ile
öğlen saat 12:00), ay ve yıldır.

Çıkarma Tarihi: Sigorta ettirenin talebi sonucunda ve/veya sigorta poliçesine sahip olmak için
yapılmış olan sözleşme çerçevesinde mevcut poliçe genel ve özel şartlarına ilişkin hükümlerin
yerine getirilmemesi durumunda, sigortalının sigortacı tarafından teminat kapsamından
çıkarıldığı tarihtir.

Fesih Tarihi: Sigorta ettirenin bizzat kendi talebi ve/veya sigorta genel ve özel şartlarının ilgili
maddelerinde

belirtilen

yükümlülüklerin

sigortalı/sigorta

ettiren

tarafından

yerine

getirilmemesi sonucunda poliçenin fesih edildiği tarihtir.

Poliçe Süresi : Sağlık sigortaları 1 yıllık olarak düzenlenir.

Sigortaya Giriş Yaşı: Sigorta şirketlerine göre değişmekle birlikte birey doğduğu günden veya
14 günlükten itibaren sigortalanabilir. Ancak ilk kez sigortalanacaklar genellikle 64 yaşına
kadar sigortalanabilmektedir. 65 yaş ve üstü için özel primlerle ve özel onaylarla istisnai
uygulamalar olabilmektedir.
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Sigortaya Başvuru ve Sigortaya Kabul: Sigorta adayları, şirketler tarafından hazırlanan
başvuru formlarını ve sağlık beyanlarını doldurarak başvuruda bulunmuş olurlar. Sağlık
beyanlarında beyan olunan hususlar ile yaş, boy/kilo oranları gibi risk analizine konu olan
durumlar incelenir. Gerekirse ek belge ve bilgiler istenir. Bir kanaate varıldıktan sonra, standart
dışı bir kabul şartı öne sürülecek ise sigortalı adayından yazılı olarak onay istenir.

Tüm onayların tamamlanması ve ilk primin tahsil edilmesi ile sigorta teminatları başlamış kabul
edilir.

Primler ve Ödeme Biçimleri
Prim; sigortacının üzerine aldığı rizikoya karşılık, sigorta şirketine veya teminatı veren
kuruluşa para olarak ödenen bedeldir. Sigorta sözleşmesinin en önemli unsurlarından birisidir
ve sözleşmenin diğer bütün şartları yerine getirilmiş olsa dahi, primin ödenmemesi hâlinde
sigorta sözleşmesinin yürürlüğe girmez. Prim, net risk primine ek olarak genel giderleri,
komisyonları, sigorta şirketinin bu iş dolayısıyla katlanmak zorunda olduğu tüm maliyetleri ve
faaliyet kârını içermektedir.

Primler, yaş ve cinsiyete göre değiştiği gibi kişiye özel taşınan risklere göre ek primler
nedeniyle değişmektedir. Poliçenin özelliğine göre ve seçilen networke göre de
değişebilmektedir. İllere göre aynı özellikteki poliçelerin primleri de değişmektedir.

Çocuk ve kadın primleri daha pahalıdır; primler erkeklerde yaş ilerledikçe artmakta kadınlarda
ise azalmaktadır. Sigorta şirketleri, portföylerindeki davranış biçimlerini incelemekte ve
bilimsel verilerle de destekleyerek fiyatlarını oluşturmaktadırlar.

NRP (Net Risk Primi): Bir yıl boyunca sigortalıların aldıkları teminata göre yaptıkları sağlık
harcamalarının karşılanması için esas alınan, yaş ve cinsiyete göre hesaplanan teknik primdir.
Tehlike primi olarak da adlandırılır.

Brüt Prim: NRP üzerine, poliçenin üretim maliyetleri, satış komisyonları, idari şarjmanlar ve
kâr payı eklenerek bulunan ve liste fiyatı olarak belirlenen satış primidir.
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Primlerin Ödenme Biçimleri: Primler, peşin veya taksitle ödenebilmektedir. Genel uygulama
% 25 peşin, 4 taksit şeklindedir. 8 taksite kadar yapılmakta, ancak vade farkı alınmaktadır.

Genellikle (% 75 oranında) kredi kartı ile ödeme tercih edilmektedir. Havale ya da elden ödeme
de yapılabilmektedir.

Teminatın Durması: Vadesi gelmiş olan prim borcunun vadesinde ödenmemesi hâlinde, ilk
15 gün teminatlar devam eder, ancak 2’nci 15 günde teminatlar durur, hasar ödemesi yapılmaz.

Hasar (Tazminat): Kişilerin kimi zaman kendi bünyesinden kaynaklanan kimi zaman da dış
etkiler nedeniyle vücut bütünlüğünün, sağlığının bozulması ya da işlevlerini yerine
getirememesi nedenleriyle oluşan giderlerin karşılanması sonucu oluşan maddi giderdir.

Sigortacılıkta tazminat ödenmesi; sigorta sözleşmesine konu riskin meydana gelmesi
sonucunda ortaya çıkan hasarın yol açtığı parayla ölçülebilir kaybın telafisidir.

Hasar/Prim Oranı: Ödenmiş ve muallak hasarlar toplamının kazanılmış prime olan oranıdır.
(Ödenen Hasar + Muallak Hasar + Geçen Yıldan Devreden Muallak Hasar) / (Prim + Cari Yıl
Prim Rezervi + Geçen Yıldan Devreden Prim Rezervi)

Teknik Kâr-Zarar: H/P oranı ve buna bağlı olarak teknik kârlılık, 2002 yılından itibaren
olumsuz bir trend sergilemektedir. H/P oranındaki 7 puanlık artışın doğal bir sonucu olarak
teknik kâr rakamları olumsuz bir şekilde etkilenmiştir.

Aracılar: Diğer branşlarda olduğu gibi sağlık sigortaları da direkt satış ekipleri, broker veya
acenteler aracılığı ile tanıtılmakta ve satılmaktadır.

• Acenteler: Bir ya da birden fazla sigorta şirketi ile çalışmaktadırlar. Daha çok ferdî poliçe
satarlar. İlk pey dışında tahsilat yetkileri yoktur. Sağlık sigortalarında A acentesi
bulunmamaktadır. Poliçeler, daima sigorta şirketi tarafından tanzim edilmektedir. Acenteler,
sigorta şirketlerine belli oranlarda teminat verirler.
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• Brokerler: Sigortalı adına sigorta şirketlerinin ürün çeşitlerini ve fiyat araştırmalarını
yaparak sigortalının ihtiyacına en uygun ürünü, en uygun fiyatla almasına destek olurlar.
Komisyonunu sigorta şirketinden ve sigortalıdan da alan brokerler bulunmaktadır. Broker, her
zaman poliçe satmak zorunda değildir. Bazen müşterinin bu konuda poliçeye ihtiyacı olmadığı
şeklinde de görüş verebilir. Ancak ülkemizde brokerlar da acente gibi çalışmakta ve sigorta
şirketlerinden getirdikleri poliçeler üzerinden komisyon almaktadırlar.

• Direkt Satış Ekipleri: Sigorta şirketlerinin bordrolu çalışanları olup genellikle belli bir
maaş ile satış üzerinden komisyon alarak çalışmaktadırlar.

Komisyon Oranları: Şirketlere göre değişmektedir. Ferdî poliçelerde % 15 ila 25 arasında
değişmektedir. Gruplarda ise toplam primin % 10’u kadardır. Grupların büyüklüğüne göre
komisyon oranı % 5’e kadar düşebilmektedir.

Komisyonlar, genellikle tahakkuktan ödenir. Tahsil edildikçe ödeyen şirketler de
bulunmaktadır.

Kâr Paylaşım Komisyonu: Üzerinde çalışılan poliçelerde, hasar/prim oranına göre kârlı
işlerde, kâr edilen tutarın belli bir oranının aracı ile paylaşılmasıdır.

Rapel: Aracının portföyüne bakılarak sene sonunda tüm portföy üzerinden yapılan kâr
paylaşımını ifade eder.

TTBAÜT: Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi. TTB(Türk Tabipleri Birliği)’nin
belirlediği ve hekim emeğine yönelik her işleme (iğne yapmaktan beyin ameliyatına kadar bir
yelpazede) puan verilmiştir. Bu puanların illere göre değişen ve yılda 1 kez (ocak aylarında)
açıklanan değerleri ile çarpılmasıyla bulunan ücret, bir hekimin alacağı en alt ücreti belirler. Bu
ücretin altında ücret alınmaması istenir.Ancak üst limit belirlenmemiştir. Her hekim kendi
ücretini belirleyebilmektedir.

BUT – SUT :
BUT: Bütçe Uygulama Talimatı (Yeni adıyla SUT: Sağlık Uygulama Tebliği)
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GSS (Genel Sağlık Sistemi), SUT fiyatlarını esas almakta ve tüm sağlık harcamalarını
“paketler“ hâlinde değerlendirmektedir.

Hastalık: Sigortalının bir tıp doktoru tarafından teşhis edilen tıbbi ve/veya cerrahi bir
müdahaleyi gerektirecek şekilde sağlığının bozulması hâlidir.

Kronik Hastalık: Ani başlangıçlı olmayan, yavaş gelişen ve/veya ilerleyen, zaman zaman
tekrarlayan ya da sürekli bir sağlık sorununa neden olan hastalıktır.

Mevcut Beyansız Hastalık: Bu sigorta sözleşmesi için yapılan başvuru sırasında veya
öncesinde var olan ve/veya teşhis edilen ve/veya sigortalı tarafından bilinen herhangi bir
rahatsızlığın veya hastalığın sigorta şirketine beyan edilmemesidir.

Tıp Doktoru: Hukuken, hastayı muayene etmeye, teşhis koymaya, teşhis ve tedavi için
gerektiğinde müdahale etmeye yetkili olan uzman kişidir.

Hastane: Yasalar ve yönetmeliklere göre, yurt içinde sağlık bakanlığı, yurt dışında da benzeri
resmî kuruluşlarca hasta kabul eden ve tedavi etmeye ve gerektiğinde cerrahi müdahaleye
yetkili kılınmış yataklı tedavi kuruluşlarıdır.

Tıp Merkezi: Hastane olarak ruhsatı olmayan, ancak küçük ameliyatları yapma yetkisi olan
yataklı kurumdur.

Ayakta tedavi hizmeti veren klinikler, sanatoryumlar, fizik tedavi merkezleri, sağlık kulüpleri,
bakımevleri, huzurevleri vb. kuruluşlar, madde (uyuşturucu, alkol vs.) bağımlılığı konularında
uzman olanlar dâhil hastane kapsamına girmez.

Kaza: Herhangi bir hastalıktan kaynaklanmayan, yüksek enerjili travma sonucunda oluşan
(trafik kazası, yüksekten düşme) ve 24 saat içerisinde acil doktor başvurusu ile sigorta şirketi
tarafından da onaylanan sigortalının tıbbi olarak kanıtlanabilecek bedensel yara almasına neden
olan beklenmedik, ani olaydır.
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Acil: Sigorta özel ve genel şartları gereği, standart istisnalar içerisinde yer almayan ani bir
hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısı ile geciktirilmesi
mümkün olmayan, aksi hâlde hastanın mevcut durumundan daha kötü bir tablo ile karşılaşacağı
durumdur.

Söz konusu durum bir dengeye kavuştuğunda, hastanın durumu ciddiyetini korumaya devam
etse ya da ölümle sonuçlansa dahi aciliyetini yitirmiş kabul edilir.

Acil durumu, birkaç örnekle açıklayalım: Suda boğulma, trafik ve iş kazaları, uzuv kopmaları,
elektrik çarpması, donma, zehirlenmeler, yanıklar, kalp krizi ve ciddi kanamalar, terör, sabotaj,
kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, intihar girişimi, tecavüz, yüksekten düşme, ciddi alerji,
anafilaktik tablolar, omurga ve alt eksremite kırıkları, dekomprasyon hastalığı (dalgıç
hastalığı), kalp krizi ve ritim bozuklukları, hipertansiyon krizleri, astım krizi ve akut solunum
problemleri, şuur kaybına neden olan her türlü durum, ani felçler, ciddi genel durum bozukluğu,
yüksek ateş 39,5 üzeri, diabetik ve üremik koma, genel durum bozukluğunun eşlik ettiği dializ
hastalığı, akut batın, akut masif kanamalar, menenjit, ensefalit, beyin apsesi, renal kolik, akut
psikotik tablolar, migren ve/veya kusma, şuur kaybıyla beraber olan baş ağrıları, yeni doğan
komaları, başlamış doğum faaliyeti (su kesesini boşalması) gibi.

Yatarak Tedavi: Tıbbi ve/veya cerrahi tedavi amacı ile hastanede yatmayı, tedaviyi veya
gözlem altında tutulmayı gerektiren durumlardır.

Ayakta Tedavi: Bu poliçenin kapsamı dâhilinde, hastaneye kaldırılmayı veya hastanede tedavi
edilmeyi, gözlem altında tutulmayı gerektirmeyen durumlardaki doktor bakımı ve muayenesi,
önerilen ilaçların alınması, tanı amaçlı incelemeler, fizik tedavi, gelişmiş tanı hizmetlerini
kapsar.

Senelik Muafiyet: Kabul edilebilir tazminat kapsamına giren, sigorta ettiren/sigortalının
üstleneceği sigorta genel ve özel şartları ile limitleri dâhilinde kabul edilebilir tazminat başına
uygulanan senelik veya işlem başına uygulanan muafiyet miktarıdır.
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Fatura

Başına

Muafiyet:

Kabul

edilebilir

tazminat

kapsamına

giren,

sigorta

ettiren/sigortalının üstleneceği sigorta genel ve özel şartları ile limitler dâhilinde kabul edilebilir
tazminat başına uygulanan fatura başına toplam tazminat miktarıdır.

Sigortalının Katılım Payı: Sigorta ettiren/sigortalının seçtiği teminat türü doğrultusunda
üstleneceği sağlık harcama tutarıdır. Teminatın belli bir yüzdesi ile ifade edilir. Muafiyet de bir
bakıma sigortalının katılım payı sayılır.

Yıllık Toplam Teminat: Sigortacının bu sigorta sözleşmesinin şartları içerisinde istisna,
bekleme süresi, limit ve muafiyet dışında üstleneceği sağlık harcamalarının kapsamı,
sigortalının yıllık olarak belirtilen teminatından sigorta sözleşmesi dönemi süresince
kullanabileceği azami gider toplamıdır.

Kırılımlı Teminat: Teminatların yıllık bir toplam tutarı olmaksızın her bir teminatın belli bir
miktar ve sefer/kere ile sınırlandırılmasıdır. Örneğin; bir yıl içerisinde 6 kez, 150 TL doktor
muayene teminatı gibi.

Doğum: Hamilelik, doğum, gebelik rutinleri ve bunlardan kaynaklanan her türlü
komplikasyondur.

Aile Planlaması: Doğum, gebelik, gebelik rutinleri, gebelikten korunma yöntemleri ve
bunlardan kaynaklanan her türlü komplikasyondur.

Anlaşmalı Kuruluş: Sigorta şirketinin anlaşmalı kuruluş sözleşmesini onaylayarak ve şirketin
“anlaşmalı kuruluşlar” listesinde yer alan sigortalının poliçe şartlarına uygun olarak katılım
payı dışında ücret ödemeden yararlandığı tıp doktorları, hastaneler, tıp merkezleri, klinikler,
eczaneler, laboratuvar ve fizik tedavi merkezleridir.

Anlaşmalı kuruluşlardan fiyat indirimleri alınabilmektedir. İstenen belge ve bilgilerin
zamanında, sağlıklı, güvenilir bir biçimde alınabiliyor olması önemlidir. Sigorta şirketleri,
poliçe ekinde gönderdiği listelerde veya internet sitelerinde yayınlayarak anlaşmalı
kurumlarının reklamını yapmaktadır.
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Anlaşmasız Kuruluş: Sigorta şirketi ile arasında anlaşmalı kuruluş sözleşmesi bulunmayan
ve şirketin

“anlaşmalı kuruluşlar” listesinde yer almayan tıp doktorları, hastaneler, tıp

merkezleri, klinikler, eczaneler, laboratuvarlar ve fizik tedavi merkezleri.
Poliçelerin özelliklerine göre anlaşmasız kurumdaki harcamalar acil durumlar hariç hiç
karşılanmaz veya daha yüksek katılım oranlarıyla karşılanır veya bir limite kadar (Genellikle
TTBAÜ tarifesi baz alınır.) karşılanır.

Anlaşmalı Doktor: Anlaşmalı kurum ağı içinde yer alan hastaneler, klinikler ve tıp
merkezlerinin kadrolu hekimleri ile anlaşmalı kuruluş ağı içerisinde özel bir sözleşme ile yer
alan tıp doktorlarıdır. Anlaşmalı kurumların kadrolu hekimleri (staff hekim) de bu statüdedir.

Anlaşmasız Doktor: Anlaşmalı kurum ağı içinde yer alan hastaneler, klinikler ve tıp
merkezlerinde kadrolu olmayan ya da herhangi bir sözleşme ile bu ağ içinde yer almayan tıp
doktorlarıdır.

Yine poliçelere göre değişen şekillerde TTB limiti veya yüksek katılım payları ile ödenmekte
ya da hiç ödenmeyebilmektedir.

Anlaşmalı kurumun içerisinde yer almakla birlikte, çalıştığı kurumun staff hekimi olmayan
doktorlar da anlaşmasız doktor olarak değerlendirilir.

Provizyon: Poliçe limit, muafiyet ve özel-genel şartları uyarınca vakanın ödenme kararının
verilmesi ile sağlık kurumuna onay verilmesi.

Provizyon Merkezi: Sigorta şirketlerinin bünyesinde kurulan veya aracı şirketlerden hizmet
alınan, genellikle 24 saat 365 gün hizmet veren merkezlerdir. Anlaşmalı sağlık kurumlarına
sigortalıları adına onay veren, ödeme onayı gönderen, departman ya da şirketlerdir. Tıbbi
danışmanlık, ambulans organizasyonu gibi görev tanımları mevcuttur.

Tanıtım Kartı: Her sigortalının adına tanzim edilerek poliçenin ekinde sunulan ve anlaşmalı
kuruluşların sağladığı sağlık hizmetlerinden yararlanmayı kolaylaştıran kişiye özel karttır.
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Manyetik alanları ile kredi kartı gibi çalışanları olduğu gibi teminatları direkt karta yüklenen
çip mantığı ile çalışanları bulunmaktadır. Şirkete telefonla ulaşmaya gerek kalmadan kart
yardımıyla provizyon alınabilir.

Bekleme Süresi: Sigortalının bu sözleşme kapsamında ilk sigortalanma tarihi ile başlayan ve
bu sigorta sözleşmesinin bekleme süresi kısmında belirtilen veya varsa sigorta şirketinin
sigortalı adayının sağlık durumuna göre uyguladığı, belirli tıbbi durumların teminat altında
olmadığı süredir. Bekleme süreleri 1 yıl, 6 ay, 9 ay veya 24 ay gibi değişken sürelerde olabilir.

Sigortalı Özel Şartı: Gerek poliçe üzerinde gerekse genel ve özel şartlarda belirtilen ve teminat
kapsamı dışında tutulan durumlar ile sertifika dâhil poliçede belirtilen istisnai durumlardır.
Genel Şartlar: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen ve tüm sigorta
şirketleri tarafından sağlık sigortalarında uyulması zorunlu olan yazılı kurallardır.

Yineleme: Sigorta ettirenin mevcut sigorta sözleşmesinin bitiş tarihinden önce, en erken 15 gün
veya bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yeniden sözleşme yaptırmak için
sigortacıya başvurması, sigortacı ile sigorta ettirenin yeni sigorta sözleşmesinin koşullarında
mutabık kalarak sigorta süresinin bitiş tarihinden itibaren mutabık kalınan yeni koşullarla
kesintisiz olarak devam ettirilmesidir.

Yineleme Taahhüdü: Belli bir yaştan önce (55 yaşından önce..gibi) ilk kez sağlık sigortası
kapsamına alınmış sigortalının poliçesi herhangi bir nedenle kesintiye uğramadan aralıksız belli
bir yıl (2-3 yıl gibi) boyunca yürürlükte kaldığı takdirde “yineleme taahhüdü” için başvurabilir.
Yineleme taahhüdü verilmiş sigortalı için müteakip yıllarda yenileme garantisini aldığı
planlardan risk analizi yapılmaksızın, farklı (daha yüksek teminatlı) bir plan için risk analizi
yapılmak kaydıyla “yineleme taahhüdü" devam ettirilir. Yineleme taahhüdü, yatarak tedavi için
yaşam boyu toplam gün limiti ( bir çok şirkette 720 gün) aşılmadığı takdirde sigortalının yaşamı
boyunca geçerlidir.

Sigorta şirketlerine göre ayakta, yatarak tedaviye uygulanan risk analizi yapılma şekilleri
değişkenlik göstermektedir.
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Underwriting (Risk Analizi): Underwriting, kelime anlamı ile altına imza atan yani teminat
veren anlamına gelir. Teminat verebilmek için riski analiz etmek gerekir. Risk analizi, her
şirkete

göre

değişebilen

ve

sigortalı

adayının

sigortalanıp

sigortalanmayacağını,

sigortalanacaksa hangi şartlarla ve primle sigortalanacağını belirleyen kurallar bütünüdür.

Konjenital Hastalık: Doğum ile var olan hastalıklar, anomali veya fiziksel organ
bozukluklarıdır. Örneğin, doğumsal kalp anomalileri, idrar yollarında yapışıklıklar gibi.

