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ĠNġAAT ALL RĠSK SĠGORTALARINDA RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ VE
UYGUN FĠYATLANDIRMA ĠÇĠN ÖNERĠLER
ÖZET
ĠnĢaat sektörünün zorlu koĢullarından dolayı gerek iĢ kazaları verileriyle gerekse
yaĢanan problemlerin baĢka bir sonucu olan mal kayıplarıyla yüksek riskli bir iĢ dalı
olduğu aĢikardır. Hem mal hem de can kayıplarını en aza indirmek iĢverenden en alt
taĢerona kadar bütün tarafların uzlaĢtığı, varmak istediği bir noktadır. ĠnĢaat
faaliyetlerinin risklerin bu çaptaki etkisinden en az etkilenerek projeye devam
etmesinin bir yolu da riskin gerçekleĢmesi halinde meydana gelecek bu kayıpları
sigortalatmaktır.
Sigorta sektörü, finans sektörü kapsamında yüksek iĢ hacmine sahip en önemli
branĢlardan biridir. Mühendislik ve özellikle inĢaat sigortaları gibi kendine özgü
iĢlerde teknik değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Projelere teklif verilmeden
önce çoğu sigorta Ģirketi, bünyesinde çalıĢan makine, inĢaat ve benzeri konularda
yetiĢmiĢ mühendisler tarafından kendi uzman görüĢlerini ister.
Bilhassa Türk müteahhitlerin gerek yurt içinde gerekse yurt dıĢında yürütmüĢ
oldukları yüksek sayı ve bedeldeki iĢlerde projelerin sigortalanması hususunda azami
özen gösterilmektedir. Toplam proje bedellerinin ve iĢ hacimlerinin çok yüksek
düzeyde olmasından ötürü sigorta Ģirketleri teknik birimlerince risk değerlendirmesi
yapmaya baĢlamıĢ ve riske en uygun fiyatı hesaplamayı hedeflemiĢtir. Bu kapsamda
uluslararası boyutta kabul gören Munich RE klozları kullanılmaktadır. Bu klozlar
yani özel Ģartlarca verilen ya da verilmeyen her teminatın sigortacı tarafında bir
karĢılığı vardır ve bu primi direkt etkilemektedir. Underwriter diye tabir edilen
teknik kiĢiler projeye en uygun Ģartlarla en iyi fiyatın verilmesine çalıĢmaktadır.
Gerek müĢterinin yanlıĢ beyanı gerekse proje ile ilgili verilen bilgilerin azlığından
sigortacı kendini güvence altına alabilmek adına yüksek prim ya da muafiyetle
çalıĢmak zorunda kalmaktadır. Bu durum ise ya müĢterinin gereksiz prim ödemesine
ya da hasar anında eksik tazminat almasına sebep olmaktadır. Bu tür
anlaĢmazlıkların önüne geçebilmek adına her projeye özgü bir teklif çalıĢılmaktadır.
Bu sebeple, benzer yapı ve bedellerde olan iĢler için verilen tekliflerin risk
değerlendirmesi aĢamasında standart bir yapının oluĢturulması gerekmektedir.
Bu çalıĢmada ĠnĢaat-Sigorta sektörleri arasındaki bağlantıyı görmek adına hem inĢaat
kısmı için projeler bazında teknik değerlendirmeler yapılmıĢ hem de sigortacılık
tarafı için gerekli konular irdelenmiĢtir. Bu bilgiler derlendikten sonra örnek olay
incelemeleri yapılarak hem teklif aĢamasında hem de hasar aĢamasında yaĢanan
gerçek olayların tetkiki yapılmıĢtır. Yapılan bu tetkikler sonucunda her iki taraf için
de atılması gereken adımlar ifade edilmiĢtir. Tezin birinci bölümünde çalıĢmanın
anlam ve önemi ile amacı ve kapsamı açıklanmıĢ, literatür taraması hakkında bilgiler
verilmiĢtir. Ġkinci bölümde sektörlerin tanınması açısından genel bilgiler verilmiĢ
olup inĢaat sigortalarına giriĢ yapılmıĢtır. Farklı inĢaat türlerinde dikkat edilmesi
gereken hususlar, sigortalıdan temin edilmesi gereken bilgiler ile detaylı bir biçimde
açıklamalı Munich RE klozları üçüncü bölümde verilmiĢtir. Dördüncü bölümde
gerçek olaylardan derlenmiĢ hasar analizleri ve teklif çalıĢmaları incelenmiĢ dikkat
çekilmesi gerekli görülen yerler üzerinde hassaslıkla durulmuĢtur. BeĢinci ve son
xv

bölümde ise ilk üç bölümdeki bilgiler ile örnek olay analizlerinin bulunduğu
dördüncü bölümün ıĢığında sonuçlar değerlendirilmiĢ olup, Türk ĠnĢaat ve Sigorta
sektörlerine ıĢık tutabilecek öneriler sunulmuĢtur.