Genetik Hastalık: Kromozomların genetik yapıları, şekilleri ve sayıları normalde değişmez.
Fakat bazen kalıtım ile taşınan niteliklerde birdenbire bir değişiklik olur. Bu değişikliğe
mutasyon (başkalaşım) adı verilir. Mutasyonun nedenleri, genellikle bilinmemektedir. Çoğu
mutasyon, kendiliğinden oluşur. Radyasyon, kimyasal maddeler, virüsler gibi zararlı etkenler
ile de mutasyon oluştuğu saptanmıştır.
Kronik Hastalık: Uzun süreli takip ve tedavi gerektiren, tamamen geçmesi mümkün olmayan
hastalıklardır.

Tarafsız Kurum Yöneticiliği (TPA): Sigorta şirketlerine destek veren yabancı kuruluşlardır.
Underwriting, sigorta şirketi adına tazminatları inceleme ve onay verme, sigortacıya pazarladığı
ürün hakkında danışmanlık yapmak, yeni ürün çeşitlerini sektöre sunmak ve tanıtmak gibi
konularda destek olmaktadırlar.
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4.1. Özel Sağlık Sigortalarında Prim Belirleme
Primler, esas olarak yaş ve cinsiyete göre belirlenir. Çünkü her cinsiyet ve yaşın beklenen farklı
riskleri bulunmaktadır. Bunların dışında fiyatları etkileyen ve aşağıda incelenen çok farklı
parametreler de bulunmaktadır.

4.1.1. Fiyatlandırmayı Etkileyen Faktörler
4.1.1.1.Genel Olarak Etkileyen Faktörler
• Sağlanan teminatlar ve teminatların limiti
• Sigortalanan riskin gerçekleşme olasılığı
• Paranın zamansal değeri
• Genel giderler ve emniyet marjları için yapılan yüklemeler
• Kâr edebilmek için yapılan yükleme
• Ödeme şekilleri (Yıllık ödeme, dönemsel ödeme)
• Portföyün hasar/primi
• TTBAÜT’deki artış, medikal enflasyon, TEFE, TÜFE artışları
• Sağlık kurumlarının fiyatlarına yapacakları yüklemeler
• Özel sağlık kurumlarının illere göre fiyatlandırma politikaları
4.1.1.2. Poliçe ve Teminat Seçimlerine Göre Etkileyen Faktörler
§ Her sağlık poliçesinde “yatarak tedavi teminatı” esastır. Öncelikle ve kesinlikle bu teminatın
satın alınması gerekir.
§ Ayakta tedavi teminatı istenirse alınır.Tüm ayakta tedavileri içeren paketler olabileceği gibi
kırılımlı, adet ve/veya meblağ limitli olabilmektedir. Fiyatlar da bu seçimlere göre
değişmektedir.
§ Ek teminatlar (diş, check up, doğum vb.), yurt dışında geçerli olup olmaması,
§ Seçilen Network ( hastane,doktor,tanı merkezi gibi sağlık kurumları ağı ) A Grubu
Hastanelerin geçerli olup olmaması fiyatları belirlemektedir.
§ Her bir seçeneğe muafiyet konularak fiyat düşürülebilmektedir.
§ Her şirketin destek aldığı hizmetlere , reasürans anlaşmalarına göre fiyatlar değişmektedir.

4.1.1.3. Portföy Yapısına Göre Prim Belirleme
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Kullanım Oranı: Liste primlerini belirlerken ürün bazında, kullanım oranına bakılır. Yaş,
cinsiyet, sağlık kurumu, teminat, yerleşim yeri bazında tüm portföyün kullanım alışkanlıkları
incelenir

4.1.2.Primlerin Hesap Teknikleri
Brüt Prim=(1+Q)Net Prim+Masraflar+Kâr Payı+Komisyon
Q=Hasarlardaki olası dalgalanmalara karşı risk primine yapılan yükleme (güvenlik yükleme
faktörü)

Risk Primi=Beklenen Hasar Sayısı X Beklenen Hasar Tutarı

Örnek
2009 Yılı Ortalama Teminat Maliyeti
Teminat

Kullanım sıklığı

Ortalama maliyet ( TL)

Doktor

2,69

74

İlaç

2,99

60

Tanı

1,84

203

Yatarak ted.

0,14

1.939

Doğum

0,07

1.980

Birim Teminat Maliyeti
Teminatın Net Yıllık Hasar Maliyeti = Hasar Sıklığı X Ortalama Hasar Tutarı

Örnek:
Hastaneye yatış frekansı = 0,12
Ortalama yatış süresi = 6 gün
1 TL’lik günlük teminat için birim maliyet = 0,12 x 6 x 1 TL
= 0,72 TL

60 günlük teminat için;
Yıllık Maliyet = Birim Maliyet x Teminat
= 0,72TLx60
= 43,20 TL
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4.1.Sağlık Sigortalarında Risk Analizi
4.1.1.Tanımı
Underwriting (Risk Analizi), Underwriting, kelime anlamı ile altına imza atan yani teminat
veren anlamına gelir. Teminat verebilmek için riski analiz etmek gerekir.

Risk

analizi,

her

şirkete

göre

değişebilen

ve

sigortalı

adayının

sigortalanıp

sigortalanmayacağını, sigortalanacaksa hangi şartlarla ve primle sigortalanacağını belirleyen
kurallar bütünüdür.
 Risk yönetiminde öncelikle potansiyel risklerin belirlenmesi,
 Tanımlanan risklerin gerçekleşme olasılıkları ve gerçekleşmeleri durumunda, kuruma
yükleyeceği maliyetler ile ilgili değerlendirmelerin yapılması gerekir.

Sağlık sigortalarında riskler üçe ayrılır:
 Kabul edilebilir risk
 Koşullu kabul edilebilir risk (Muafiyet, katılım veya istisna klozları, limit uygulamaları,
alternatif teklif veya teminat sunulması)
 Kabul edilemez risk.
Analiz sonucuna göre, sigortalanabilirlilik koşulları şu şekillerde olabilir:
• Standart kabul
• Muafiyet, katılım veya istisna klozları
• Limit uygulamaları
• Alternatif teklif veya teminat sunulması
• Teklifin reddi
İlk kez sigortalanma ile yenileme poliçelerinde aynı riskler farklı şekilde değerlendirilebilir.
Sigortalılık tarihinden önceye dayanan ve ölçülebilen, istisna koyularak gelebilecek
harcamalara karşı şirketi koruyabilecek rahatsızlıklara genellikle muafiyet konur.

Örneğin; safra kesesinden taş aldırmış ise safra kesesi ile ilgili rahatsızlıklar ve
komplikasyonlara muafiyet konur. Poliçe yenilemesinde, aynı rahatsızlığa muafiyet yerine ek
prim, limit ya da katılım önerilebilir.
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Sigorta şirketinin istisna koyarak gelebilecek hastalık risklerinden tamamen muaf olamayacağı,
tazminat ödeme anında, konulan istisna ile oluşan risk arasında kesin bir

bağlantının

kurulamayacağı risklerde ise poliçe yapılmaması uygun görülmektedir. Örnek olarak sistemik
tutulumu olan multipl skleroz, romatoid artrit, behçet, şeker (diabetus mellitus) hastalıkları
verilebilir.

Tüm sigorta sektöründe, portföyün korunabilmesi amacıyla düzenlenen genel şartlar ile her
şirketin kendine göre ve farklı ürünlerine göre hazırladığı özel şartlar da risk analizi sonuçlarına
göre belirlenmektedir.

4.1.1.Sağlık Sigortalarında Rizikolar
İnsan sağlığını tehdit eden unsurlar olan sağlık rizikoları, objektif ve subjektif olmak üzere
ayrılır:

4.1.1.1.Objektif Rizikolar
Dış faktörlere bakılarak tanımlanan rizikolardır
 Yaş
 Cinsiyet
 Meslek
 Yaşadığı yer
 Medeni hâl
 Alışkanlıkları, hobileri vs.
4.1.1.1.Subjektif Rizikolar
Kişinin kendisine özel, genel sağlık durumu, boy/kilo ile belirlenen vücut kitle endeksi ve
önceden geçirilmiş hastalıklar ile operasyonlardır.

Kalp hastalığı, şeker, tansiyon, astım gibi kronik hastalıklar bundan sonraki yaşamını da
belirleyen kronik hastalıklardır. Appendektomi, tonsillektomi (bademcik ameliyatı) gibi
ameliyatlar ise tekrarlamayan, ileride sigortacılık açısından risk taşımayan hastalık ve
operasyonlardır.
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Sigortacı, riskleri mümkün olduğunca homojen alt gruplara ayırarak her gruptaki insanların
ödemesi gereken primi hesaplar.
Hasar (Tazminat) Beklentilerinde Sigortalıların Sınıflandırılması
Sigortalılar, hasar beklentilerini etkileyen özelliklerine göre sınıflandırılır.
• Yaş
• Cinsiyet
• Coğrafi bölge
• Meslek vb.
• Beklenen hasar frekansı
• Ortalama hasar tutarı
4.1.1.Risklerin Sınıflandırılması
Bireyleri, öncelikle bulundukları risk gruplarına göre ayırmak gerekir. Heterojen risk
gruplarından homojen risk grupları oluşturulur.

Grup içerisinde bireye ve taşıdığı riske ait uygun prim belirlenir.
- Grubun risk yapısı
- Grup içerisindeki bireyin riski

4.1.1.Risklerin Belirlenmesinde Yararlanılan Kaynaklar
Sağlık Beyanı: Öncelikle sigorta ettiren/sigortalıdan beyan alınır. Sigorta ettiren/sigortalı
kendisine sorulan sorulara doğru cevap vermek ve rizikonun konusunu teşkil eden, rizikonun
takdirine etkili olacak hususlardan kendisince bilinenleri beyan etmekle yükümlüdür.

Bu nedenle sigortalının teminat verilmesi sırasında sağlıklı olması ve varsa mevcut
hastalıklarının sigorta teminatı dışında bırakılması kaçınılmazdır.

Daha Önce Yapılmış Tetkik ve Raporlar: Sağlık beyanında varsa belirtilen rahatsızlık ve
operasyonlarla ilgili epikriz, patoloji raporları, varsa yapılan tetkiklerin sonuç raporları.

Check Up veya Ek Tetkikler: Belli yaş ve risk gruplarından beyana ek olarak istenebilir.
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4.1.1. Sağlık beyanında yer alan bilgiler nasıl değerlendirilir?
Sigorta ettiren/sigortalı, kendisine sorulan sorulara doğru cevap vermek ve rizikonun konusunu
teşkil eden, rizikonun takdirine etkili olacak hususlardan kendisince bilinenleri beyan etmekle
yükümlüdür.

Bu nedenle, teminat verilmesi sırasında sigortalının sağlıklı olması ve varsa mevcut
hastalıklarının sigorta teminatı dışında bırakılması kaçınılmazdır.

Sağlık beyanlarında yer alan yaş, cinsiyet, ürün tipi, primler, teminatlar, boy-kilo, medeni hâl,
sigara-içki alışkanlığı, geçirilmiş hastalıklar, ailenin ve kendisinin geçmiş sağlık bilgileri,
meslek, hobiler, aktiviteler vs. ile ilgili bilgiler önemlidir tek tek değerlendirilir.

Bunun için;
• Tıbbi raporlar
• Özel sorular (yaşam tarzı)
• Risk kabul rehberleri
• Başvuru formu kullanılır.
Rekabette sadece fiyatın belirleyici olmadığı, özel şartlar, poliçeleşme süreçlerinde ve
yenilemelerde uygulanan risk kabul kurallarının da en az fiyatlar kadar önemli olduğu bir
gerçektir.

Satış aşamasında başlayıp başvuruların poliçeleşmesine kadar geçen süreçte, risk kabul /
üretim / iş akış işlemlerine ait kurallara örnek verilmiştir:

4.1.1.Sağlık Sigortalarında Riziko Hesap Teknikleri
Sigortanın ana işlevi dayanışmadır. Bu dayanışma, sigortacı tarafından toplanan primler ile
ortak bir fon oluşturulması sonucu gerçekleştirilir. Ortak fona atılan rizikolar, farklı özelliklere
sahiptir.
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Bu nedenle primler, söz konusu rizikonun ağırlık derecesini ve değerini yansıtarak yeterli,
makul ve adil bir düzeyde belirlenmelidir.

4.1.1.Risk Kabul Rehberine Göre Beyan Edilen Bir Hastalığa Yaklaşım
Beyan Edilen Hastalık: Akut Eklem Romatizması
Boğaz enfeksiyonları, özellikle farenjit sonrası, farenjite neden olan bakterinin eklemlerde
hastalık yapması ile tanımlanan bir hastalıktır. Eklemlerde hastalık yaptığı gibi böbrek, kalp ve
beyinde de ciddi rahatsızlıklara yol açar. Aradan geçen yıllarda kalbe yaptığı hasar, özellikle
kalp kapak hastalıklarına yol açar.

Risk Analizinde Yaklaşım:

Sorun var
POL ÇE

“Kalp kapak hastalıkları, Eklem romatizması ve Komplikasyonları”istisna

Eko
istenir

ARTLARI

Hayır
10 Yıldan

(kurumsalda
Normal

Ne zaman

yeni

görmüş mü?

Geçirmiş

Penisilin yada

Evet

İlaç tedavisi
Kullanıyor mu?

kalp böbrek ve

%20 Ekp.

aspirin
Ekprim)
Hayır

Normal

Beyinle ilgili sorun
Olmuşmu?
10 yıl ve

Evet

Raporlar istenir

RD

Daha eski

Hayır

Normal sigortalanır

Kalp, böbrek ve beyinle
İlgili sorun olmuş mu?
Eklemlerde şekil bozukluğu

Var mı?

Evet

Raporlar istenir

RD

Risk değerlendirmenin kısaltması RD’dir.
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Risk değerlendirme ise yukarıda belirtildiği gibi, akut eklem romatizması rahatsızlığı olan
kişiyi sigortalamayabilir, ek primle veya kalp kapak hastalıkları, eklem romatizması ve tüm
komplikasyonları istisnaları ile sigortalayabilir.
Sözlük
Check Up: Kelime olarak “kontrol” anlamına gelir. Herhangi bir rahatsızlık, şikâyet olmaksızın
yaş, cinsiyet, ailede taşınan riskler, kişinin yaşam biçimi ve beslenme, spor gibi alışkanlıklarına
göre belirlenen içerikte genel sağlık taramasıdır. Burada görüntüleme, ileri tanı ve
laboratuvarda yapılan tetkikler kullanılır. Örneğin; kalp hastası bir anne babadan gelen ve
hareketsiz, boy-kilo endeksine göre normal değerlerin üzerinde olan kişilere kardiyolojik check
up önerilir.

Network: Kelime anlamı olarak “ağ” anlamındadır. Sağlık sigortalarında sağlık kurumlarının
tamamına verilen isimdir.

A Grubu, B Grubu, Network: Sağlık kurumları, verilen hizmetlerde (otelcilik, sosyal hizmetler,
kullanılan cihazların özellikleri, odaların konforu, şehirdeki konumu, otopark gibi özelliklerinin
tümü) birbirinden farklı olabilmektedir. Birbirine benzer özellikteki kurumların oda, yemek,
ameliyathane açılış ücretleri de birbirine yakın değerlerde olmaktadır. Birbirine benzer
kurumlar gruplandırılmakta ve taşıdığı özelliklere göre Sağlık Bakanlığından da aldığı
puanlama ve ücretlendirme dikkate alınarak sağlık kurumu ağı tanımlanmaktadır. Poliçelerin
primleri, poliçenin geçerli olduğu networke göre değişmektedir. Örneğin; her kurumda geçerli
sağlık sigorta poliçelerinin primleri daha yüksek iken sadece B ya da C grubunda geçerli olan
poliçelerin teminat ve limitleri aynı olmasına rağmen daha düşük primlerde olmaktadır.
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Uygulamalar

89

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)

Cevaplar
1)…, 2)…, 3)…, 4)…, 5)…
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5. SAĞLIK SİGORTALARINDA TAZMİNAT (HASAR) VE TAZMİNAT
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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5.1. Sağlık Sigortalarında Tazminat
5.1.1. Tanımı
Sigorta konusu riskin gerçekleşmesi hâlinde, sigortalının sağlığını kaybetmesi sonucu, tedavi
için gerekli olan harcamalara, direkt sağlık kurumuna onay vererek ya da sigortalının yaptığı
ödemenin belge asılları ile başvurması hâlinde, ilgili tutarların ödenmesi işlemine tazminat/
hasar ödemesi denilmektedir.

5.1.1. Sağlık Harcamalarının (Tazminat) Değerlendirmesi
Tazminat talepleri, anlaşmalı sağlık kurumlarından provizyon talebi şeklinde ya da ödeme
sigortalı tarafından yapıldıktan sonra gerekli belgelerle bizzat başvurması şeklinde olmaktadır.

İki tip değerlendirme yapılmaktadır:
- Teknik Değerlendirme
- Tıbbi Değerlendirme

5.1.1.1.Teknik Değerlendirme:
• Kimlik kontrolü,
• Tahsilat/borç,
• İstisna veya özel durum
• Limit kontrolü
• Sigortalılık süresi
• Geçerli olduğu sağlık kurumu networkü

5.1.1.2.Tıbbi Değerlendirme:
• Hastalık veya şikâyetin teminat dâhilinde olup olmadığı,
• Eksik bir beyanın söz konusu olup olmadığı,
• İstenen tetkik veya tedavinin teminat dâhilinde olup olmadığı,
• Yapılan işlemin tıbbi uygunluğu incelenir.
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• İstisna varsa mevcut durumun istisna ile ilişkisi araştırılır.

Sağlık Tazminat İşleyişi

A.Tedavi Prov.
Anlaşmalı
Sağlık Kurumu
SİGORTALI
HASTALANIR

Anlaşmasız
Sağlık Kurumu

Sağlık Harca. İlişkin
fatura ve raporun
şirkete ulaştırılması

Yat. Tedavi Prov.

POS
SYS
Internet
Yazılı

Provizyon
Merkezi

Yazılı

-Medikal Değerlendirme
-Teknik Değerlendirme
-Sisteme Giriş

KABUL

RED

Poliçede var ise
katılım bedeli
alınır.

5.2.Sağlık Sigortalarında Teminat Kapsamı
Sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ya da kaza sonucu yaralanmaları
durumlarında, tedavi giderleri, poliçe genel ve özel şartları kapsamında karşılanır.
Sigortalılar, yatarak tedavi ve yatarak tedavi ile birlikte ayakta tedavi teminatlarını alabilirler.
Her iki teminat grubunu satın almaları durumunda, hastalık veya kaza sonucu oluşacak sağlık
giderlerini, doktor muayenesini, ilaçları, tanı yöntemlerini (laboratuvar tetkikleri, radyolojik
tetkikler ve modern tanı yöntemleri olmak üzere), hastaneye yatarak medikal tedaviyi ve gerekli
olması hâlinde cerrahi müdahaleleri bu güvence kapsamında almaktadırlar.
Sağlık sigortaları, yasanın emredici hükümlerine ve genel şartlara aykırı olmamak koşuluyla
poliçeleri, özel hükümler koyarak daraltabilir ya da genişletebilir.
Sosyal güvenlik sistemlerine ilk giriş tarihinden itibaren, belirli bir süre (6 ay gibi) prim
ödedikten sonra, sağlık harcamalarından faydalanılabilmektedir. Özel sağlık sigortalarında ise
poliçe almadan önce geçirdiği tüm hastalıklar, tedaviler sorgulanmakta, bu veriler ile risk
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analizi (UW-Underwriting) yapılmaktadır. Poliçe yapılıp yapılmamasına veya hangi şartlar ve
primlerle yapılacağına karar verilmektedir.
Sağlık sigortalarına hastalanmadan sahip olmak ve uzun süre kesintisiz olarak sigortalı kalmak
önerilmektedir. Bu şekilde kısıtlamaların olmadığı bir poliçeye sahip olarak ve yineleme
taahhüdü alarak uzun vadede sağlık giderlerini kesintisiz karşılayabilmek amaçlanmalıdır.
Rekabetçi ortamda her sigorta şirketi, kendi özel şartlarını belirlemekte ve poliçe türlerini
çeşitlendirmektedir.
5.1.2.Sağlık Sigortalarında Poliçe Çeşitleri
• Muafiyetli
• Katılımlı
• Limitli-Limitsiz
• Teminatların geçerli olduğu sınırlar (Yurt İçi-Yurt Dışı)
• Network (geçerli olan hastane yer ve sayısının )limitli olması
• Tek hastanede geçerli özel poliçeler
• Tek branşı teminat kapsamına alan poliçeler gibi.

Sağlık Sigortası Çeşitleri
• Acil Sağlık Sigortaları
• Seyahat Sağlık Sigortaları
• Tehlikeli Hastalık Sigortaları
• Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları

5.1.2. Sağlık Poliçesinin Teminatları:
• Yatarak Tedavi Teminatı
• Ayakta Tedavi Teminatı
• Hamilelik ve Doğum Teminatı
• Ek Teminatlar (Diş, check up, suni uzuv, ambulans, tıbbi danışma, koruyucu hekimlik, evde
bakım gibi)
• Yurt Dışı Tedavi Teminatı
5.1.2.1. Yatarak Tedavi Teminatı (Ana Teminat)
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Hastanede yatmayı gerektiren durumlar ile yatış gerekmese dahi sigorta şirketinin poliçesi özel
şartları gereği ve provizyon merkezlerinin onayladığı acil işlemler ve/veya cerrahi müdahaleler,
bu teminat kapsamında değerlendirilir ve poliçede belirtilen ödeme oranı doğrultusunda özel
ve genel şartlar çerçevesinde makul, mutat sınırlarda yatarak tedavi teminatından ödenir.

Yatarak Tedavi Teminatının Kapsamı, hastanede oda, yemek, refakatçi ücretleri, yatış sırasında
kullanılan ilaç ve sarf malzemeleri, tanıya yönelik yapılan her türlü tetkik, doktor takip ücretleri,
hemşirelik ücretleri, operasyon yapılmış ise; ameliyathane kirası, anestezi ilaçları, anestezist,
hemşire, asistan, operatör ücretleri, ameliyatta kullanılan sarf malzemelerinin dışında kalan
rekonstüktif malzeme, ortez, protez (örneğin; kalp pili, stent, çivi ve plakalar gibi.) gibi
malzemeler de yatarak tedavi teminatı içinden değerlendirilir.

Ancak söz konusu malzemeler 200-300 TL ila 60.000-70.000 TL arasında değişebilen ve her
malzeme firmasının serbestçe belirlediği fiyatlarda olduğu için ve sektörde ağırlıklı olarak
yatarak tedavi teminatları limitsiz olarak kullanıldığından söz konusu malzemelere limit
getirilmiş ya da ameliyat ücretinin belli bir oranı ile kısıtlanmıştır. Örneğin kalp ameliyatı ile
stent takılacak ise söz konusu ameliyat gideri (Ameliyathanenin içine girdiği andan çıktığı ana
kadar olan giderler kastedilmektedir.) 10.000 TL ise ve malzeme ücreti poliçede ameliyat
giderinin yarısı ile kısıtlanmış ise stent için maksimum 5.000 TL ödenebilecektir anlamını
taşımaktadır.

Bazı tanısal işlemler anlam olarak yatarak tedavi teminatının konusuna girmese dahi,
ücretlerinin yüksekliği ve genellikle ameliyathane şartlarında yapılma zorunlulukları nedeniyle
bu kapsama alınmıştır. Buna en iyi örnek olarak anjiografi, özellikle koroner anjiografi
verilebilir.

Bunun dışında, ek teminatlarda belirtilen ve ayakta tedavi teminatlarının konusu olmasına
rağmen kaza sonucu oluşan diş giderleri de “kaza” olmasının kanıtlanması koşulu ile yatarak
tedavi teminatından değerlendirilebilmektedir.
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Operasyonlarda ise TTB kuralları uygulanır. Örneğin; aynı kesi ile birden fazla operasyon
yapılmışsa birinci ameliyatın (Puanı en yüksek olan 1. ameliyat kabul edilir.) tamamı
ikincisinin % 50’ si üçüncüsünün 1/4’i alınarak yapılan toplam ameliyatın puanı bulunur gibi.

Bu gibi ayrıntılar, sağlık kurumları ile yapılan sözleşmelerde belirtilir. Fiyat protokollerinde
ayrıntılı olarak tanımlanır.

5.2.1.2.Ayakta Tedavi Teminatları
5.2.1.2 Kapsamı
Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş hastane, sağlık kuruluşu ve kliniklerde
veya özel muayenehanelerde doktor muayenesi, doktorun verdiği reçeteli ilaç, doktorun gerekli
gördüğü laboratuvar testleri, tahlil-röntgen, ultrasonografi, MR, tomografi, EKG gibi
tetkik masrafları ve fizik tedavi masrafları poliçe/sertifikada belirtilen teminat limitleri ve
teminat yüzdesi kapsamında, varsa muafiyetler düşüldükten sonra yıllık ayakta tedavi limitine
kadar karşılandığı teminatlar bütünüdür.

Ayakta tedavide genellikle sigortalının katılım payının olduğu (%80, %70 gibi) planlar tercih
edilir. Bu katılım oranı, primin ucuzlamasının yanı sıra sigortalının hasar konusunda
otokontrolüne ve uygun fiyatlı sağlık kurumlarına yönelmesine neden olmaktadır.

5.2.1.2. Doktor Muayene Teminatı
Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş hastane ve kliniklerde görevli veya özel
muayenehane açmaya ehliyetli doktorlarca yapılacak muayenelere ait giderleri kapsama
almaktadır.

Sektörde ücret limiti olmaksızın “kez” ile veya ayakta tedavi paketinin içinde ya da belli bir
limitle tanımlanarak “kez” limiti olmaksızın hazırlanan poliçe çeşitleri bulunmaktadır.
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Anlaşmalı muayenehanelerin tercih edilmesi hâlinde, ayakta tedavi teminatları genellikle
katılım paylı planlar olmasına rağmen doktor muayene ücretleri % 100’ünü karşılayan şirketler
bulunmaktadır.
İlaç Teminatı

Doktorun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü ve doktor reçetesinde belirtilen ilaç
giderleridir. Sağlık Bakanlığı veya Tarım Bakanlığı onaylı ilaçlar şeklinde tanımlamalar
kullanılmaktadır. Yapma ilaçlar da ham maddesi poliçe teminatlarına aykırı olmadığı takdirde
aynı teminat içinde değerlendirilmektedir.
Reçetesiz ve ilaç küpürsüz alınan ilaç giderleri karşılanmaz. Amaç, doğru kişinin harcamalarını,
üstelik doktor kontrol ve tavsiyesi ile kullanılanları ödemektir. Ayrıca eczanelerde ilaç dışında,
kozmetik ürünleri dâhil pek çok satılmaktadır. Fatura ya da kasa fişinde ayırt edebilmek için
ilaç kupürleri de istenmektedir.

Reçete başına limitli veya ayakta tedavi paketi içinde değerlendirilen poliçe çeşitleri
bulunmaktadır.

Tahlil-Röntgen Teminatı

Doktorun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü tahlil, röntgen giderleri ile bu teşhis
yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi, doktor ücreti, ameliyathane
ortamında yapılmış ise ona ait giderlerin toplamıdır.

Diğer ayakta tedavi planlarında olduğu gibi kez başına ve belli bir limitle hastalık başına toplam
giderler şeklinde değerlendirilen planlar bulunmaktadır.

İleri Tanı Yöntemleri Teminatı

Doktorun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü tomografi, sintigrafi, MR, gastroskopi,
kolonoskopi, sistoskopi ve benzeri giderler ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının
gerektirdiği ilaç, anestezi, doktor ücreti giderleridir.
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Mantık olarak tahlil-röntgen teminatları ile aynı olmasına rağmen yeni teknoloji ürünleri olması
gibi nedenlerle daha pahallı yöntemler olduğu için daha yüksek limitler belirlenmektedir.

Fizik Tedavi Teminatı

Doktorun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü fizik tedavi giderleridir.
Tedavi edilecek hastalığa göre değişen yöntemleri vardır (masaj, tens gibi). Genellikle yıllık
belli bir teminat verilir, ancak seans başına limitli poliçeler de bulunmaktadır.
5.2.1.2. Ek Teminatlar
Gebelik,Doğum ve Aile Planlaması Teminatı

Normal, epidural veya sezaryen ile doğum, erken doğum ve/veya bunlardan kaynaklanan her
türlü komplikasyon olarak adlandırılabilir. Ancak sektörde genellikle gebelik rutin kontrolleri
de söz konusu teminattan karşılandığı için doğum teminatı yerine hamilelik ve doğum teminatı
tanımı kullanılmaktadır.
Doğum kontrol yöntemleri de çoğu şirket tarafından ödenmekte ve yine bu teminatın
kapsamında ya belirli bir oranında kısıtlanarak ya da ana teminat kadar verilebilmektedir.
Tercih edilen ise, tüm portföye doğum riskini yayarak düşük primler ile herkese aynı limitlerde
yaş vecinsiyet ayırımı yapmaksızın hamilelik ve doğum teminatı vermektir.
Kimi grup sağlık poliçelerinde sadece tercih edenlerin satın alacağı bir teminat olarak
sunulmkta, ancak primi de diğer doğum primlerine göre daha pahalı olmaktadır.
Sigortacılık mantığında risk olarak değerlendirilemeyecek bir teminattır. Kısaca özetlenecek
olursa hamilelik ve doğum teminatı; sigorta şirketlerine göre farklılık göstermekle birlikte en
geniş anlamıyla gebelik öncesi yapılan tetkikler, gebeliği teyit eden tetkikler, gebelikte rutin
yapılan tetkikler ve doktor muayene ücretleri, doğum masrafları, doğum kontrol giderleri,
istenmeyen gebeliğin sonlandırılması veya tıbbi zorunluluktan kaynaklanan kürtaj ve yukarıda
sayılan her bir durumdan kaynaklanan komplikasyonlara ait giderleri kapsamına almaktadır.
Diş Teminatı
Diş hekimleri ve çene cerrahları tarafından yapılacak muayene ve müdahaleler, tedavide
kullanılan malzeme ve ilaçlar bu teminat kapsamında değerlendirilmektedir.
105

Doğum teminatı gibi, sigortacılıkta risk teminatı olarak görülmeyen bir teminattır. Yüksek
primle poliçeye dâhil edilir.

Koruyucu Hekimlik Teminatı
Sağlığın bozulmasını beklemeden, bazı hastalıklardan korunmak veya erken tanı ile hastalığın
ilerleyerek daha kötü bir tablo ile ortaya çıkmasını engellemek amacıyla verilen teminattır.

• Check Up
• Aile Hekimliği
• Mammografi , PSA
• Rutin diş ve göz taramaları gibi önleyici hekimlik hizmetleri
• Koruyucu aşılar vb.
•
Sözlük
TTB Ameliyat Kuralı: TTB (Türk Tabipleri Birliği), Asgari Ücret Tarife kitapçığında
tanımladığı gibi, özellikle hekimlerin el emeğine yönelik yaptıkları işlemlere verilen puanlarda,
aynı kesi altında birden fazla ameliyat yapıldığı takdirde puanı en büyük olan ameliyat 1.
ameliyat, sonrakiler 2. ve 3. olarak tanımlanır ve 2.nin puanının yarısı, 3. ve sonrasındakilerin
1/4’i alınarak hesaplanır.
Farklı branşların farklı doktorları, aynı anestezi altında ameliyat yapar ise her birinin yaptığı
ameliyat 1. ameliyat olarak kabul edilir.
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6.1. Sağlık Sigortalarında Bekleme Süreleri
Hayatında ilk kez sigortalanacak veya daha önce sigortalanmış ancak bir aydan fazla ara
vererek poliçesini yenilememiş kişilere, poliçe özel şartları gereği bekleme süreleri
konulmakta, yani bazı hastalıklar belirli sürelerle teminat dışında kalmaktadır.

Burada amaç; sigortalı olunmayan dönemde oluşan ve rahatsızlık vererek ortaya çıkması poliçe
dönemine denk gelen hastalıkları, rahatsızlandıktan sonra tedavi olabilmek amacıyla poliçe
almayı düşünenleri caydırmak, suistimalleri önlemek amacıyla ilk yıl, bazı hastalıklara bekleme
süreleri konulmuştur. Bu süre, genellikle bir yıldır. Kurumsal poliçelerde, daha kısa süreler
verilebilmektedir.

Diğer bir amaç da prim havuzunda bu tarz riskler için prim biriktirmektir.

Bekleme sürelerine giren hastalıklara örnek olarak miyomlar, böbrek ve safra kesesi taşları,
kalp ve damar hastalıkları, menisküs ve omurga cerrahileri, kanser ve tümörler verilebilir.

6.2. Sağlık Sigortalarında Teminat Dışı Kalan Hâller
Sosyal güvenlik sistemlerinde bulunmayan istisnaların özel sağlık sigortalarının genel
şartlarında bulunma nedenleri, özellikle genel şartlarda bulunanlarının katastrofik yani aynı
anda gelebilecek büyük adet ve rakamlarda hasarlar olmasıdır. Reasürans anlaşmalarında da
istisna bırakılmakta ya da küçük limitler ve yüksek primlerle verilebilmektedir.

Diğer bir nedeni de kişinin kendi tercihi ile kendisine zarar vermesi (intihar, cürüm, eroin
kullanımı gibi) durumlarında sigorta teminatlarından yararlanmaması gerektiği düşüncesidir.

Özel şartlar ile istisna tutulan maddeler ise tamamen fiyatlandırmaya yöneliktir. Söz konusu
maddeler, uzun süreli tedaviler (alerji tedavileri, psikolojik tedaviler, kısırlık tedavileri gibi)
olması, kişiye göre tedaviye cevap verme süreçlerinin farklılığı nedenleri ile bu hâllerin poliçe
fiyatlarına yansıtılması zorlaşmaktadır.

İstatistiklerin yetersiz olması ve tedavi protokollerinin belirsizliği gibi durumlarda da (AIDS
gibi) yine poliçe fiyatlarına yansıtılamayan tedavilerin karşılanmasından kaçınılmış ve bunlar
poliçelerde istisna olarak bırakılmıştır
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6.2.1.Genel Şartlar Gereği
a) Harp veya harp niteliğindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç
kargaşalıklar,
b) Cürüm işlemek veya cürme teşebbüs,
c) Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hâli müstesna, sigortalının kendisini bile bile
ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
d) Zelzele, sel, yanardağ patlaması ve toprak kayması,
e) Esrar, eroin, alkol gibi uyuşturucuların kullanımı,
f) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik
maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları
önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
h) Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma
hâlleri,
i) Sözleşme özel şartlarında düzenlenecek sair teminat dışı hâller.

6.1.1.Özel Şartlar Gereği
• Sigorta başlangıç tarihinden önce var olan, beyan edilmemiş ve/veya eksik beyana ilişkin
maluliyet ve rahatsızlıklarla ilgili harcamalar.
• Doğuştan gelen hastalık (pes planus, doğuştan gelen kalp hastalıkları vb.), sakatlık ve
bunlara bağlı rahatsızlıklar, büyüme ve gelişme geriliği ile tıbbi zorunluluk olsa dahi yapılan
sünnet.
• Septum deviasyonu, adenoid (geniz eti) vegetasyonu, konka hipertrofisi.
• Skolyoz pperasyonu.
• Göbek ve kasık fıtığı ile hidrosel. (Yaş sınırı da konabilir: 7 yaşından küçüklerin fıtıkları
vs.)
• Demans, alzheimer hastalığı, parkinson hastalığı, epilepsi.
• AIDS ve bağlantılı tüm hastalıklar.
• Cinsel fonksiyon bozuklukları ve bunlarla ilgili tetkik ve tedaviler, cinsiyet değiştirme
operasyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar (sifiliz, gonore, şankroid, lenfograniloma
venerum, granüloma inguinale hastalıkları, genital condilomlar vb.) ve bunlarla ilgili tetkik ve
tedavi giderleri.
• Düşük nedenlerinin araştırılması, kısırlık, her türlü tüp bebek ve çocuk sahibi olmak
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amacıyla yapılan tetkik ve tedaviler.
• Genetik araştırmalar ve tedaviler.
• Her türlü psikolojik, psikiyatrik bozukluklar ile alkol, uyuşturucu kullanımı sonucu
oluşabilecek her türlü rahatsızlık ve kaza ile ilgili tetkikler, tedaviler.
• Motorsiklet kullanma, dağcılık, dalgıçlık, sivil havacılık, özel uçak/planör kullanma,
paraşütle atlama, parasailing ,otomobil sporları, kayak, patinaj, binicilik, su sporları gibi
tehlikeli spor ve aktiviteler.
• Resmî olarak ithal edilmemiş tüm ilaçlar ve ilaç olarak kabul edilmeyen tüm maddeler
(şampuan, korse, bandaj, boyunluk, ortopedik ayakkabı, tekerlekli sandalye, baston, gazlı bez
vb.)
• Hiçbir semptoma bağlı olmaksızın yapılan ve/veya tanı, tedavi ile doğrudan ilgili olmayan
tüm teşhis ve tedaviler.
• Sağlık Bakanlığı tarafından teşhis, tedavi konusunda ruhsatı olmayan kuruluşlardan alınan
fatura bedelleri, her türlü şifa kürleri, akupunktur, mezoterapi gibi alternatif tedaviler ile
karantina, huzurevi, kaplıcalar, jimnastik ve güzellik salonları, estetik ve kozmetik tedaviler,
(yüzeyel varis tedavisi/skleroterapi) zayıflama merkezleri, kilo kontrol bozuklukları ile ilgili
tüm tedavi giderleri.
• Check up ve check up kapsamına giren işlemler.
• Organ sağlanması ya da donör için yapılan tüm masraflar.
• Resmen ilan edilmiş salgın hastalıklar.
• Poliçe geçerlilik tarihinde oluşan bir kaza sonucu, hasara uğramış doğal dişlerin eski
hâllerini almaları için yapılan diş tedavilerinin ve diş protezlerinin dışında, her türlü diş ve diş
eti müdahale, tedavi ve protezleri.
• Poliçe geçerlilik süresinde oluşan bir kaza sonucu meydana gelmedikçe kırılma kusuru
cerrahisi, işitme kusuru cerrahisi ve plastik cerrahi.
• Sigortalı hayatını tehlikeye sokmaksızın ayakta tedavi ile yapılabilecek inceleme ve
işlemlerin hastaneye yatırılarak yaptırılması.
• Tıp doktoru tarafından reçete edilmemiş tüm ilaçlar ve doktor tarafından talep edilmemiş
bütün incelemeler.
• Refakatçi giderleri, kimi şirketlerde hiç ödenmezken bazı şirketlerde belli yaşın üzerindeki
hastaların (16 yaşından büyük hastalar için şeklinde de tanımlanabilir) refakatçileri ödenmez.
Bu, son dönemde genellikle istisnalardan kaldırılmıştır.
• Poliçede (sertifikada) belirtilmediği takdirde yurt dışı tedavi giderleri.
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• Hastalığa karşı koruyucu her türlü tıbbi işlem ile kuduz, tetanos ve Sağlık Bakanlığının aşı
takviminde yer alan 0-5 yaş çocuk aşıları haricindeki aşı giderleri.
• Alerji ile ilgili aşı giderleri.
• Diş teminatının seçilmesi hâlinde ortodonti tedaviler. (Diş teminatı seçilmemiş ise, diş
hekimi tarafından reçete edilen tüm ilaçlar.)
• Amerikan FDA (Food and Drug Administration) kurumu tarafından deneysel aşamada
olduğu kabul edilen tedavilerle ilgili tüm giderler.
• Gözlük, cam, çerçeve, lens ve her türlü lens solüsyon giderleri.
• Yurt dışı yatarak ve doğum teminatının limitsiz seçilmesi hâlinde ilgili tedaviye ait toplam
fatura tutarının örneğin, Türkiye’deki 3-5 büyük hastane ortalamasının haricindeki kısmı.

6.2.Sağlık Sigortası Genel Şartları
6.2.1.Madde 1 Teminat Kapsamı:
İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu
yaralanmaları hâlinde tedavileri için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları, bu genel
şartlarla varsa özel şartlar çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Madde 2 Teminat Dışı Kalan Hâller:
Aşağıda hâller nedeniyle sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir
kaza sonucu yaralanmaları teminat dışında kalır.
a) Harp veya harp niteliğindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç
kargaşalıklar.
b) Cürüm işlemek veya cürme teşebbüs.
c)Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hâli müstesna, sigortalının kendisini bile bile
ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması.
d) Zelzele, sel, yanardağ patlaması ve toprak kayması.
e) Esrar, eroin, alkol gibi uyuşturucuların kullanımı.
f) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik
maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj.
g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları
önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.
h) Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma
hâlleri.
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i) Sözleşme özel şartlarında düzenlenecek sair teminat dışı hâller.

Madde 3 Sigortanın Coğrafi Sınırı:
Sigortanın coğrafi sınırları poliçede belirtilecektir.

Madde 4 Sigortanın Başlangıcı Ve Sonu:
Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi
kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona
erer.

Madde 5 Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapılırken Beyan Yükümlülüğü:
Sigortacı, bu sigortayı sigorta ettirenin teklifname, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı
beyanına dayanarak kabul etmiştir. Sigorta ettiren/sigortalı teklifname ve bunu tamamlayıcı
belgelerde kendisine sorulan sorulara doğru cevap vermek ve rizikonun konusunu teşkil eden,
rizikonun takdirine etkili olacak hususlardan kendisince bilinenleri de beyan etmekle
yükümlüdür. Sigorta ettirenin/sigortalının beyanı, gerçeğe aykırı veya eksikse sigortacının
sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hâllerde:

a) Sigorta ettiren/sigortalının kasdı varsa sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay

içinde sözleşmeden cayabilir ve riziko gerçekleşmiş ise sigortalıya tazminatı ödemez. Cayma
hâlinde sigortacı prime hak kazanır.

b) Sigorta ettirenin/sigortalının kasdı bulunmaz ise, sigortacı durumu

öğrendiği tarihten

itibaren bir ay içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını almak suretiyle sözleşmeyi
yürürlükte tutar. Sigorta ettiren/sigortalı talep edilen prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde
bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur. Sigortacı tarafından iadeli-taahhütlü veya noter
vasıtası ile yapılan fesih ihbarı, sigorta ettirenin /sigortalının tebellüğ tarihini takip eden beşinci
iş günü saat 12.00'de hüküm eder. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi
gün

esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

c) Cayma, fesih veya prim farkını isteme hakkı, süresinde kullanılmadığı takdirde düşer.

d) Sigorta ettirenin/sigortalının kasdı bulunmadığı takdirde riziko:
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1) Sigortacı durumu öğrenmeden önce veya,
2) Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde veyahut,
3) Bu ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse sigortacı tahakkuk
ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki oran dairesinde tazminattan
indirim yapar.

Madde 6 Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü
Sözleşmenin yapılmasından sonra teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan
olunan hususlar değiştiği takdirde sigorta ettiren, en geç 8 gün içinde durumu sigortacıya ihbarla
yükümlüdür. Sigortacı değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, bu değişiklik, sözleşmeyi
yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiriyorsa 8 gün içinde, sözleşmeyi
fesheder veya prim farkını istemek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren, istenen
prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde, sözleşme feshedilmiş olur.
Sigortacı tarafından iadeli taahhütlü mektupla veya noter vasıtası ile yapılan fesih ihbarı, sigorta
ettirenin tebellüğ tarihini takip eden beşinci iş günü saat 12.00'de hüküm ifade eder.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve
fazlası geri verilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı veya prim farkını isteme hakkı düşer.
Değişikliği öğrenen sigortacı, sekiz gün içinde sözleşmeyi feshetmez veya sigorta primini tahsil
etmek gibi sigorta sözleşmesinin aynen devamına razı olduğunu gösteren bir harekette
bulunursa fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

Madde 7 Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması
Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksit en geç poliçenin
tesliminde ve kalan taksitler poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir. Sigorta ücretinin
tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ve ilk taksit ödenmemiş ise sigortacının
sorumluluğu başlamaz, bu şart poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta priminin vadesinde
ödenmemesi hâlinde, sigortacı, muaccel sigorta ücret borcunu vadesinde ödememiş olan sigorta
ettirene, noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla borcunu bir ay içinde ödemesini, aksi
takdirde sözleşmenin feshedilmiş olacağını bildirir. Bu takdirde sürenin sonunda borç
ödenmemiş ise, sözleşme münfesih olur ve sigorta ettiren fesih tarihine kadar geçen müddete
ait gün esasına göre hesaplanan ücreti sigortacıya ödemekle yükümlü olur.
Sigorta ücretinin kambiyo senetlerine bağlanması, borcun niteliğini değiştirmediği gibi Ticaret
122

Kanunu ile tanınmış hak ve ayrıcalıklara da halel getirmez.

Madde 8 Rizikonun Gerçekleşmesi Hâlinde Sigortalının Yükümlülükleri
A. Rizikonun gerçekleştiğinin ihbarı sigorta ettiren/sigortalı rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği
veya her

hâlükârda haber vermeye muktedir olduğu tarihten itibaren sekiz gün içinde

sigortacıya yazı ile bildirmeye mecburdur.

Sigorta ettiren/sigortalı söz konusu ihbarda kazanın veya hastalığın yerini, tarihini, nedenlerini
bildirmek ve ayrıca tedaviyi yapan hekimden kaza veya hastalığın durumu ile bunun muhtemel
sonuçlarını gösteren bir rapor alarak sigortacıya göndermekle yükümlüdür.

B. Tedaviye başlama ve gerekli önlemleri alma: Kaza veya hastalığı müteakip derhâl tedaviye
başlanması, yaralı veya hastanın iyileşmesi için gereken önlemlerin alınması şarttır. Sigortacı
her zaman kazazedeyi veya hastayı muayene ve sağlık durumunu kontrol ettirmek hakkına haiz
olup bu muayene ve kontrollerin yapılmasına izin verilmesi zorunludur.

Kazazedenin veya hastanın iyileşmesi hakkında sigortacının hekimi tarafından yapılacak kaza
veya hastalık sonuçlarını doğrudan etkileyecek tavsiyelere uyulması da şarttır. Yukarıda (A) ve
(B) paragraflarında belirtilen yükümlülükler:

a) Kasten yerine getirilmediği takdirde poliçeden doğan haklar kaybolur.
b) Kusur sonucunda yerine getirilmediği ve bu nedenle kaza ve hastalık sonuçları ağırlaştığı
takdirde sigortacı ağırlaşan kısımdan sorumlu olmaz.

C. Gerekli belgelerin teslimi: Sigorta ettiren veya sigortalı kaza veya hastalık sonucu ödenmesi
gereken muayene, tedavi, ilaç ve hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını, veya
asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan

hekim

veya hastanece

doldurulacak şirket ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür.

Madde 9 Masrafların Tespiti
İşbu sigorta, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi nedeniyle sigorta ettirenin varsa
gündelik tazminat ile yapmış bulunduğu masrafları da poliçede yazılı limitlere kadar temin
eder. Sigortacı, aşağıda yazılı durumlarda yapılan masraflarla ilgili istekleri karşılamaz:
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a) İşin gereği yapılmaması gereken masraflar ile özel bir anlaşmaya dayanarak ve makul
miktarı aşan talepler,

b) Sigorta özel şartlarına aykırı masraf talepleri, taraflar masraf miktarı üzerinde
uyuşamadıkları takdirde, masraf miktarı varsa hekimlerin meslek kuruşları tarafından
belirlenecek yoksa uzman kişiler arasından seçilecek ve hakem-bilirkişi diye adlandırılan
kişiler tarafından aşağıdaki hükümlere tabi olmak üzere tespit edilir.

- İki taraf (b) fıkrasına göre tek hakem-bilirkişi seçiminde

anlaşamadıkları takdirde,

taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle diğer tarafa
bildirir. Taraflar hakem-bilirkişileri tayinlerinden itibaren, yedi gün içerisinde ve incelemeye
geçmeden önce, bir üçüncü tarafsız hakem-bilirkişi seçerek bunu bir tutanakla tespit ederler.
Üçüncü hakem-bilirkişi, ancak taraf hakem-bilirkişilerinin anlaşamadıkları hususlarda
anlaşamadıkları sınırlar içerisinde kalmak ve bu kapsam içinde olmak kaydıyla karar vermeye
yetkilidir. Üçüncü hakem-bilirkişi kararını ayrı bir rapor hâlinde verebileceği gibi diğer hakembilirkişilerle birlikte bir rapor hâlinde de verebilir. Hakem-bilirkişi raporları, taraflara aynı
zamanda tebliğ edilir.

- Taraflardan herhangi biri diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde hakembilirkişisini tayin etmez, yahut taraf hakem- bilirkişileri üçüncü hakem-bilirkişisinin seçimi
hususunda yedi gün içerisinde anlaşmazlar ise, taraf hakem-bilirkişisi veya üçüncü hakembilirkişi, taraflardan birinin talebi üzerine tedavi yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili
mahkeme başkanı tarafından tarafsız ve uzman kişiler arasından seçilir.

- Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkişinin bu kişi ister taraf hakem- bilirkişilerince ister yetkili
mahkeme başkanı tarafından seçilecek olsun, sigortacının veya sigortalının ikamet ettiği veya
tedavisinin yapıldığı yer dışında seçilmesini isteme hakkına haizdirler ve bu isteğin yerine
getirilmesi gereklidir.
- Hakem-bilirkişi ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, ayrılan hakem-bilirkişi yerine
yenisi aynı usule göre seçilir ve tespit işlemine kaldığı yerden devam edilir. Sigortalının ölümü,
tayin edilmiş bulunan hakem-bilirkişinin görevini sona erdirmez. İhtisas yokluğu nedeniyle
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hakem-bilirkişilere yapılacak itiraz, bu kişilerin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içinde
yapılmadığı takdirde itiraz hakkı düşer.

- Hakem-bilirkişiler, masraf miktarının tespiti bakımından gerekli görecekleri delilleri; kayıt
ve belgeleri isteyebilir ve tedavi yerinde incelemede bulunabilirler.

- Hakem-bilirkişi veya hakem-bilirkişiler ya da üçüncü hakem-bilirkişinin masraf miktarı
hususunda verecekleri kararlar kesindir, tarafları bağlar. Bir hakem-bilirkişi kararına
dayanmadan sigortacıdan tazminat istenemez ve sigortacı dava edilemez. Hakem-bilirkişi ve
kararlarına ancak, kararların açıkça gerçek durumdan önemli şekilde farklı olduğu anlaşılır ise
itiraz edilebilir ve bunların iptali raporun tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde, tedavi
yerinde ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.

- Taraflar tazminat miktarı hususunda anlaşmadıkça, alacak ancak hakem- bilirkişi kararı ile
muaccel olur ve zaman aşımı kesin raporun taraflara tebliği tarihinden evvel işlemeye başlamaz.
Meğerki, hakem-bilirkişilerin tayini ile Türk Ticaret Kanunu'nun 1292. maddesindeki ihbar
süresi arasında iki yıllık süre geçmiş olsun.

- Taraflar kendi hakem-bilirkişilerinin ücret ve masraflarını öderler. Üçüncü hakembilirkişinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir.

- Masraf miktarının tespiti, teminat verilen rizikolar, sigorta bedeli, sigorta değeri
sorumluluğunun başlangıcı, hak düşürücü ve hak azaltıcı nedenler hususunda bu poliçede ve
mevzuatta mevcut hüküm ve şartları ve bunların ileri sürülmesini etkilemez.

Madde 10 Tazminatın Sonuçları ve Sigortacının Halefiyet Hakkı
Sigortacı, ödediği tedavi masrafları dolayısıyla sorumlu üçüncü kişilere karşı ödediği tutar
kadar sigortalının yerine geçer.

Madde 11 Müşterek Sigorta
Tedavi masraflarının birden fazla sigortacı tarafından temin edilmiş olunması hâlinde, bu
masraflar sigortacılar arasında teminatları oranında paylaşılır.
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Madde 12 Sırların Saklı Tutulması
Sigortacı, sigorta ettiren/sigortalı hakkında öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak
zararlardan sorumludur.

Madde 13 Tebliğ ve İhbarlar
Sigorta ettirenin ihbar ve tebliğleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine
aracılık yapan acenteye, noter aracılığı ile yazılı olarak yapılır. Sigorta şirketinin ihbar ve
tebliğleri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adreslerin değişmiş olması hâlinde
ise sigorta şirketinin merkezine ve/veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye bildirilen
son adresine aynı suretle yapılır.

Madde 14 Yetkili Mahkeme
Bu poliçeden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle sigorta şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili
mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin
ikametgâhın bulunduğu veya hasarın ortaya çıktığı, sigorta şirketi tarafından açılacak davalarda
ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin ticaret davalarına bakmakla görevli
mahkemesidir.

Madde 15 Zaman Aşımı
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler iki yıllık zaman aşımına tabidir.

Madde 16 Özel Şartlar
Poliçelere, bu genel şartlara ve varsa bunlara ilişkin klozlara aykırı düşmeyen özel şartlar
konulabilir.
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7.1. Seyahat Sağlık Sigortaları Tanımı
Seyahat sağlık sigortası, ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına
veya yurt dışından ülkemize seyahat edenlerin seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık
risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.

Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya
önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hâli sonucunda, planlanan seyahat süresi
dışında meydana gelmemesi kaydıyla sigortalıya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.

Sigortanın süresi, yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının
pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an
sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi, ülkemiz sınırlarına girildiği
pasaportla tespit edildiği an başlar, yine ülke sınırları dışına çıkıldığı pasaportla tespit edildiği
an sona erer.

Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde
belirtilir.
Sigortalının sigorta şirketinden almış olduğu poliçeler, asgari olarak aşağıdaki teminatları
içermek zorunda olup sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler.

Teminatları
-

Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı

-

Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli

-

Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgâh adresine nakli

-

Vefat eden sigortalının nakli

Ek Teminatlar
-

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati

-

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması

-

Tıbbi danışmanlık

-

Acil mesajların iletilmesi

-

Bagaj kaybı ve çalınması

-

Gecikmeli bagaj
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-

Kanuni işlemlerle ilgili kefalet (borç olarak)

-

İlaç gönderilmesi organizasyonu

-

Tur iptali

-

Tur Acentesinin iflası (bireylere )

7.2.Seyahat Sigortaları Genel Şartları
Yürürlük Tarihi: 1 Mart 2006

Sigortanın Kapsamı
Madde 1- Seyahat sağlık sigortası, ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde,
yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında
karşılaşabilecekleri

sağlık

risklerine

karşı

koruyan

bir

özel

sigorta

türüdür.

Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya
önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hâli sonucunda, planlanan seyahat süresi
dışında meydana gelmemesi kaydıyla sigortalıya poliçede belirtilen teminatları sağlar.

Sigortanın Süresi
Madde 2- Sigortanın süresi, yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından
çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit
edildiği an sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi, ülkemiz sınırlarına
girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar, yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla
tespit edildiği an sona erer.

Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde
belirtilir.

Asistan Kişi/Şirket
Madde 3- Seyahat sağlık sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta şirketleri
verir. Seyahat sağlık sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi, sigortacı
tarafından gerektiğinde hizmet satın alma sözleşmeleri aracılığı ile asistan kişi/şirketlere
devredilebilir.
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Poliçe İptali
Madde 4- Seyahat sağlık sigortası satın alan kişi, seyahate gidemediği durumda poliçe
başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta şirketine iade etmek
kaydıyla poliçesini iptal ettirerek ödediği sigorta primini geri alır. (Vize için yapılan seyahat
sigortalarında, vize alamadığının da pasaportla belgelenmesi gerekir. Vize aldıktan sonra
yukarıdaki şartı yerine getirmiş olsa dahi poliçe iptali ve prim iadesi yapılmaz.)

Sunulacak Asgari Teminatlar
Madde 5- Sigortalının sigorta şirketinden almış olduğu poliçeler, asgari olarak aşağıdaki
teminatları içermek zorunda olup sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede
gösterirler.

Ani Rahatsızlık ve Hastalıklara İlişkin Tıbbi Tedavi Teminatı
Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, sigorta
şirketi hastane, ameliyat ve tedavi masraflarını ve ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını
poliçe limitleri dâhilinde öder.

Sigortalının Tedavinin Verilebileceği En Yakın Sağlık Kuruluşuna Seyahati veya Nakli
Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, sigorta
şirketi sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla en yakın sağlık kurum ve/veya
kuruluşuna ulaşımını sağlar.

Bulunulan sağlık kurum ve/veya kuruluşunda hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve
tıbbi ekip yoksa sigorta şirketi, sigortalının tıbbi durumuna uygun başka bir sağlık kurum
ve/veya kuruluşuna naklini sağlamakla yükümlüdür.

Sigortalının Taburcu Olduktan Sonra İkametgâh Adresine Nakli
Sigortalının bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak
operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate
devam edemeyeceğine ve ikametgâh adresine dönüş için sigortalının asıl seyahat için kullanmış
olduğu taşıma aracını kullanamayacağına sigortalıyı tedavi eden doktor tarafından karar
verilirse sigorta şirketi, sigortalıyı poliçe koşulları çerçevesinde sigortalıyı tedavi eden doktorun
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belirlediği ve sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla ikametgâh adresine nakli
için gerekli giderleri karşılayacaktır.
Vefat Eden Sigortalının Nakli
Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı hâlinde,
sigorta şirketi cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve oluşan masrafları öder.

Verilecek Ek Teminatlar
Madde 6- Sigorta şirketleri, özel şartlarında asgari teminatlar dışında ek teminatlar da verebilir.

Prim Ödeme Şekli ve Ödenmemesinin Sonuçları
Madde 7- Sigorta priminin tamamının akit yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında
ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça prim ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş
olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz.

Genel Koşullar
Madde 8- Herhangi bir talep hâlinde sigortacının tazminatı ödeme sorumluluğu ile sigortalının
tazminat talep hakkı poliçenin koşullarına uymalarına bağlıdır.

Bu poliçe kapsamındaki talebi için sigortalı;
a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alır.
b) Durumu şirket ve/veya asistan kişi/şirkete en kısa zamanda bildirir. Şirketin onayını
alabilmek amacıyla, şirkete ulaşılamaması durumunda, sigortalı kendisine en yakın acil sağlık
kurum ve/veya kuruluşuna gidebilir. Bu durumda, sigortalı aldığı hizmetler ve durumu ile ilgili
bilgileri şirkete iletir. Sigortalı olayı gösteren orijinal belge ve makbuzları sigorta şirketine ibraz
etmekle yükümlüdür.
c) Şirkete hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu,
reçeteler, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar vb.) temin eder.

Genel İstisnalar
Madde 9- Dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalar
bu sigorta kapsamı dışındadır.

a) Bu poliçe kapsamında talepte bulunan sigortalının hileli hareketleri,
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b) Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına ve meteor düşmesi gibi doğal afetler
sonucu ortaya çıkan zararlar,
c) Harp veya harp niteliğindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç
kargaşalıklar,
d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları
önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
e) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik
ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
f) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekâtı,
g) Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile
ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
h) Sigortalının kasıtlı hareketleri,
i) Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler, uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin
gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
j) Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, poliçe başlangıç tarihinden önce var olduğu, yetkili bir
doktor tarafından tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut
kriz,
k) Doğuştan olan hastalıklar (gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan
hastalıklar),
l) İntihar veya intihar teşebbüsü,
m) Akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar,
n) Aşağıdaki sporların yapılması:
Hangi türden olursa olsun her türlü yarış, ralli veya benzeri denemeler, olta balıkçılığı dışında
av faaliyetleri, tüplü ve serbest derin dalışlar, umumi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla
tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri,
boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları, paraşütçülük, sıcak hava
balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü
spor veya eğlence faaliyeti,
o) Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya
turnuvalara katılma,
p) Bununla ilgili bir teminat verilmesi konusunda açıkça mutabakata varılmadığı sürece kayak,
r) Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya
mürettebat sıfatıyla kullanılması, motosiklet kullanımı,
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s) Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde suda boğulmalar.
Ancak, bu maddenin b, j, m, n, o, p ve s fıkralarında sayılan durumların özel şartlar ile teminat
altına alınması mümkündür.

Birden Çok Sigorta
Madde 10- Sigortalı, başka sigorta şirketleriyle aynı rizikolara karşı aynı süreye rastlayan başka
sigorta sözleşmesi yapacak olursa bunu sigortacılara derhâl bildirmekle yükümlüdür.

Birden fazla sigorta şirketi söz konusu olduğunda tedavi masrafları, sigorta şirketlerince poliçe
tanzim önceliğine göre ödenir.

Tebliğ ve İhbarları
Madde 11- Sigortalı, bildirimlerini sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine
aracılık eden acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapar.

Sigortacı da bildirimlerini sigortalının poliçede gösterilen adresine veya bu adres değişmişse
son bildirilen adresine aynı surette yapar.

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

Sırların Saklı Tutulması
Madde 12- Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler, bu sözleşmenin yapılmasından dolayı
sigortalıya ait olarak öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan
sorumludur.

Yetkili Mahkeme
Madde 13- Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine
açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine
aracılık yapan acentenin ikametgâhının bulunduğu yerde sigortacı tarafından açılacak davalarda
ise davalının ikametgâhının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.
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Zaman Aşımı
Madde 14- Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, iki yılda zaman aşımına uğrar.

Özel Şartlar
Madde 15- Sigorta şirketleri, bu genel şartlara sigortalı aleyhine olmamak ve teminat
kapsamını daraltmamak kaydıyla özel şartlar uygulayabilir.

Yürürlük
Madde 16- Bu genel şartlar, 01.03.2006 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

1.3. Standart Vize Sigortası Teminat Tablosu Örneği
TEMİNAT ADI

LİMİT

Tıbbi Tedavi Teminatı

30.000 Euro

Sigortalının Daimi İkametgaha Nakli
Sigortalının Cenazesinin Nakli
Sigortalıya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Ekonomik sınıf uçak
Seyahati

bileti

Sigortalıya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Max. 200 Euro, Azami
Konaklaması

4 gün

Tıbbi Danışmanlık

Sınırsız

Acil Mesajların İletilmesi

Sınırsız

Bagaj Kaybı ve Çalınması

250 Euro

Kanuni İşlemlerle İlgili Kefalet(Borç Olarak)

3.500 Euro

İlaç Gönderilmesi Organizasyonu

Azami 5 Kg

Bir haftalık primleri yaklaşık 8-10 Euro civarındadır.

Yurt içi seyahat sigortalarında, vize seyahat sigortalarında zorunlu olarak istenen 30.000 Euro
olan teminat 1.000-2.000 TL civarında verilmektedir. 3 günlük primleri, 5 TL civarında
olabilmektedir.

Hasar/primi düşük ürünler olduğu için küçük primlerle yaratılacak havuzun hasar prim
dengesinin oldukça iyi oranlarda seyretmesi beklenir.
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8.1. Acil Durum Poliçeleri
Acil durumlarda geçerli olan bir sağlık poliçesi türüdür. Acil durum tanımına uymayan
hastalıklar için geçerli değildir. Bir yıllık olarak düzenlenir.
8.1.1. Acil Tıbbi Durum Ne Demektir?
Aşağıda listesi verilmiş olan durumlar ve hastalıklar acil durum olarak nitelendirilir ve bu
poliçenin teminat kapsamında değerlendirilir.
Acil durumların poliçe öncesinde tanısı konulmuş bir hastalığa bağlı olmaması gerekir.

8.1.2. Teminat Kapsamına Dâhil Acil Durumlar
Aşağıda listesi verilmiş olan durumlar ve hastalıklar acil durum olarak nitelendirilir ve bu
ürünün teminat kapsamında değerlendirilir.

Suda Boğulma: Solunum ya da kalp durması durumları veya hastanın genel durumda
boğulmaya yol açacak derecede akciğerlere su girişinin olduğu durumlar.

Trafik Kazası Sonucu Yaralanma: Omurga yaralanmaları ve kanamalı kırıkların olduğu akut
durumlardır. O an için hastanın durumunu etkilemese bile iç kanamaya yol açabilecek
ciddiyetteki göğüs, karın ya da kafa travmaları bu kapsamdadır. Vücutta büyük kanamaya yol
açan, araç parçalarının yol açtığı kesici, delici yaralanmalar.

Terör, Sabotaj, Kurşunlanma, Bıçaklanma, Kavga vb. Durumlar: Kendisinin olayın
hazırlayıcısı ya da tarafı olmadığı kazaen maruz kaldığı durumlar.

Yüksekten Düşme: Omurga yaralanmaları ve kanamalı kırıkların olduğu akut durumlardır. O an
için hastanın durumunu etkilemese bile iç kanamaya yol açabilecek ciddiyetteki göğüs, karın
ya da kafa travmaları bu kapsamdadır. Vücutta büyük kanamaya yol açan, araç parçalarının yol
açtığı kesici, delici yaralanmalar.
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Uzuv Kopmaları: 2. maddedeki durumlara ek olarak yapılan işe has acil durumlar. Örneğin;
zehirli gazların solunması, kimyasal maddelerin içilmesi ya da kişinin üzerine dökülmesi;
parmak, el, ayak, kol veya bacağın kısmen ya da tamamen kopması.

Elektrik Çarpması: Yanık, organ hasarı yapabilecek ya da kalp ritmini bozabilecek derecede
ciddi elektrik çarpmaları.

Donma, Soğuk Çarpması: Hayati fonksiyonları etkileyecek şoka götürebilecek, uzuvlarda
kangren yapabilecek derecede soğuğa maruz kalınması.

Isı Çarpması: Kalp ritmini, tansiyonu ya da bilinç durumunu etkileyecek derecede güneş
etkisinde ya da sıcak ortamda kalma durumları.

Ciddi Yanıklar: Büyük sıvı kaybına, organ kaybına ya da cilt hasarına yol açabilecek genişlikte
ateş, kimyasal madde, elektrik vb. yanıkları. Solunum yollarında daralmaya yol açabilecek
derecede duman ya da sıcak hava solunmuş olması.

Ciddi Göz Yaralanmaları: Gözde hasara yol açabilecek ciddiyette kesici, delici alet
yaralanması, kunt travma ya da kimyasal madde teması.

Zehirlenmeler: Olay anında yaşamsal fonksiyonları bozmuş olan ya da ilerleyen saatlerde
bozma ihtimali yüksek olan maddelerin ağızdan alınması, kimyasal maddelerin cilde teması ya
da zehirli gazların solunması.

Anafilaktik Şok: Kalp ritminde bozulmaya, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek
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ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumlarıdır.

Travma Sonucu Omurga ve Alt-Üst Ekstremite Kırıkları: Her türlü kırık, çıkık, burkulma ve
alçı giderleri, dikiş atılması bu kapsamdadır.

Kalp Krizi, Hipertansiyon Krizleri: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp
ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek
derecede yükselmesi.

Akut Solunum Problemleri: Ciddi solunum yetersizliğine yol açabilecek suda boğulma, yabancı
cisim yutma, alerjik reaksiyon, solunum yolu yanıkları.
Ani Felçler: Beyin kanaması, omurga yaralanması vb. nedenlerle kişinin uzuvlarının ya da tüm
vücudunun hareket kabiliyetini ya da hissetme kabiliyetini yitirmesi.

Ciddi Genel Durum Bozukluğu: Besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık vb.
nedenlerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması.

Yüksek Ateş (38.5 Üzeri): Zehirlenme, enfeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle
vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede
yükselmesi. Ortalama 38,5°C ve üzeridir.

Diabetik ve Üremik Koma: Diabet (şeker hastalığı) ve bölerek yetersizliğinin neden olduğu
bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar.

Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Diyaliz Hastalığı
Akut Batın: Mide, barsak gibi içi boş organların delinmesi, bağırsak tıkanması ya da
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düğümlenmesi, safra yollarının taş veya iltihap nedeniyle tıkanması, apandisit, pankreatit gibi
ciddi organ iltihaplanmaları, bağırsak ya da periton arterlerinde tıkanma gibi acil cerrahi
müdahale gerektiren karın içi organlarla ilgili hastalıkların ortaya çıkması.

Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda
iç veya dış kanamalar.

Menenjit, Ensefalit, Beyin Apsesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal
fonksiyonları etkileyebilecek bilinç durumunda değişikliklere yol açabilecek beyin ve beyni
çevreleyen zarla ilgili iltihabi, enfektif hastalıklar.

Renal Kolik: Böbrek taşlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek
hasarına yol açabilecek şiddetli ağrı oluşturan durum.

8.1.3. Poliçe Teminatları
Acil durumda geçerli olduğu için yatarak tedavi teminatı bulunmaktadır. Sağlık sigortalarında
alışılageldiği gibi limitsiz değil 10.000-30.000- 50.000 TL arasında değişen tutarlarda teminat
verilmektedir.

Özel ve genel şartları, sağlık sigortaları ile aynı olup farkı acil durum tanımına uymayan
rahatsızlıkların da istisnalar içerisinde yer almasıdır.
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8.2. Hastalık Sigortaları
8.2.1. Sigortanın Konusu
Tehlikeli hastalıklar, sigortalının kapsamdaki hastalıklardan birine yakalanması şartını arayan
ve sigortalının böyle bir hastalığa yakalanması hâlinde gerekli olabilecek maddi desteği
sigortalı hayatta iken sağlayan bir teminat çeşididir. Bu teminat tedaviyi değil satın alınan
teminatı garanti etmektedir. Poliçe üzerinde belirtilen limit doğrultusunda ödeme gerçekleşir.

Bu ürün, sağlık ve hayat branşlarında yer alabilen bir ürün olup tazminat sigortaları grubunda
yer alır. Kısa süreli ( bir yıllık) sigortalardandır.

Her sigorta şirketinin kendisinin belirlediği sayıda hastalığa yakalanması hâlinde, poliçe
düzenlenmeden önce karar verilen tutarda bir tazminat ödenir.

Tehlikeli Hastalıklara Örnekler:
• Aort ameliyatları
• Aplastik anemi
• İyi huylu beyin tümörü
• Körlük
• Koma
• Kalp krizi
• Koroner by-pass graftisi
• Kanser
• Organ yetmezlikleri
• Uzuv kaybı
• Konuşma kaybı
• Duyma kaybı
• Motor nöron hastalıklar
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8.2.2. Özel Şartları
Bekleme Süresi: Tehlikeli hastalıklar teminatı, sigorta başlangıç tarihinden itibaren belirtilen
bekleme süresi sonunda, tehlikeli hastalık olarak tanımlanan hastalıklardan birine yakalanan ve
bu durumu doktor raporu ve/veya gerekli görüldüğü takdirde, sigortacının yönlendirdiği bir
sağlık kuruluşu tarafından sabitlenen, klinik, radyolojik, histolojik ve laboratuvar bulgularla
kanıtlanan sigortalı için geçerlidir. Ancak yenilenen sigortalarda, bu bekleme süresi aranmaz.
Yenileme sırasında teminat artışı yapılmış ise bekleme süresi teminat tutarının artan kısmı için
geçerlidir.

Bekleme süreleri, kaza tespit tutanağı tutulmuş bir kaza sonucu oluşmuş hastalıklar hariç olmak
üzere sigorta şirketlerine göre değişkenlik göstermekle birlikte çoğunlukla 80 gündür.

Yaşama Süresi: Tehlikeli hastalık tazminatının ödenebilmesi için hastalığın kesin teşhis
tarihinden itibaren 30 gün geçmesi ve sigortalının hayatta kalması gereklidir.

Teminat Kapsamı: Teminatlar, sigortalının kalıcı ikamet yerinin Türkiye olması ve herhangi 12
ay içinde 13 haftadan uzun süre Türkiye dışında bulunmaması koşuluyla dünya çapında
geçerlidir.

Teminatın Sona Ermesi: Sigortalının kapsamdaki hastalıklardan birine yakalanması ve
hastalığın teşhisi durumunda, poliçede yazılı bulunan teminat ödendikten sonra poliçe sona
erer. Diğer bir deyişle plan, sigortalının ilk tehlikeli hastalığını teminat altına alır. Teminat
kapsamına giren hastalıklardan birden fazlasının eş zamanlı olarak ortaya çıktığı durumlarda,
sadece ilk hastalık için ödeme yapılır.

8.2.3. Sigortanın Teminatları
Tehlikeli Hastalıklar Teminatı
Yukarıda örnekleri verilen ve ürünlere göre değişen sayıda hastalığı kapsam altına alan bu
üründe birkaç hastalık örnek olarak verilmiştir: Kanser, inme, kalp krizi, koroner by-pas
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graftisi, böbrek yetmezliği, majör organ nakli, aort graf ameliyatı, kalp kapakçılığı ameliyatı,
felç, uzuv kaybı, körlük, duyma kaybı, konuşma kaybı, iyi huylu beyin tümörü, motor nöron
hastalığı, aplastik anemi.

Tehlikeli hastalıklar teminatı kapsamına giren hastalıkların tanımları aşağıda belirtilmiştir.
1. Aort Ameliyatı: Aortik anevrizma, aortun tıkanıklığı, koarktasyonu veya travmatik çatlağını
torakotomi ve laparatomi yoluyla düzeltmek ya da onarmak için yapılan ameliyattır. Bu
tanımda aort; torasik ve abdominal aort anlamına gelmektedir.

2. Aplastik Anemi: Değiştirilemez kemik iliği bozukluğu sonucunda anemi, nötropeni ve
trombositopeni oluşur. Teşhis, kemik iliği biyopsisine dayanmalı ve aşağıdaki üç değer
sunulmalıdır.
• 500 mm3 veya daha azı için kesin nötrofil sayımı
• 20.000 mm3 veya daha azı için kesin retikülosit
• 20.000 mm3 veya daha azı için platelet sayımı

3. İyi Huylu Beyin Tümörü: Beyinde hayatı tehdit eden tümör, papiledem, zihinsel
semptomlar, nöbet ve duyusal sakatlıklar gibi yükselmiş intrakraniyal basıncın karakteristik
semptomlarına yol açar. Tümör;
- tamamen ortadan kaldırılması ve mümkün olduğu kadar küçültülmesi için ameliyat
geçirmeyi zorunlu kılmalı veya
- kemoterapi veya radyoterapi ile tedavi edilmeli veya
- ameliyat edilemez olarak kabul edilmeli ve hastalığın sıkıntı ya da acı veren bazı belirtilerini
azaltan ya da ortadan kaldıran tedavi başlatılmalıdır.

Beyin damarlarındaki ve arterlerindeki kist, kireçlenme, granülom, sakatlık, hematom ve
hipofizdeki veya omurgadaki tümörler teminata dâhil değildir.

4. Körlük: Akut hastalık veya kaza sonucu her iki gözde de ortaya çıkan, klinik olarak teşhis
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edilen, geri dönüşümü olmayan tam ve kalıcı görme kaybıdır. Düzeltilmiş görsel görme,
örneğin Snellen test tiplerini kullanarak, 6/60’dan veya 20/200’den az olmamalıdır. Körlük
raporu, bir oftalmolog tarafından verilmelidir. Genel medikal görüşlere göre cihaz veya implant
ile görmede tam ya da kısmi iyileşme sağlanabilir ise tazminat ödenmez.

5. Koma: En az 86 saat boyunca yaşam destek sistemlerinin kullanımını gerektiren, kalıcı
nörolojik hasara neden olan, dış uyaran veya iç ihtiyaçlara yanıtsızlık/reaksiyon vermeme ile
karakterize olan bilinç kaybı hâlidir. Alkol kullanımı veya ilaç bağımlılığının sebep olduğu
komalar kapsam dışıdır. Ayrıca koma 2 aydır devam ediyorsa tazminat ödenir.

6. Koroner By-pass Graftisi: Torakotomi kullanılarak koroner arter hastalığını düzeltmek ya
da tedavi etmek için yapılan koroner arter by-pas graftisidir. Ameliyatın gerekliliği, koroner
anjiyografi ile kanıtlanmış olmalıdır. Bu tanıma, balon anjiyoplasti, stent konulması, lazer
tekniği ve diğer damar içi müdahaleler dâhil değildir.

7. Kalp Krizi: İlgili alana yetersiz kan ikmali ile ortaya çıkan, kalp kasının bir parçasının
ölümünün şüphesiz olan teşhisidir. Aşağıdaki kıstaslar sağlanmalıdır;
• Kalp krizinin tipik anlamlı göğüs ağrısı,
• Kalp krizi için teşhis ile ilgili belirli tipik kardiyak işaretlerin yükselmesi,
• İnfarksiyonda yeni EKG değişimleri,
• Sol ventriküler işlevlerinde azalma kanıtı, sol ventriküler salgı parçasının küçülmesi veya
kalp krizine bağlı önemli hipokinezi, akinezi veya duvar hareketlerinin anormalliği.

8. Kalp Kapakçığı Ameliyatı: Torakotami kullanılarak kalp damar kusurları veya
anormalliklerinden dolayı kardiyak damarları onarmak ya da değiştirmek için yapılan açık kalp
ameliyatıdır.

9. Böbrek Yetmezliği: Böbrek yetmezliğinin son safhasında, her iki böbrekte de geri dönüşsüz
kronik fonksiyon kaybı görülmesi sonucu, düzenli diyaliz gerektiren veya böbrek nakli
yapılacak vakalardır. Devam eden diyaliz tedavileri veya böbrek nakli gerekliliği, uzman bir
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nefrolog raporu ile doğrulanmalıdır.

10. Hayatı Tehdit Eden Kanser: Kanser, bu poliçenin şartlarının amacı için ilerleyen, kontrol
edilemez büyüme, kötü huylu hücrelerin yayılması, normal dokunun istila ve tahribe uğraması
ile nitelendirilen kötü huylu tümör varlığı anlamındadır. Kanser histopatolojik onay ile
kuşkusuzca teşhis edilmiş olmalıdır. Aşağıdaki tümörler istisnadır:

• Hodgkin hastalığı 1. safha (Ann Arbor sınıflaması)
• Lösemi, diğer kronik lenfositik löseminin dışında, eğer kan yapan kemik iliğinde lösemi
hücrelerinin genelleştirilmiş yayılması yoksa
• Karsinom in situnun kötü huylu değişmeleri gösteren tümörler (servikal displazi CIN-1,
CIN-2 ve CIN-3 dâhil) veya malign öncesi olarak histolojik tanımlanan tümörler
• Tüm deri kanserleri, metastaz belirtisi olmadığı sürece. Breslow metodu kullanılarak
histolojik inceleme ile tanımlanabilen, kalınlığı 1,5 mm’den büyük kötü huylu melanom,
tümörler hariç
• Hayatı tehdit etmeyen kanserler, TNM sınıflandırması T1(a) veya T1(b) ile veya diğer eş
değer sınıflandırmalar ile histolojik olarak tanımlanabilen prostat kanseri vb.
• Tiroidin papiler mikrokarsinomu
• Yaylımcı olmayan, TaN0M0 olarak veya daha küçük sınıflandırma ile histolojik
tanımlanabilen papiler mesane kanseri
• RAI 1 veya Binet A-1 safhasından küçük kronik lenfositik lösemi

11. Duyma Kaybı: Hastalık veya yaralanma sonucu 80 desibelden çok işitsel eşik ile her iki
kulakta düzeltilemez duyma kaybı anlamındadır. Eğer genel medikal fikirce işitme cihazı veya
implant ile tam veya kısmi olarak duymada iyileşme olursa tazminat ödenmez. Tıbbi ispat,
odiometrik ve duyma eşiği testleri ile sağlanmalıdır.

12. Uzuv Kaybı: Kaza veya hastalık sonucu iki veya daha fazla uzvun tam ve kalıcı fonksiyon
kaybı veya iki veya daha fazla uzvun bilek yukarısından veya tamamen kopmasıdır.

13. Konuşma Kaybı: Hastalık veya yaralanma sonucu tam ve düzeltilemez konuşma kaybıdır.
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Konuşma yeteneğinin kaybının 12 aydır devamlı olduğu onaylanmalı ve saptanmalıdır. Eğer
genel medikal görüşe göre, herhangi cihaz, tedavi veya implant sonucu konuşmada tam veya
kısmi iyileşme olursa tazminat ödenmez. Trafik kazası sonrası olan dil kopmaları bu kapsam
dâhilinde olup epilepsi, nöbet sonrası atakla meydana gelen dil kopmaları kapsam dâhilinde
değildir.

14. Majör Organ Nakli: İnsandan insana organ nakli, bağışlayandan sigortalıya bir veya daha
fazla böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas veya kemik iliği naklidir. Diğer organların,
organların bir kısmını, dokuların veya hücrelerinin nakli istisnadır.

15. Motor Nöron Hastalığı: Radyolojik tetkikler ve incelemeler (MR, BT ve BOS inceleme)
demiyelinizasyonu gösteriyor olmalı ve sigortalının hekiminin ve sigorta şirketinin
belirleyeceği bir hastane veya uzman hekimin muayene bulguları sonucu var olduğu söylenen
motor ve duyu fonksiyon bozukluklarının kesintisiz 6 ay boyunca devam etmesi, hastalık için
tipik olan iyileşme ve tekrar kötüleşme periyotlarının ilgili vakada da görünmüş olması şartı ile
bu rahatsızlık kapsam dâhilindedir. Bu tanının onaylanması için, günlük aktiviteler arasında yer
alan banyo yapmak, giyinmek, tuvalet ihtiyacını gidermek, yemek yemek ve ilaç alabilmek
aktivitelerinin en az üçünün bağımsız olarak yapılamaması veya kalıcı yatalaklık durumunun
oluşması ile birlikte yetersizlikleri için yardım alıyor olması gerekmektedir. Bu yetersizliklerin
ve/veya eksikliklerin en az 3 ay boyunca sigorta şirketinin belirleyeceği hastane veya uzman
hekim tarafından raporlanabiliyor olması gerekmektedir.

16. Felç: Felç, omuriliğin hastalık ya da yaralanma sonucu kalıcı ve iki veya daha fazla uzvun
fonksiyonlarında tamamen kayıp anlamındadır. Uzuv, tam kol veya tam bacak olarak
tanımlanır.

17. İnme: Serebrovasküler hastalık olarak da adlandırılır. Belirtileri 24 saatten daha fazla süren
ve nörolojik hasara sebebiyet veren serebrovasküler vaka olarak tanımlanır. Vaka, beyin
dokusunun enfarktüsüne, beyin kanamasına veya beyin dışındaki bir oluşumdan kaynaklanan
emboliye sebebiyet vermelidir. Vaka sonucu daimi nörolojik hasar (kısmi veya genel felç)
oluşmalıdır. Tazminat talebinde, nörolojik hasarın daimi olduğuna ve en az üç aydan bu yana
devam ettiğine dair bir doktor raporu sunulmalıdır.
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8.2.4. Genel İstisnalar
Sigortacı bu poliçede, direkt veya dolaylı olarak aşağıda belirtilen durumlar ile bağlantılı olarak
herhangi bir tazminat ödemesi ile yükümlü değildir.
a) Taşınan yolcular için onaylanmış her tür sivil uçakta, ücret ödeyen yolcu sıfatı ile seyahat
etme dışında uçma,

b) Sigortalı aktif olarak savaşa, ayaklanmaya, anarşi, sabotaj ve suç olarak tanımlanan şiddet
olaylarına katılıyorsa veya poliçe tarafından teminat altına alınmış hastalığa/yaralanmaya sebep
olan illegal olaylara aktif olarak katılıyorsa,

c) Kronik alkol kullanımı veya ilaç kullanımı (doktor tarafından verilenler hariç),
d) Kasten kendi kendini yaralaması, sigortalının aklı başında olup olmamasına bakılmayarak
intihar etmesi,

e) Boks, güreş veya herhangi fiziksel muharebe, kayak (su veya karda), planörcülük, paraşüt
yapma, bungee jumping, dağcılık, profesyonel spor aktiviteleri, tüplü-teçhizatlı dalış,

f) AIDS, HTVL ve HIV mutasyon veya dönüşümüne uğramış hastalıklar, cinsel yolla bulaşan
hastalıklar veya durumlar,

g) Konvansiyonel olmayan silahlardan yaralanma (atomik, kimyasal veya biyolojik silahlar
gibi) veya konvansiyonel balistik mermilerden yaralanma,

h) Hastalık ve yaralanmaların oluştuğu radyoaktif veya iyonizen ışın, nükleer füzyon, nükleer
atık,

i) Poliçe lehtarları tarafından sigortalıyı tehlikeli hastalığa götürecek illegal hareketler.
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8.2.5. Teminat Dışı Kalan Hâller
Sağlık sigortası genel şartlarında "Teminat Dışı Kalan Hâller" bölümünde sayılanlar dışında,
aşağıda belirtilen durumlar da teminat kapsamı dışındadır.

1. Teminat kapsamında tanımı yapılan hastalıklar dışındaki hastalıklar,

2. Teminat kapsamında tanımı yapılan hastalıklardan birine, henüz sigortanın yapıldığı sırada
teşhis edilmemiş olsa dahi sigortanın başlangıcından önce yakalanıldığının tıbben doğrulandığı
hâller,

3. Önceden var olan koşullar (sigortalının teminatın başlama gününden önce, poliçe
kapsamındaki hastalıklardan herhangi biri için teşhis konulmuşsa bu poliçe altında o hastalık
için tazminat ödemesi yapılmaz),

4. Bekleme süresinde ortaya çıkan kapsam içi hastalıklar (büyük yanıklarda ve kazalarda süre
şartı aranmaz),

5. Hastalığın teşhisinden sonraki bir ay içinde sigortalının vefat etmesi durumunda tüm
talepler,

6. Tanımlarda geçen hâller hariç olmak üzere, AIDS ve buna bağlı komplikasyonlar veya HIV
virüsü enfeksiyonları,

7. Riskli sporlar (dalgıçlık, pilotluk, süzülerek uçuş, paraparte, delta, pervaneli uçak pilotluğu,
paraşütle atlama, otomobil sporları, motosiklet kullanma) sonucu meydana gelebilecek kapsam
içi hastalıklar,

8. Alkol, uyuşturucu veya doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanımı ile oluşan kapsam içi
hastalıklar,
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9. Enfarktüsle sonuçlanmayan hafif damar tıkanıklıklarına bağlı angina pektoris (kalp ağrısı),
kalp spazmı ya da kalp problemlerine ait hastalıklar, myokardit (kalp kası iltihabı), endokardit
(kalp iç zarı iltihabı) ve perikarditler (kalp dış zarı iltihabı),

10. Vertebrobaziller yetmezlik (beyini besleyen önemli damarlardan birinin yetmezliği),
transiyen iskemik atak (beynin geçici kansızlığı), hemiplejik migren (felçle birlikte seyreden
migren - bir tür baş ağrısı) gibi nörolojik (sinirlerle ilgili) bulgu veren hastalıklar,

11. Balon angioplasti (darlık/tıkanıklığın angiografi aracılığıyla balonla açılması) veya
tıkanıklığın lazerle giderilmesi gibi cerrahi olmayan tekniklerle tedavisi yalnız bir damara bypass uygulanması,

12. Melanom (koyu renkli benlerden gelişen deri kanseri) dışındaki cilt kanserleri ve insitu
karsinomlar (kanserin başlangıç durumu),

13. İntihar amacıyla alınan ilaç ve toksik maddelere (zehirler) bağlı olarak ortaya çıkan
durumlar kapsam dışıdır.

14. Doğuştan gelen (kongenital ) anomali ve hastalıklar ilk tanısını ileri yaşta almış olsa dahi
kapsam dışıdır.

15. Aşağıdaki kanserler teminat dışıdır:
Ø

Karsinom in situnun (servikal displazi CIN-1, CIN-2, CIN-3 dâhil) malign (kötü huylu)

değişiklikler gösteren veya histolojik olarak premalign olarak tarif edilen tümörler.
Ø

Histolojik tetkikle saptanmış, maksimum 1.5mm.'den az kalınlıktaki veya invazyon derinliği

Clark seviyesi 3'ten az olan melanoma.
Ø

Malin habis melanom hariç dışındaki tüm cilt kanserleri.

Ø

Diğer organlara yayılımı olmadığı sürece, cildin tüm squamos hücre carcinomaları.

Ø

Kaposi sarkoması ve HIV enfeksiyonu veya AIDS ile bağlantılı diğer tümörler.
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Ø

Histolojik olarak TNM klasifikasyonunda T1 olarak tarif edilmiş prostat kanserleri (T1(a)

ve T1(b) ve denk veya daha düşük bir klasifikasyona ait olanlar dâhil).

8.2.6. Tazminat Talebi
Tazminat talebi; sigortalının tehlikeli hastalık teminatını talep edebilmesi için tarif edilen
hastalıklardan birine ilk defa yakalandığının bir hekim tarafından doğrulanması ve gerekli
görüldüğü takdirde sigortacının yönlendirdiği bir sağlık kuruluşundan da ilgili belgelerin
(konulan teşhis ve tedaviyi gösteren belge veya epikriz raporu ve şirket tarafından talep edilen
diğer belgeler) sağlanması gerekir.

Tazminat Ödemesi: Tehlikeli hastalıklar teminatı için tazminat bizzat sigortalıya veya yasal
temsilcisine ödenir. Tazminat, sadece ilk teşhis için ödenir. Tehlikeli hastalıklar teminatının
ödenebilmesi için:
•

Sağlık beyan formunda belirtilen bir rahatsızlık olmaması veya rahatsızlığın sigorta

başlangıç tarihinden önce mevcut olan, varlığı bilinen, fakat beyan edilmeyen bir rahatsızlık
olmaması,
•

Söz konusu rahatsızlığın bekleme süresinin dolmuş olması,

•

Sigortacı tarafından sigortalıdan talep edilen rahatsızlık ile ilgili her türlü belgenin

sağlanması,
•

Rahatsızlığın tespitinden sonra yaşama süresinin (30 gün) aşılmış olması,

•

İstisnalar bölümünde belirlenen maddelerin gerçekleşmemiş olması gerekmektedir.

Bekleme süresinin dolmasından sonra, bekleme süresi içinde oluşan ve tazminatı ödenmeyen
bir tehlikeli hastalığın ardından, kesin teşhis tarihi bekleme süresinin dolmasından sonraya
rastlayan ikinci bir tehlikeli hastalık için tehlikeli hastalıklar teminatı ödenecektir.
Sigorta yılı içinde kesin teşhis edilen bir tehlikeli hastalığın tazminatının ödenmesi için gerekli
yaşama süresi olan 30 günün dolması gereklidir. Bu 30 günlük sürenin dolduğu tarihin sigorta
bitiş tarihinden sonraya rastladığı durumlarda, hastalığın kesin teşhis tarihinin sigortalılık süresi
içinde olması dikkate alınarak tazminat ödenecektir.
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Tazminat ödemesi, sigortalıya, tazminat ödemesinden önce sigortalının vefatı durumunda,
kanuni varislerine yapılır. Ödeme bir kerede yapılır ve bu ödemeyle şirketin bu konudaki
yükümlülükleri sona erer.

8.2.7. Yenileme
Poliçe, sigorta ettirenin primlerini düzenli ödemesi, tazminat talep edilmemesi ve yenileme
tarihindeki yaşına tekabül eden primi kabul etmesi şartı ile yenilenebilecektir. Sigorta şirketi,
poliçe yıl dönümlerinde, risk değerlendirmesi yaparak sigorta ettirenin yazılı talebi
doğrultusunda sigorta teminatında artış yapabilir. Bu gibi durumlarda sigorta ettiren teminat
artışının nedenini şirkete bildirerek şirketin göstereceği bir doktora muayene olmayı talep
edebilir. Bu gibi muayene ve diğer yazılı tıbbi kanıtların ücreti, sigortalı tarafından ödenir.

Diğer özel ve genel şartlar (primlerin ödenmesi, fesih, iptal vb.) daha önceki derslerde ayrıntılı
incelenen sağlık sigortaları ile aynı olduğundan burada tekrarlanmamıştır.
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9.1.Sağlık Sisteminde Yeni Açılımlar
9.1.1Genel Sağlık Sistemi
Amaç: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tarafından kapsanan sağlık yardımları aynen muhafaza
edilerek genel ve öncelikli sağlık sorunlarının çözümü hedeflenecek, finansal açıdan
uygulamayı tehlikeye sokacak başlıklar ve hizmetler paketin dışında bırakılarak tüm sağlık
güvence sistemlerini aynı sosyal güvence çatısı altında toplamaktır. Bir paket hâlinde sunulacak
sistem, basamaklı sevk sistemiyle uyum içinde tanımlanacak ve uygulanacaktır.

Sistemin teminat kapsamı dışında kalan harcamalar, katılım payları, özel hastanelerde devletin
karşıladığı

paketin

dışında alınan tamamlayıcı

sağlık

sigortası

ile desteklenmesi

planlanmaktadır.

Kişilerin daha farklı kapsam, fiyat ve kalitede sağlık hizmeti talep etmeleri hâlinde, kişinin
kendi cebinden ya da özel sigortasından aradaki farkı ödeyebileceği yöntemlerin uygulamaya
geçirilmesi düşünülmektedir.

Koruyucu sağlık hizmetleri ve sunumu temel teminat paketinin bir parçası olacak; bazı sağlık
yardımları, bu hizmetleri kullanma ve periyodik kontrollerden geçme şartına bağlı olarak
sunulacaktır.

9.1.2.Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Tamamlayıcı sağlık sigortası, hizmet alan kişinin üzerinde kalan sağlık risklerini gerek teminat
kapsamı gerekse teminat yüzdeleri açısından çeşitli paketlerle üzerine alan bir özel sağlık
sigortacılığıdır.

Amaç, genel sağlık sigortasının kısırlık, estetik cerrahi, rehabilitasyon ve diş tedavi gibi
kapsamadığı hizmetler ile katılım paylı hizmetler, yatarak tedavilerde otelcilik hizmeti farkı ve
malzeme/ortez-protez kullanımında tercih imkânı sağlamaktır.
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Genel sağlık sigortasında verilen temel teminat paketinin kapsamı genişledikçe tamamlayıcı
sağlık sigortasının teminat kapsamı daralacağından fiyatlar da düşük olacaktır. Genel sağlık
sigortası kurumunun sağlık hizmeti sunan kurumlara ödeyeceği rakam, sağlık hizmeti sunan
kurumların cari ücretleriyle genel sağlık sigortasının ödediği rakam arasındaki fark
“tamamlayıcı sağlık sigortası”nın mali yükünü oluşturacağı için fiyatlandırmada en önemli
unsurlardan biridir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile genel sağlık sigortasının mali riskinin paylaşımı sağlanmakta,
genel sağlık sigortasından oluşabilecek aşırı talepler bu sisteme kanalize edilebilmekte, sağlık
hizmetinin kalitesi üzerinde fiyat nedeniyle oluşacak baskılarını azaltmakta, hizmet alan
kişilerin hekimini ve hastanesini seçme konusundaki sınırlarını genişletmekte, ödemelerin
tümü, provizyon sürecine dayalı olarak yapılacağından prospektif kontrol ve ek yatırım
yapılmadan genel sağlık sigortası ile deneyim paylaşılmaktadır.

Hizmet sunucu kurumlardaki kapasite kullanımını arttırarak maliyet avantajı ile özel sağlık
sigortalarının daha ekonomik ve daha geniş bir yelpazede alternatif planları kapsayan özel
anlaşmalarla ürün çeşitliliği yoluyla daha geniş kitlelere ulaşması sağlanmaktadır.

Kurumsal poliçelerde daha geniş kapsamlı ürünlerle sigortaya bağımlılık arttırılmaktadır.
Ancak sistemin sağlık sigortacılığı açısından negatif etkilenme olasılığı da bulunmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında sosyal devlet kavramı, temel teminat paketi dışına taşınmak
istenebilir ve temel teminat paketi üzerinde kalan kısım için alternatif planlar hazırlanarak genel
sağlık sigortası içinde verilmesi konusunda kamusal baskı oluşturulabilir. Ücretleri
karşılayabilmek üzere özel sigorta şirketlerinin başlangıçta yaşayabilecekleri fiyatlandırma
sorununu çözmeden çok değişkenli, çok alternatifli planlara yönelerek hata paylarını
yükseltmeleri riski ile karşılaşılabilir. Özel sağlık sigortası şirketlerinin kendi pazarlama
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stratejilerine göre alternatif poliçeler hazırlarken ortaya çıkabilecek rekabet, kamu otoritesi
tarafından denetim mekanizmaları tarafından yeterince desteklenmeyebilir. Sigorta şirketleri,
“tamamlayıcı sigorta” fiyatlandırması için mevcut muafiyetli poliçe fiyatlandırmalarını
kullanabilirler. Ancak muafiyet tutarı, Sağlık Bakanlığının karşıladığı kadar olacaktır.

9.2.Özel Sigortalarda Genel Olarak Vergi Avantajı
Vergi, kamu giderlerini karşılamak üzere devletin vergileme yetkisine dayanarak ve tek taraflı
olarak kişilerin gelir ve servetlerinden aldığı ekonomik değerlerdir.

Verginin konusu, üzerine konulduğu ve doğrudan ya da dolaylı olarak kaynağını oluşturan
iktisadi unsurlardır.

9.2.1.Ücretlilere Sağlanan Avantajlar
Gelir vergisine tabi tutulacak safi ücretin (vergi matrahının) hesaplanması sırasında;
ücretlilerin kendilerine, eşlerine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık,
işsizlik, analık, doğum ve tahsil sigortası gibi şahıs sigorta poliçeleri için ücretliler tarafından
ödenen primler, bireysel emeklilik şirketlerine ücretliler tarafından ödenen aidat ve katkı
payları, indirim konusu yapılabilecektir (GVK md. 63/3).

9.2.2.Ücret Dışında Geliri Olanlara Sağlanan Avantajlar
Mükelleflerin yıllık beyanname ile beyan edecekleri gelirlerden kendilerine, eşlerine ve küçük
çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil sigortası
gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primler, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı
payları indirim konusu yapılabilecektir (GVK md.89/1).

182

İndirim konusu yapılabilecek prim, aidat ve katkı payı tutarı; bireysel emeklilik sisteminde,
beyan edilen yıllık gelirin % 10’unu ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.
(Bakanlar Kurulunun %10 oranını % 20’ye kadar, yıllık sınırı da yıllık asgari ücretin İki katına
kadar artırmaya yetkisi vardır.) Bireysel emeklilik dışındaki şahıs sigortası poliçeleri için
ödenen primlerde, beyan edilen yıllık gelirin % 5’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını
aşamaz. (Bakanlar Kurulunun % 5 oranını % 10’a kadar, yıllık sınırı da yıllık asgari ücretin iki
katına kadar artırmaya yetkisi vardır.)

Bireysel emeklilik veya sigorta şirketinin Türkiye'de olması ve merkezinin Türkiye'de
bulunması ve prim ve katkı payı tutarı ödemelerinin gelirin elde edildiği yılda yapılmış olması
gereklidir.

9.2.3.İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı
Payları
İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,
işverenler tarafından ticari kazançlarının hesaplanması sırasında gider olarak indirilebilecektir
(GVK md.40/9).

İndirilebilecek tutar; ödenen ücretin % 10’nu ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını
aşamaz (Bakanlar Kurulunun % 10 Oranını % 20’ye kadar, yıllık sınırı da yıllık asgari ücretin
iki katına kadar artırmaya yetkisi vardır). Katkı paylarının , kısmen işveren kısmen ücretli
tarafından ödenmesi halinde, katkı paylarının toplamı, ödenen ücretin % 10’unu ve yıllık olarak
asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Yıllık Asgari Ücret Ne Demektir?
Yıllık asgari ücret, aylık asgari ücretin 12 ile çarpılması ile bulunur.
01.07.2011
2011

-

Asgari

31.12.2011
Ücret

Brütü

tarihleri
(16

arasında

(AYLIK

ASGARİ

yaşından

büyükler

için):

ÜCRET):

837,00

TL
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2011

Asgari

01.07.2011
2011

-

Asgari

Ücret

Brütü

31.12.2011
Ücret

(16

tarihleri

Brütü

yaşını

doldurmamışlar

arasında

(16

(GÜNLÜK

yaşından

büyükler

için):

715,50

ASGARİ
için):

TL

ÜCRET):
27,90

TL

2011 Asgari Ücret Brütü (16 yaşını doldurmamışlar için): 23,85 TL

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.07.2011-31.12.2011 Dönemi)
16 Yaşından
Büyükler
Brüt Ücret

837,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

117,18 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

8,37 TL

Gelir Vergisi Matrahı

711,45 TL

Gelir Vergisi

106,72 TL

Damga Vergisi

5,52 TL

Kesintiler Toplamı

237,79 TL

Asgari Geçim İndirimi

59,74 TL

(Bekar ve Çocuksuz)
NET ELE GEÇEN (Asgari

658,95 TL

Ücret + AGİ)
Tablo 1: Asgari Ücret 2011 Yılı Tablosu:
Bunun dışında; hastalık, sağlık, seyahat sigortaları BSMV’den muaftır.
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10.1. Hayat Sigortaları
Tanımı: Hayat sigortası ile sigortacı, belli bir prim karşılığında sigorta ettirene veya onun
belirlediği kişiye, sigortalının ölümü veya hayatta kalması hâlinde sigorta bedelini ödemeyi
üstlenir.

Hayatı sigorta edilen kimse, ilk primin ödenmesinden önce ölmüşse sigorta sözleşmesi
geçersizdir.

Hayat sigortasını toplumsal ve bireysel açıdan iki şekilde tanımlamak mümkündür.
Toplumsal açıdan bakıldığında hayat sigortası nedir?
Bireylerin yaşamlarıyla ilgili finansal risklerinin bu bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan bir
gruba devredilmesini ve yaşamla ilgili önceden belli olmayan finansal zararların
karşılanabilmesi amacıyla bir fon birikimi sağlayan sosyal bir araçtır.
Bu tanımın iki temel unsuru bulunmaktadır: Birincisi, bireyden gruba doğru bir risk devri, ikinci
olarak da grubun üyeleri arasında zarar paylaşımı olmasıdır.
Sigorta, insanların zararlarını birlikte karşılama ihtiyacından doğmuştur.

Bireysel açıdan bakıldığında hayat sigortası nedir?
Bir tarafın (sigorta ettiren) diğer tarafa (sigortacı) önceden belirlenen bir meblağ (prim) ödemesi
ve karşılığında sigortalı kişinin poliçede belirtilen bir süre içinde ölmesi veya önceden
belirlenen bir tarihe kadar sağ kalması hâlinde sigortacının belli miktarda bir parayı ödemek
üzere anlaştığı bir sözleşmedir.

Bu tanımdan da görüleceği gibi hayat sigortasının yasal ve finansal özellikleri vardır.

10.2.

Hayat Sigortalarında Risk Kavramı
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Risk: Riziko olarak da adlandırılabilir, “tehlike” anlamında kullanılmaktadır. Bununla beraber,
tehlikenin gerçekleşme olasılığı ya da tehlike altındaki nesne ve kişileri ifade etmek için de
kullanılabilir.
Gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önceden bilinemeyen ve maddi bir kayba neden olan
rastlantısal

olaylardır.

Kişilerin

iradesine

bağlı

olarak

gelişmezler.

Risklerin

sınıflandırılmasındaki temel amaç kontrol altına alınabilmeleri, başka bir deyişle
yönetilebilmeleridir. Aşağıda farklı risk ayrımları yer almaktadır.

- Finansal ve Finansal Olmayan Riskler: Birey (ya da organizasyon) açısından maddi kayıp
yaratan ve yaratmayan riskleri tanımlamak için kullanılır.

- Fiziksel Risk ve Moral Risk: Fiziksel risk, hayat sigortası açısından örneğin sigortalı kişinin
kalıtımsal bir hastalık ya da mesleği nedeniyle erken ölümüne veya sürekli olarak sakat
kalmasına neden olabilecek bir olayı ifade etmek için kullanılırken moral risk, bireylerin tutum
ve davranışları, değer yargıları ile ilgilidir.

- Dinamik ve Statik Değişim

Riskin Sınıflandırılması
Riskler, dinamik ve statik olmak üzere ikiye ayrılır. Dinamik riskler; toplumsal olarak veya
evrim sonucu ortaya çıkan risklerdir. Örneğin; ekonomik koşullardaki, fiyat seviyelerindeki,
tüketici tercihlerindeki veya teknolojideki değişiklikler. Statik riskler ise işle ilgili faaliyetlerin
doğal akışından kaynaklanan varlık kaybı veya el değiştirmesi yaratan risklerdir. Bu riskler
sadece zararla sonuçlanır. Örneğin; yangın, hırsızlık, sahtekârlık vb.

Temel (Fundamental) ve Özel (Particular) Riskler: Temel riskler; bireysel olmayan, büyük
nüfus kitlelerini veya toplumun genelini etkileyen grup riskleridir. Örneğin; savaş, deprem, sel,
enflasyon, işsizlik gibi. Özel riskler ise bireysel nitelikli (kitlesel olmayan) risklerdir. Örneğin;
bir fabrikada yeterli emniyet tedbirlerinin alınmaması nedeniyle yangın çıkması veya bir trafik
kazası sonucu bir kaç kişinin ölmesi vb.
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Katışıksız (Pure) ve Spekülatif Riskler: Katışıksız riskler gerçekleştiğinde kesin zarar yaratır.
Örneğin; ölüm, yangın, kaza vb. Spekülatif riskin gerçekleşmesi durumunda kayıp,
gerçekleşmemesi durumunda ise kazanç söz konusudur. Örneğin; bahis oyunları veya borsa
yatırımları.

Sigortacılıkta Kullanılan Bir Başka Risk Ayrımı
Bireysel Riskler
- Ölüm: Bireyin ölümü hâlinde, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin belli bir yaşam
standardına sahip olabilmeleri için yeterli miktarda para bırakamama riskidir.

- Daimi Maluliyet (Sürekli Sakatlık): Bireyin bir kaza veya hastalık neticesi sürekli olarak
sakat kalması hâlinde, çalışma gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi nedeniyle kendisinin
ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin maruz kalacağı gelir kaybı riskidir.

- Sağlık Durumunun Bozulması: Bireyin bir kaza veya hastalık neticesi ortaya çıkacak tıbbi
masrafları ödemek zorunda kalması veya gelir kaybına uğraması riskidir.

- Yaşlılık: Bireyin yaşlanması nedeniyle çalışma gücünün ve dolayısıyla maddi imkânlarının
azalması veya tükenmesinin meydana getirdiği risktir.

- İşsizlik: Bireyin çalışma istek ve yeteneğinde olduğu hâlde, çalışacak bir iş bulamama
riskidir.

Mal Varlığıyla İlgili Riskler
Yangın, hırsızlık, kırılma vb. risklerdir.
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Sorumlulukla İlgili Riskler
Üçüncü şahıslara verilecek zararlardan kaynaklanan risklerdir.

İrat Ödemeli Hayat Sigortalarında Risk Değerlendirme (Underwriting)
Sigorta şirketleri tarafından irat sözleşmesi talebinde bulunan kişiler için (ayrıca vefat riskine
dayalı hayat sigortası talebi olmadıkça) risk değerlendirmesi yapmaya gerek bulunmamaktadır.
Çünkü irat ödemeli hayat sigorta sözleşmesi için talepte bulunan kişiler kendilerinin sağlıklı
olduklarını ve daha uzun bir süre yaşayacaklarını düşünmektedirler ve bu nedenle irat ödemeli
hayat sigorta sözleşmesi sahibi kişilerin ortalama mortalite riskinin genel nüfusun ortalama
mortalite riskinden daha düşük seviyede olması beklenir. Bu nedenle hayat sigortası şirketleri,
irat tarifelerinin hesaplamalarında, ileriye yönelik olarak irat sahipleri için öngördükleri
mortalite oranlarının mevcut irat sahipleri için geçerli olan mortalite oranlarından daha yüksek
olmamasına dikkat etmelidir. Diğer taraftan yeni teknolojik buluş ve tıbbi yöntemler ile
sosyoekonomik gelişmelere paralel bir şekilde insanların yaşam kaliteleri yükselmekte ve
dolayısıyla yaşam süreleri uzamaktadır. Bu olgu, sigorta şirketlerinin uzun süreli irat ödemeli
hayat sigortası (özellikle pürhayat irat sözleşmesi) uygulamalarında daha öngörülü ve tedbirli
olmalarını gerektirmektedir.

Sigortalanabilir Risklerin Özellikleri
- Sigorta sözleşmesi yapıldığı anda risk gerçekleşmemiş (müstakbel) olmalıdır. Örneğin;
ölmüş birine hayat sigortası yapılmaz.

- Riskin nerede, ne zaman, nasıl olacağı “belirsiz” olmalıdır.

- Gerçekleşme olasılığı, çok düşük ya da çok yüksek olmamalıdır. Gerçekleşmesi kesin olan
bir olayın sigorta edilmesi olanak dâhilinde değildir. Hayat sigortalarında, gerçekleşmesi kesin
olan ölüm rizikosunun sigorta edilebilmesi bu kurala aykırı gibi görünse de buradaki belirsizlik,
ölüm olayının er ya da geç meydana gelmesinde değil, belirli bir kişi itibarıyla ne zaman
meydana geleceği noktasındadır.
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- Risk maddi açıdan ölçülebilir olmalıdır. Riskin gerçekleşmesi sonucunda uğranılacak
zararın finansal bir değeri olmalıdır.

- Yeterli sayıda benzer risk olmalıdır. Büyük adetler kanununun işlerlik kazanabilmesi için
belirli bir tehlikeyle karşı karşıya olan çok sayıda, aynı özelliklere sahip (homojen) risk birimine
gereksinim vardır. Gerçekleşen sonuçların geçmiş istatistiklere dayanarak yapılan tahminî
hesaplamalar sonucunda tespit edilen beklenen risk değerlerine yaklaşabilmesi için mümkün
olduğunca fazla sayıda riskin sigortalanması gerekir.

- Kazanç amacı taşımamalıdır.

- Hukuk kurallarına ve genel ahlak ilkelerine uygun olmalıdır.

10.3. Tanımlar
10.3.1. Hayatı Sigorta Edilecek Kişi
- Sigorta ettiren, kendisinin veya başkasının hayatını, ölüm veya hayatta kalma ihtimallerine
karşı sigorta ettirebilir.

- Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi için, o kişinin hayatının devamında lehtarın
menfaatinin bulunması şarttır. Ayrıca, ölüm ihtimaline karşı yapılan sigortalarda, sigorta
bedelinin mutat cenaze giderlerini aşması hâlinde sigortalının, sigortalının kanuni temsilci ile
temsil edildiği hâllerde ise kanuni temsilcisinin yazılı izni gerekir. Sigortalı on beş yaşından
büyükse kanuni temsilcinin dışında ayrıca onun da izni alınır. İzin alınmadan yapılan sözleşme,
icazet verilmediği takdirde geçersizdir.
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- Kanuni temsilcinin lehtar olarak tayin edildiği veya kendisinin sigorta ettiren olduğu
durumlarda, kanuni temsilcinin izinle ilgili olarak sigortalıyı temsil yetkisi yoktur.

- Menfaat şartının sözleşmenin yapılmasından sonra ortadan kalkması hâlinde sözleşme o
andan itibaren geçersiz olur; ancak, sigorta ettirene iştira değeri ödenir.

Sigorta Değeri
- Bir kimsenin hayatı, bir veya birkaç sigortacı tarafından çeşitli bedeller üzerine sigorta
ettirilebilir.

- Ödenecek bedelin menfaatten daha fazla olduğu durumlarda, aşan kısım sigortalının lehine
yapılmış sayılır.

Lehtar:
Tayini ve Değiştirilmesi
- Sigorta ettiren, gerçek ya da tüzel kişi lehine sigorta sözleşmesi yapabilir.

- Sigorta ettiren, tayin ettiği lehtarı sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

- Lehtarın sigortacıya bildirilmemiş olması hâlinde, sigortacı iyi niyetle yaptığı ödeme ile
borcundan kurtulur.

- Sigorta ettiren, değiştirme hakkından feragat ettiğini sigorta poliçesine yazdırmakla beraber
sigorta poliçesini lehtara teslim etmişse, o şahsı değiştiremez. Tereddüt hâlinde, sigorta
ettirenin lehtarı değiştirme hakkını saklı tuttuğu kabul edilir. Sigorta ettirenin lehtarı değiştirme
hakkından açıkça vazgeçtiği ve sigorta poliçesinin lehtara verildiği hâllerde bile mirasçılıktan
çıkarma veya hibeden rücu hâlleri gerçekleşmiş yahut ilgililer arasında o kişinin lehtar tayinine
ilişkin sebep ortadan kalkmış ise lehtar değişikliği mümkündür.
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- Lehtar tayini ve lehtar değişiklikleri sigortacının iznine tabi değildir.

- Lehtarın değiştirilemeyeceği hâllerde, sigorta ettiren tarafından ayrılma ve ödünç alma
hakları kullanıldığı takdirde, ödenecek tutar üzerinde lehtar hak sahibi olduğu gibi, rizikonun
gerçekleşmesinden önce sigortacının iflası sonucu ödenecek miktar üzerinde de aksine
sözleşme yoksa lehtar hak sahibidir.

- Aksine sözleşme yoksa sigortacıdan edimi talep ve tahsil yetkisi lehtara aittir.

Lehtar Tayinine İlişkin Yorum Kuralı
- Ölüm rizikosuna karşı yapılmış sigortalarda, birden fazla kişi payları belirtilmeksizin lehtar
olarak tayin edilmiş ise sigorta bedeli üzerinde hepsi eşit oranda hak sahibidir. Hak
sahiplerinden biri tarafından alınmayan pay diğerlerinin payına eklenir. Mirasın reddi veya
mirastan feragat lehtarın hakkı üzerinde etkili olmaz.

- Ölüm rizikosuna karşı yapılan sigortalarda lehtar belirtilmemişse sözleşmenin sigorta
ettirenin mirasçıları lehine, yaşama ihtimaline karşı yapılmış sigortalarda ise sigortalı lehine
yapıldığı kabul olunur.

Sigorta Ettiren Lehine Hak
- Lehtarın sigortacıya karşı talep hakkını iktisap edememesi hâlinde, bu hak sigorta ettirene,
onun da ölmüş olması hâlinde mirasçılarına geçer.

Beyanlar
Yanlış Yaş Beyanı
MADDE 1475 - Sözleşmenin yapılması sırasında sigortalının yaşının yanlış bildirilmesi
sonucu prim düşük tayin edilmiş ise sigorta bedeli, gerçek yaşa göre alınması gereken primin
kararlaştırılan prime olan oranına göre ödenir. İndirimden önce riziko gerçekleşip sigorta bedeli
ödenmiş ise sigortacı, ödediği fazla kısmın iadesini faiziyle birlikte talep edebilir.
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- Gerçek yaşa göre fazla prim ödenmesi hâlinde, sigorta bedeli ödenen prime göre arttırılır.
Arttırımdan önce bedeli ödenmiş ise eksik kısım sigortacı tarafından tamamlanır.

- Sigortacı, yanlış yaş bildirimi sebebiyle sadece gerçek yaşın sözleşmenin yapıldığı sırada
teknik esaslara göre belirlenen sınırlar dışında kalması hâlinde sözleşmeden cayabilir.

Sözleşmenin Yapılması Sırasındaki Beyan Yükümlülüğünün İhlali
- Yenilemeler de dâhil olmak üzere, sözleşmenin yapılmasından itibaren beş yıl geçmişse
sigortacı, artık sigorta ettirenin sözleşmenin kurulması sırasında beyan yükümlülüğünü ihlal
etmesi nedeniyle sözleşmeden cayamaz, sadece prim farkı talep edebilir; meğerki, ihlal
yükümlülüğü kasıtlı bir şekilde ihlal edilmiş olsun. Sigorta ettiren prim farkını ödemeyi kabul
etmez ise riziko gerçekleştiğinde sigortacı, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki
orana göre sigorta bedelini öder. Ancak, ihbar yükümlülüğünün ihlali nedeniyle risk artışı,
sigortacının teknik esaslarına göre tespit edilen sınırlar dışında kalmış ise sigortacının
sözleşmeden cayma hakkı saklıdır. Yenilenen sözleşmelerde bu süre, ilk sözleşmenin yapıldığı
tarihten başlar.

Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğünün İhlali
- Rizikonun artmasından itibaren, yenilemeler de dâhil olmak üzere beş yıl geçmişse
sigortacının artık sigorta ettirenin beyan yükümlülüğünün ihlal edilmiş olması nedeniyle
sözleşmeyi fesih hakkı yoktur; sadece prim farkı talep edebilir; meğerki, ihbar yükümlülüğü
kasıtlı bir şekilde ihlal edilmiş olsun. Sigorta ettiren prim farkını ödemeyi kabul etmez ise riziko
gerçekleştiğinde sigortacı, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate
alarak sigorta bedelini öder. Ancak, ihbar yükümlülüğünün ihlali nedeniyle riziko artışı, teknik
esaslara göre tespit edilen sınırlar dışında kalmış ise, sigortacı sözleşmeyi feshedebilir.

Sigortadan Ayrılma
- En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta
sözleşmelerinde sigorta ettiren, istediği zaman sözleşmeyi sona erdirerek sigortadan ayrılabilir.
Ayrılma değeri, ayrılmanın talep edildiği andaki genel kabul görmüş aktüerya kurallarına
uygun bir biçimde hesaplanan değeridir.
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- Yaşama ihtimaline karşı yapılan sigortalarda, sigortacıdan sigorta bedelinin talep
edilebilmesi için sigortalının sağlıklı olduğunu ispat etmesi gerekir.

Ödünç Verme (İkraz)
- En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta
sözleşmelerinde, sigorta ettirenin talep etmesi hâlinde sigortacı, talep edildiği andaki genel
kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun bir biçimde hesaplanan değer üzerinden sigortalıya
ödünç para vermek zorundadır.

Prim Ödenmesinden Muaf Sigorta ( Tenzil )
- En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta
sözleşmelerinde, sigorta ettiren daha sonra prim ödeme borcunu yerine getirmezse sigortacı bu
sebeple sözleşmeyi feshedemez ve prim talep edemez. Bu hâlde sigorta, prim ödenmesinden
muaf sigortaya dönüşür. Prim ödenmesinden muaf sigortada, sigorta bedeli ödenen primle
poliçe uyarınca ödenmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir.

İntihar
- Yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az üç yıldan beri devam eden ve ölüm güvencesi veren
bir sözleşmede, bu süreden sonra sigortalı intihar eder veya intihara teşebbüs sonucu ölürse
sigortacı sigorta bedelini ödemek zorundadır.

- Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüsü, akli melekelerindeki bir rahatsızlık sonucu üç
yıldan önce gerçekleşmiş olsa bile sigortacı sigorta bedelini öder.

Sigorta Ettiren veya Lehtarın Sigortalıyı Öldürmesi
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- Sigorta ettiren, sigorta bedelini ödeme borcunun doğması amacıyla sigortalıyı öldürür veya
öldürülmesine suç ortaklığı ederse sigortacı bedel ödeme borcundan kurtulur.

- Lehtar, sigortalıyı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı
etmiş bulunduğu takdirde sigorta bedelinden yoksun kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait
olur.

Lehtarın Sigorta Ettirenin Yerine Geçmesi
- Sigorta sözleşmesinden sigorta ettiren lehine doğan alacaklar, ihtiyaten veya icraen
haczedilir yahut sigorta ettiren hakkında iflasın açılmasına karar verilirse ismen belirlenmiş
olan lehtar, sigorta ettirenin onayı ile sigorta sözleşmesine onun yerine taraf olabilir.

- Lehtar sözleşmeye taraf olursa haczi uygulatan alacaklının veya iflas masasının alacaklarını,
sözleşmenin sigortacı tarafından feshi halinde sigorta ettirenin sigortacıdan talep edebileceği
miktara kadar karşılamak zorundadır.

- Sözleşmede lehtar hiç veya ismen tayin edilmemişse, birinci fıkrada açıklanan hak, sigorta
ettirenin eşine ve çocuklarına aittir.( Kanuni varislerine )

- Lehtarın veya eş ve çocukların sigorta ettirenin yerine sözleşmeye taraf olmaları, sigortacıya
yapılacak bir ihbarla gerçekleşir. Lehtarın veya eş ve çocukların haczi öğrendiği veya iflasın
açıldığı tarihten başlayarak bir ay içinde ihbar yapılmazsa birinci fıkrada açıklanan hak düşer.

Sigortacının İflası
- Bir yıldan uzun süreli sigortalarda sigortacının iflasının açıldığı tarihte, riziko
gerçekleşmemiş veya riziko gerçekleşmiş fakat bedel ödenmemiş ise, ilk hâlde iflasın açıldığı,
ikinci hâlde ise rizikonun gerçekleştiği andaki matematik karşılıklar hak sahiplerine ödenir.
Rizikonun gerçekleştiği hâllerde matematik karşılıkları aşan kısım, sigortacının güvencesinden
karşılanır; açık kalan miktar garameye tabi olur.
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Hayat Sigortaları Genel Şartları
Sigortanın Kapsamı
Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehtar
Türk Ticaret Kanunu
Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle sigortalının
menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişiye "sigorta ettiren" ve sigorta sözleşmesine
taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde
kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olana da "lehtar" denir.
Sigortalı ile sigorta ettiren aynı şahıs olabileceği gibi hayatta kalma şartıyla yapılan
sigortalarda lehtar da aynı şahıs olabilir.
Bir kimsenin hayatı, ya o kimse veya onun bilgi ve izni olmasa bile dilediği bir veya birkaç
sigortacıya çeşitli bedellerle üçüncü bir kişi tarafından sigorta ettirilebilir, şu kadar ki, üçüncü
kişinin o kimsenin hayatının devamında maddi veya manevi menfaatinin bulunması sigortanın
geçerliliği için şarttır.

Sigortanın Konusu
Sigortacı, bu sigorta ile bir kimsenin belirli bir süre içinde veya sözleşmede belirtilen şart ve
hâller içinde ölümü veya o kimsenin sözleşmede belirtilen belli bir süreden fazla yaşaması
ihtimalini ya da her iki ihtimali beraber sigorta edebilir.

Ancak, küçüklerin, mahcurların veya mümeyyiz olmayanların ölümünü şart koyarak sigorta
etmek batıl, bunların hayatı üzerine sigorta yapmak geçerlidir. Her iki hâlde de ölüm
gerçekleşirse sigortalının ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatı ödenir.

Bu genel şartlara göre riyazi ihtiyat gereken hâllerde varsa kâr payı da ödenir.
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Sigorta Teminatı Dışında Kalan Hâller
Aşağıdaki hâller sigorta teminatı dışındadır:
1- Sigortalı, sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı
işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde, ancak yolcu sıfatıyla seyahat edebilir.
Hayatı sigortalanan kişinin ölümü yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında
olursa şirket yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez.

2- Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda öldüğü takdirde, sigortalının intiharı
anında akli melekeleri ne olursa olsun, sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder.
Aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça sigortalı aralıksız olarak en az üç yıl devam
etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta teminatının tamamını ödemekle yükümlüdür.

3- Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun
öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve
bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur.

4- Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş hâlinde geçerli değildir. Ancak, sigortalı
savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla ölürse, ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatlar, ödeme
tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir.

5- Sigortalı, aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AIDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah
kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her
türlü saldırı ve sabotaj veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu ölürse sigortacı,
yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür.

Sigorta Bedelinin Artırılması
Sigorta süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortacının da kabulü hâlinde sigorta bedeli
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artırılabilir.

Sigorta özel şartları gereği sigorta bedelini kendiliğinden artıran hâller hariç, sigorta ettiren
teminat artışı talep ettiğinde durumu sigortacıya yazılı olarak bildirmek ve sigortacının gerekli
gördüğü durumlarda yeni bir sağlık raporunu sigortacıya vermek zorundadır.

Sigorta bedelinin artırılması hâlinde yapılacak beyanlar hakkında C.2 hükümleri uygulanır

Sigortanın Başlangıcı ve Sonu
Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi
kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de ve
her hâlükârda rizikonun gerçekleşmesiyle sona erer.

Sigortanın Coğrafi Sınırı
Bu sigorta, dünyanın her yerinde geçerlidir. Sigorta özel şartları gereği sigorta bedelini
kendiliğinden artıran hâller hariç, sigorta ettiren teminat artışı talep ettiğinde durumu
sigortacıya yazılı olarak bildirmek ve sigortacının gerekli gördüğü durumlarda yeni bir sağlık
raporunu sigortacıya vermek zorundadır. Sigorta bedelinin artırılması halinde yapılacak
beyanlar hakkında C.2 hükümleri uygulanır.

1.4.2. Rizikonun Gerçekleşmesi Hâlinde Hak Sahiplerinin Yükümlülükleri
1.4.3. Çeşitli Hükümler
Hayat Sigortaları Yönetmeliği
“Hayat Sigortaları Yönetmeliği” 18 Temmuz 2007 tarih ve 26586 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 13 Ocak 2009 tarih ve 27109 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Hayat Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
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ile 01/03/2009 tarihi itibarıyla kısmen değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin amacı, sigorta ettirenlerin, sigortalıların ve lehtarların hak ve menfaatlerinin
korunması ile hayat sigortacılığı faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi ve gözetimine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmelik, hayat branşında faaliyet gösteren Türkiye’de kurulu sigorta ve emeklilik
şirketleri ile yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye’deki teşkilatını kapsar.

Sözlük
Mümeyyiz (Temyiz Kudretine/Ayırt Etme Gücüne Sahip) Olmayan: Yaş küçüklüğü, akıl
hastalığı, sarhoşluk.

Mahcur (Kısıtlı) Olmak: Hacir altına alınmış (kısıtlanmış) bulunmak. Medeni Kanun’un
belirttiği sebeplerden birinin (akıl hastalığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü
yaşam tarzı) görülmesi.

Riyazi İhtiyat: (Matematiksel Karşılık) Geçerli olan sene içinde alınan primler toplamından
rizikoya karşılık gelen prim ve masraflar düşürüldükten sonra bakiyenin yani tasarruf priminin
faizlendirilerek hayatta kalanlara bölüştürülmesine riyazi ihtiyat denir.
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Hayat sigortası ürünleri, yalnızca koruma sağlayan sigortalar ve hem koruma sağlayan hem
yatırım bileşeni içeren sigortalar olarak ikiye ayrılabilir.
Yatırım bileşeni içeren hayat sigortaları, koruma amacı yanında tasarruf amacını da
taşımaktadırlar. İlk gruba belirli süreli hayat sigortaları girerken ikinci gruba ölüme karşı hayat
boyu sigortalar ve ertelenmiş hayat sigortaları da dâhil olmak üzere karma sigortalar ve hayat
sigortalarının daha yeni uygulamaları olan ürünler girmektedir.

1) Ölme Koşuluna Bağlı Sigortalar:
- Süreli
- Hayat Boyu
2) Hayatta Kalma Koşuluna Bağlı Sigortalar
- Ertelenmiş Sigortalar
- Annuiteler (İratlar)

3) Karma Sigortalar
4) Yatırım Bileşenli Sigortalar
11.1. Ölme Koşuluna Bağlı Sigortalar
Ölüm riskine karşı teminat verir. Esas olarak sigortalının “vakitsiz” ölümü sigortalanmaktadır.
Yıllık, uzun süreli veya hayat boyu sürecek şekilde düzenlenebilir. Primler, sigortalının sigorta
başlangıcındaki yaş, cinsiyet ve sağlık durumuna göre belirlenir. Muhtelif ek sigorta teminatları
ile birlikte paketlenebilirler. Ecelen ölüm ve kazaen ölüm teminat tutarları birbirinden farklı
olabilir. Belirli süreli ve tüm hayat boyu sigortalar olmak üzere iki ana başlık altında
incelenecektir.

11.1.1 Belirli Süreli (Term Insurance)
Ölüm riskine karşı önceden belirli bir süre boyunca bir koruma sağlar. Tazminat, sigortalının
sigorta süresi içinde ölümü durumunda ödenir. Sürenin sonunda sigortalı hayatta ise herhangi
bir geri ödeme söz konusu değildir.
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Sigorta süresi, genellikle 5 veya 10 yıl olarak belirlenir ve sigortalı belli bir yaşı (65 yaş, 70 yaş
vb.) tamamladığında sigorta teminatı sona erer.
Sigorta teminat tutarı, sigorta süresi içinde ölümün ne zaman gerçekleşeceğinden bağımsız
olarak tüm sigorta süresi boyunca sabit bir meblağ olabileceği gibi, ölümün gerçekleştiği ana
göre değişiklik gösterecek şekilde de belirlenebilir.
Primler, sigorta ettiren tarafından peşin olarak ödenebileceği gibi eşit veya artan taksitlerle
ödenebilir. Göreceli olarak ucuz bir üründür, ancak sigortalının yaşı ilerledikçe ödenecek Prim
tutarı artar.
Belirli süreli hayat sigortası ürünleri ile “yenilenebilirlik”, “dönüştürülebilirlik” ve “yeniden
giriş” özellikleri verilebilir.
Yenilenebilirlik (Renewability): Sigortanın risk değerlendirmesi (underwriting) yapılmaksızın
bir ya da birkaç dönem daha yenilenebilmesi hakkı. Yeni dönemde prim sigortalının yaşına
bağlı olarak artış gösterir.
Dönüştürülebilirlik (Convertibility): Sigortanın risk değerlendirmesi yapılmaksızın başka tür
bir hayat sigortasına, örneğin tüm hayat boyu (whole life) vefat sigortasına dönüştürülebilmesi
hakkı.
Yeniden Giriş (Reentry): Sigortalının sigorta süresi içinde yeniden risk değerlendirmesine tabi
tutulması sonucu sigorta edilebilirliğini kanıtlayarak daha düşük primle sigortaya devam hakkı.
11.1.2. Tüm Hayat Boyu (“Whole Life Insurance” veya “Permanent Insurance”)
Ölüm riskine karşı sigortalının tüm yaşam süresince teminat verir. Sigortalı bir kez
sigortalandıktan sonra ne zaman ölürse ölsün lehtarları bir tazminata hak kazanırlar.
Bu niteliği ile tasarrufa dönük bir amaç taşıdığı da söylenebilir. Primler, peşin olarak veya eşit
taksitlerle ödenebilir. Taksitleri hayat boyu ödemek mümkün olduğu gibi 10, 20 veya 30 yıl
gibi sınırlı bir sürede de ödemek mümkündür. Ödenen prim taksit tutarları, sonraki yıllarda
sigortanın o döneme ilişkin gerçek maliyetinin altında iken ilk yıllarda üstündedir. Sigorta
şirketi, ilerleyen yıllarda artacak olan riski karşılamak üzere ilk yıllarda oluşan bu fazla tutarı
yatırıma yönlendirerek buradan elde edeceği getiriyi hak sahiplerine ödeyebilir.
Vefat anında hak sahiplerine ödenmek üzere yıllar geçtikçe büyüyen bir birikim tutarı üzerinden
poliçe sahibinin (sigorta ettirenin) borç alma imkânı vardır. Ancak taksit tutarlarının belirli
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süreli sigortaya göre primi daha pahalıdır. Primin değişmemesi, belirli süreli hayat sigortalarına
göre avantajlıdır.

11.2.Hayatta Kalma Koşuluna Bağlı Sigortalar (“Whole Life Insurance” veya
“Permanent Insurance”)
Ölüm riskine karşı sigortalının tüm yaşam süresince teminat verir. Sigortalı bir kez
sigortalandıktan sonra, ne zaman ölürse ölsün lehtarları bir tazminata hak kazanırlar. Bu niteliği
ile tasarrufa dönük bir amaç taşıdığı da söylenebilir.
Primler, peşin olarak veya eşit taksitlerle ödenebilir. Taksitleri hayat boyu ödemek mümkün
olduğu gibi 10, 20 veya 30 yıl gibi sınırlı bir sürede de ödemek mümkündür.
Ödenen prim taksit tutarları, sonraki yıllarda sigortanın o döneme ilişkin gerçek maliyetinin
altında iken ilk yıllarda üstündedir. Sigorta şirketi, ilerleyen yıllarda artacak olan riski
karşılamak üzere ilk yıllarda oluşan bu fazla tutarı yatırıma yönlendirerek buradan elde edeceği
getiriyi hak sahiplerine ödeyebilir.

Vefat anında hak sahiplerine ödenmek üzere yıllar geçtikçe büyüyen bir birikim tutarı üzerinden
poliçe sahibinin (sigorta ettirenin) borç alma imkânı vardır. (İkraz) pahalıdır. Ancak taksit
tutarlarının belirli süreli sigortaya göre primi daha pahalıdır. Primin değişmemesi, belirli süreli
hayat sigortalarına göre avantajlıdır.
Ertelenmiş Sigortalar (Difere, Deferred, Pure Endowment) olarak adlandırılan sigortalının
belirli bir süre sonunda hayatta kalması koşuluna bağlı sigortalarda, sigorta süresi boyunca hak
sahiplerine hiç ödeme yapılmaz. Ödeme, sigorta süresi sonunda sigortalı hayatta ise
yapılacaktır. Prim, peşin olarak ödenebileceği gibi eşit taksitler hâlinde de ödenebilir.
Annuiteler (irat ödemeli hayat sigortaları) olarak adlandırılan ve sigortalının sözleşmede
öngörülen süre veya hayat süresi boyunca yaşıyor olması koşuluna dayanan bu sigortalarda,
sigortalı yaşadıkça önceden belirlenmiş dönemlerde düzenli bir gelir (maaş benzeri) alır.
Annuite ürünleri, bütünlüğü bozmamak açısından, takip eden karma sigortalar bölümünden
sonra ayrıca ve detaylı bir şekilde incelenmektedir.
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11.2.Karma Sigortalar (Endowment Insurance)
Bu tip ürünler ile ölüm ve hayatta kalma ihtimalleri tek bir hayat sigorta sözleşmesiyle teminat
altına alınmaktadır.
Sigortanın başlangıcında belirlenen teminat tutarı, sigortalının, sigorta süresi içinde ölümü
hâlinde lehtarlarına, sigorta süresi sonunda hayatta kalması hâlinde ise (prensip olarak)
kendisine ödenir. Bu yapısı ile ölme koşuluna bağlı belirli süreli sigortalar ile hayatta kalma
koşuluna bağlı ertelenmiş sigortaları birleştirmektedir. Mutlaka belirli bir süre için yapılması
gerekir, hayat boyu yapılması mümkün değildir.

Annuiteler (İrat Ödemeli Hayat Sigortaları)
Bu bölümden önce hayatta kalma koşuluna bağlı sigortalar bölümünün gözden geçirilmesi
gerekmektedir.
Annuite terimi, bir kapitalin, faizin yanı sıra sigortalının ölüm ve yaşama ihtimalleri de göz
önünde bulundurularak belirli süreli ya da hayat boyu düzenli bir gelir şeklinde ödenmesi
konusunu ifade etmektedir.
Sigortalıya belirli süre için veya hayatı boyunca belirli bir geliri garanti eden annuite
uygulamalarında (sigortacı açısından) iki ana risk olduğu görülür.
Bunlardan ilki olan getiri riski, yatırımlardan kazanılan getirinin poliçe sahibine taahhüt edilen
getiriden daha düşük olması riskidir.

Uzun yaşama (Longevite) riski olarak da adlandırılan ve gerçek ölüm sayılarının beklenen ölüm
sayılarından sistematik olarak sapmasından kaynaklanan diğer risk ise sigortalının mortalite
tablosundaki yaşama varsayımında öngörülen süreden daha uzun yaşaması riskidir. Annuiteler
incelenen özellikleri açısından pek çok farklı şekilde sınıflandırılabilirler.

Yatırım Amaçlı Sigortalar
Teorik olarak bakıldığında çoğu hayat sigortası ürünleri için bir yatırım bileşeninden (cash
value, savings element) söz etmek mümkündür.
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Yatırım bileşeni iki farklı şekilde ortaya çıkabilmektedir.
- Ürün kapsamında tanımlanan riski karşılamak üzere ilk yıllarda alınan ve değişmeyecek olan
prim taksitlerinin sigortanın o döneme ilişkin gerçek maliyetinin üstünde olması sayesinde
oluşan fazla tutar (reserve) ve bunların yatırıma yönlendirilmesiyle oluşan tutarlardır. Primin
peşin ödenmesi durumunda daha hızlı büyüyecek bir tutardır. İngilizcede “cash value” olarak
isimlendirilmektedir.

- Ürün kapsamında, ölüm riskini karşılamak için alınan primler dışında özellikle yatırım
amaçlı alınan primler ile bunların getirileri de yer almaktadır. Tasarruf veya yatırım unsuru
veya tutarı olarak da adlandırılabilir. (savings element, investment element)
Yatırım bileşenleri aracılığı ile oluşan tutarlar ürün yapısına bağlı olarak ve varsa belirli limitler
hâlinde poliçe sahipleri tarafından çekilebilir ya da borç olarak alınabilirler.
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12.1. Tanım

Kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle ölümü, geçici veya sürekli olarak iş
görme yeteneğini kaybetmesi durumunda, toplu bir para veya azami olarak belirlenmiş bir süre
boyunca aylık veya üç aylık gelir şeklinde tazmin edilmesini sağlayan poliçelerdir.

Poliçe, genellikle yıllık olarak düzenlenir ve dönem sonunda sigortalı, prim ödemeye devam
etmeye hazır olsa dahi, sigortacının poliçeyi yenilememe hakkı söz konusudur. Sigortalının
mesleği, önemli bir risk değerlendirme faktörü olmasına karşın herhangi bir işte çalışmayan
kişiler için de teminat verilebilmektedir. Kişi kendi adına veya sigorta edilebilir menfaatin
bulunduğu hâllerde bir başkası adına da poliçe yaptırabilmektedir. Bu poliçeler, kazaya bağlı
olarak sigortalının yapmak durumunda olduğu tedavi harcamalarını da temin etmektedir.

İnsan hayatının değerini veya organlarını yitirmesi sonucu, maddi kayıplarını belirlemek
mümkün olmasa da teminat limiti belirlemek gerekir. Sigorta teminat limitinin belirlenmesinde
meslek, yaş gibi bazı özellikler de dikkate alınır. Bu limit, sigortalının talebine istinaden
belirlenir.

12.1.1. Genel Olarak Kaza Sigortası
Kaza sigortası, belli bir prim karşılığında, sigortalının uğrayacağı kaza, hastalık sonucu ölüm,
geçici veya sürekli sakatlık veya işgörmezlik hâlleri için sigorta güvencesi sağlar. Ölüm, ani
veya kaza tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde yahut hastalık sonucu gerçekleşmişse sigorta
bedeli sigorta ettirene veya onun tarafından tayin edilmiş kişiye geçici ve sürekli sakatlık veya
işgörmezlik hâllerinde ise sigortalıya ödenir.

Geçici olarak çalışma kudretinden yoksun kalan sigortalıya, poliçede yazılı süre ile sınırlı
olmak kaydıyla yoksunluğun devam ettiği süre için günlük hesabıyla tazminat verilir.
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Poliçe, üzerinde yazılı teminat limiti çerçevesinde bütün dünyada geçerlidir. Poliçeler
genellikle yıllık olmakla birlikte bir yıldan kısa süreli de olabilmektedir.

12.1.2. Tedavi Giderleri
Aksine sözleşme yoksa sigortacı, poliçede yazılı bedelden başka, sigortalının yaptığı tedavi
giderlerini de ödemekle yükümlüdür.

Kazaya karşı sigorta, sigorta ettirenin veya başkasının uğrayabileceği kazalara karşı yapılabilir.

12.1.3. Kaza Sigortalarına Uygulanacak Diğer Maddeler
Hayat sigortalarında kaza sonucu ölüm rizikosu için yapılan sigortalarda da uygulanır. Hayat
sigortalarına ilişkin hükümler, kaza sigortası hakkında da kıyas yoluyla uygulanır.

Gerçek zararın sigortacı tarafından karşılanması öngörülmüş ise zarar sigortalarına ilişkin
hükümler, kıyas yoluyla kaza sigortası hakkında da uygulanır.

12.2. Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları
Madde 1- İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz
kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder.

Madde 2- Bu poliçedeki kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiriyle sigortalının
iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

Madde 3- Aşağıdaki hâller de kaza sayılır:
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a) Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden.
b) Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve
kopmasından.
c) Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler.
d) Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hâli veya cismani arızalar.

Madde 4 - Aşağıdaki hâller kaza sayılmaz:
a) Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir hâlin,
b) Sigortanın şümulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde, sühunetin, donma,
güneş çarpması ve konjestion gibi tesirlerinin,
c) Herhangi akıl ve ruh hâleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün,
d) Aşikâr sarhoşluğun, sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde
uyuşturucu madde kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın,
e) Sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap ettirmediği cerrahi müdahalenin (ameliyatın) ve
her türlü şua tatbikinin tevlit ettiği vefat hâli veya cismani arızalar.

Madde 5- Aşağıdaki hâller sigortadan hariçtir:
a) Harp veya harp mahiyetindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç
kargaşalıklar,
b) Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak,
c) Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,
d) Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hâli müstesna, sigortalının kendisini bile bile
ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan
sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili
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organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal
kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar,
f) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik
ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara
katılmak suda boğulmalar, sigortanın şümulüne giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı
takdirde sigortadan hariçtir.

Madde 6- Aksine mukavele yoksa, aşağıdaki hâller de sigortadan hariçtir:
a) Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
b) Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı
ve yüksek dağlarda avcılık,
c) Dağlara ve cumudiyelere tırmanma suretiyle yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan
bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo,
rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlar ile ağır ve tehlikeli
jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
d) Her nevi spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları,
e) Havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş,
f) Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması,
g) 5’inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen
terör ve sabotaj eylemlerine katılma hâli hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek
ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.

Sigortanın Mülki Hududu
Madde 7- İşbu sigorta teminatı Türkiye hudutları dışında da caridir.
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1.3. Teminat Nevileri
Madde 8- Verilen ve verilmeyen teminatların poliçenin ön yüzünde belirtilmesi kaydıyla
aşağıda belirtilen vefat ve daimi maluliyet teminatlarına ilave olarak gündelik tazminat ve
tedavi masrafları teminatlarının biri veya her ikisi verilebilir.

1.3.1. Vefat Teminatı
İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhâl veya kaza tarihinden itibaren bir sene
zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara,
yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

12.3.2. Daimi Maluliyet Teminatı
İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhâl veya kaza tarihinden itibaren iki sene
zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve
daimi maluliyetin kati surette tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli aşağıda
münderiç nispetler dâhilinde kendisine ödenir.

Maluliyet

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
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Omuz hareketinin tamamen kaybı

25-20

Dirsek hareketinin tamamen kaybı

20-15

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
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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

Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması

25

Amudi fikarinin bariz inhina ile müterafik hareketsizliği

30

Göğüs kafesinde devamlı şekil bozukluğu yapan kaburga kırıklığı

10

Yukarıdaki cetvelde zikredilmemiş bulunan maluliyetlerin nispeti, daha az vahim olsalar bile,
bunların ehemmiyet derecelerine göre ve cetvelde yazılı nispetlere kıyasen tayin olunur.
Daimi maluliyet nispetlerinin tayininde sigortalının meslek ve sanatı nazarıitibara alınmaz. Bir
uzvun veya bir uzuv kısmının kaybı tabiri, o uzvun veya uzuv kısmının kati ve mutlak surette
vazife görememesini ve kullanılamamasını ifade eder.
Bir kazadan evvel esasen hiçbir surette vazife göremeyen ve kullanılamayan bir uzvun veya bir
uzuv kısmının kaybı tazmin olunmaz.
Bu kazadan evvel kısmen malul bulunan bir uzvun veya bir uzuv kısmının maluliyet nispeti
kaza sebebiyle arttığı takdirde tazminat, kazadan evvelki nispet ile sonraki nispet arasındaki
farka göre hesaplanır.
Aynı kazadan dolayı muhtelif uzuvlarda veya uzuv kısımlarında meydana gelen maluliyetler
için ayrı ayrı hesap edilecek tazminatın yekûnu poliçede gösterilen meblağı geçemez.
Sigortalı solak olduğu takdirde, yukarıdaki cetvelde sağ ve sol el için tayin olunan nispetler
makûsen tatbik olunur.
12.3.3. Gündelik Tazminat
Sigortalı, kaza neticesinde muvakkaten çalışamayacak duruma düşerse kendisine poliçede
yazılı gündelik tazminat ödenir.
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Sigortalı, kısmen çalışabilecek durumda bulunduğu veya bilahare kısmen çalışabilecek duruma
geldiği takdirde o tarihten itibaren gündelik tazminat yarıya indirilir.
İşbu tazminat, tıbbi tedavinin başladığı günden sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma
geldiği güne kadar ödenir. Ancak bu müddet, 200 günü geçemez.
12.3.4. Tedavi Masrafları Teminatı
Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dâhil olduğu poliçede ayrıca tasrih edilmiş olması
şartıyla sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç,
radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede
bu teminat için tespit olunan meblağa kadar öder.
Tabii veya suni sabit dişlere kaza neticesinde arız olan hasarların protez masrafları tedavi
masrafları müemmen meblağının azami % 10'una kadar tazmin olunur.
Tedavi masrafları için, sigortalının çalıştığı müessese veya kanunen mecburi sigortalar
tarafından vaki tediyeler sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir.
Tedavi masraflarının müteaddit sigortacı tarafından temin edilmiş olunması hâlinde, bu
masraflar sigortacılar arasında teminatları nispetinde paylaşılır.
Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısıyla mesul üçüncü şahıslara karşı tediye ettiği meblağ
kadar sigortalının yerine kaim olur.

12.4. Teminatların İçeriği
Madde 9- Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz.
Ancak, daimi maluliyet tazminatı almış bulunan sigortalı, kazanın vukuu tarihinden itibaren bir
sene zarfında ve bu kaza neticesinde vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, sigortalıya ödenmiş
bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.
Gündelik tazminat ve tedavi masrafları, vefat veya daimi maluliyet tazimatından indirilmez.

12.5. Kazanın Neticesini Ağırlaştıran Hâller
Madde 10- Bir kaza sonunda husule gelen neticeler, kazadan evvel mevcut olan veya sonradan
meydana gelen ve her hâlde kaza ile ilgisi bulunmayan hastalık, bedenî teşekkülatın bozukluğu
veya sigortalının kusuru neticesinde tedavinin kifayetsiz, yanlış veya fena yapılmış olması
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sebebiyle vahamet kesbederse ödenmesi icap eden tazminat miktarı husule gelmiş olan neticeye
göre hesap edilmeyip aynı kazanın tamamen sıhhatli bir kimsede tıbbi tedavinin tam ve fenni
bir surette yapılmış olması şartıyla tevlit edebileceği neticeye göre tayin edilir.

12.6. Kredi Sigortaları
Ecelen ve kazaen vefat teminatını veren “yıllık yaşam” poliçeleri, özellikle kredi sigortalarında
kullanılmaktadır. Ferdî kaza poliçelerinin şartları ile aynı olup tek farkı ecelen vefat teminatının
da bulunmasıdır.
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Vergi, kamu giderlerini karşılamak üzere, devletin vergileme yetkisine dayanarak ve tek taraflı
olarak kişilerin gelir ve servetlerinden aldığı ekonomik değerlerdir.
Verginin konusu, üzerine konulduğu ve doğrudan ya da dolaylı olarak kaynağını oluşturan
iktisadi unsurlardır.

13.1. Ücretlilere Sağlanan Avantajlar
Gelir vergisine tabi tutulacak safi ücretin (vergi matrahının) hesaplanması sırasında; ücretlilerin
kendilerine, eşlerine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik,
analık, doğum ve tahsil sigortası gibi şahıs sigorta poliçeleri için ücretliler tarafından ödenen
primler, bireysel emeklilik şirketlerine ücretliler tarafından ödenen aidat ve katkı payları,
indirim konusu yapılabilecektir (GVK md.63/3).

13.2. Ücret Dışında Gelir Olanlara Sağlanan Avantajlar
Mükelleflerin Yıllık Beyanname ile beyan edecekleri gelirlerden; Kendilerine, eşlerine ve
küçük çocuklarına ait Hayat, Ölüm, Kaza, Hastalık, Sakatlık, İşsizlik, Analık, Doğum ve Tahsil
Sigortası gibi Şahıs Sigorta Poliçeleri için ödenen primler, Bireysel Emeklilik Sistemine ödenen
katkı payları, indirim konusu yapılabilecektir (GVK md.89/1).

13.3. Ücret Dışında Geliri Olanlara Sağlanan Avantajlar
İndirim konusu yapılabilecek prim, aidat ve katkı payı tutarı; bireysel emeklilik sisteminde,
beyan edilen yıllık gelirin %10’unu ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.
Bakanlar Kurulunun %10 oranını %20’ye kadar, yıllık sınırı da yıllık asgari ücretin iki katına
kadar artırmaya yetkisi vardır.

Bireysel emeklilik dışındaki şahıs sigortası poliçeleri için ödenen primlerde, beyan edilen yıllık
gelirin % 5’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulunun %5
oranını %10’a kadar, yıllık sınırı da yıllık asgari ücretin iki katına kadar artırmaya yetkisi
vardır).
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Bireysel emeklilik veya sigorta şirketinin Türkiye'de kain ve merkezinin Türkiye'de bulunması
ve prim ve katkı payı tutarı ödemelerinin, gelirin elde edildiği yılda yapılmış olması gereklidir.
13.4. İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı
Payları
İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,
işverenler tarafından ticari kazançlarının hesaplanması sırasında gider olarak indirilebilecektir
(GVK md.40/9).
İndirilebilecek tutar; ödenen ücretin % 10’nu ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını
aşamaz. Bakanlar Kurulunun % 10 oranını % 20’ye kadar, yıllık sınırı da yıllık asgari ücretin
iki katına kadar artırmaya yetkisi vardır. Katkı paylarının kısmen işveren kısmen ücretli
tarafından ödenmesi hâlinde, katkı paylarının toplamı, ödenen ücretin % 10’unu ve yıllık olarak
asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.
Yıllık Asgari Ücret Ne Demektir ?
Aylık asgari ücretin 12 ile çarpılması ile bulunur.
1

01.07.2011

-

31.12.2011

tarihleri

arasında

2011

Asgari

Ücret

Brütü

(16

yaşından

2011

Asgari

Ücret

Brütü

(16

yaşını

(AYLIK
büyükler

ASGARİ
için):

doldurmamışlar

için):

ÜCRET);
837,00

TL

715,50

TL

01.07.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasında (GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET);
2011

Asgari

2011

Asgari

Ücret
Ücret

Brütü
Brütü

(16
(16

yaşından
yaşını

büyükler

doldurmamışlar

için):
için):

27,90

TL

23,85

TL
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ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.07.2011-31.12.2011 Dönemi)
16

Yaşından

Büyükler
2

Brüt Ücret

837,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

117,18 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

8,37 TL

Gelir Vergisi Matrahı

711,45 TL

Gelir Vergisi

106,72 TL

Damga Vergisi

5,52 TL

Kesintiler Toplamı

237,79 TL

Asgari Geçim İndirimi

59,74 TL

(Bekâr ve Çocuksuz)
3

NET ELE GEÇEN

4

(Asgari Ücret + AGİ)

658,95 TL

Tablo 1: Asgari Ücret 2011 Yılı Tablosu:
Bunun dışında; hastalık, sağlık , seyahat sigortaları BSMV’den muaftır.
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Anahtar Kavramlar
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