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RISK ASSESSMENTS IN CONTRACTOR’S ALL RISK INSURANCES AND
PROPOSALS FOR APPROPRIATE UNDERWRITING
SUMMARY
It is an evident fact that, due to its arduous conditions, construction industry is a high
risk sector, which is manifested through data on work accidents and loss of property,
another result of the encountered complications. Minimizing losses of life and
property is a common ground aimed by all parties; from the employers to the lowermost subcontractors. One way to continue the projects with minimum impact is to
put insurance against these potential losses that might result at the possible
occurrence of the risk.
Insurance is one of the most important sectors with high business volumes in the
finance sector. Hence technical assessment is always desired for self-specific works
as in engineering and, in particular, construction insurances. Before quoting a
project, most insurance companies call for expert opinions of their staffed engineers
who specialize in mechanic, civil or similar engineering fields.
Insurance receives the utmost importance especially when it comes to projects of
high amounts and numbers carried out by Turkish contractors, both throughout and
outside the country. Due to steep heights in total project values and business
volumes, insurance companies saw the need to carry out risk assessments by their
technical departments to measure the risk exposure and determine the premium that
needs to be charged to insure that risk. In this regard, internationally accepted
Munich RE Clauses are widely exercised. Each coverage that is or isn’t provided in
these clauses, or in other words special conditions, has a value for the insurance
provider, which directly affects the premium. Technical staff, known as
underwriters, work to provide the best rates under the best possible conditions for the
project. Insurance providers are often obliged to set high rates or exceptions to stay
on the safe side on account of misrepresentation by clients or lack of information on
the projects. Consequently, this causes the client to either pay extra premium or
receive less indemnity for damages at the occurrence of the risk. In order to prevent
such conflicts, insurance providers prepare quotes peculiar to each project.
Therefore, a standard structure must be established for risk assessment stages of
projects with similar nature and values.
This study aims for further understanding of the relationship between Construction
and Insurance sectors, putting forward project-based technical assessments on the
“construction” part, and dwelling upon relevant topics on the “insurance” part. After
compilation of these data, case studies have been presented to examine real-life
experiences in both the quoting stage and the damage stage. At the end of these
elaborate examinations, a view has been rendered on the actions to be taken by both
parties. First part of this thesis demonstrates the meaning and importance as well as
the purpose and scope of this study, and presents extensive information on the
literature search. Second part of the thesis provides general information for better
familiarization of the sectors, which is followed by an introduction into construction
insurances. Matters to take into account in different construction types, information
xvii

to obtain from insurance holders, and Munich RE clauses have been explained in
detail on the third part of this thesis. Part Four presents damage analyses and quotes
from real life situations, laying special emphasis on significant aspects. Fifth and
final part of the thesis provides a deep review of the conclusions drawn up from the
information given in the first three parts, and the case studies presented in Part Four,
putting forth suggestions that is hoped to shed some light on Turkish Construction
and Insurance sectors.
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1. GĠRĠġ
1.1 Sigorta Kavramı ve ĠnĢaat All Risk Sigortaları
Sigorta kavramı çok eskilere dayanmaktadır. Önceleri sosyal yardımlaĢma vakfı
olarak görülen bu birlik yıllar geçtikçe özel sermayelerle üçüncü Ģahıslarca da
verilebilen bir hizmet oldu. Sigortacılıkta ödenen primin reel bir karĢılığı gözükmese
de alınan hizmet bir tür Ģemsiyeye benzetilebilir. Bu Ģemsiye altında, belli bir süre
zarfında, gelebilecek hasarlara karĢı güven ve teminat satın alınmıĢ olunur. Bu
teminatlar birçok farklılıklar gösterir. Bunlar içerisinden inĢaat ile alakalı teminat da
ĠnĢaat All Risk sigortalarıdır. ġantiye sahasında maddi ve bedeni her türlü kaybın
yanı sıra üçüncü Ģahıslara da verilebilecek hasarlar bu sigorta ile teminat altına alınır.
ĠnĢaatın kendisi, iĢ makineleri, iĢçilerin sağlığı gibi kavramlar inĢaat sigortaları
kapsamına girer. Bir diğer deyiĢle istisna edilmeyen tüm riskler güvence altındadır.
1.2 ÇalıĢmanın Amacı ve Kapsamı
Bu çalıĢma, sigortacılık sektöründe kabul görmüĢ tanımlar aracılığıyla inĢaat
projelerinin risklerini en iyi Ģekilde belirleyerek hem sigortacı hem de sigortalı taraf
olan yüklenici ya da iĢveren adına en doğru sigorta sözleĢmesini en uygun fiyat ile
nasıl verilebileceği sorusunu cevaplamayı amaçlamıĢtır. Bu çalıĢma, yüklenici
cephesinden bakıldığında inĢaat projesi kapsamında oluĢabilecek etki ve olasılığı
önem arz etmeyen risklerin hiç verilmemesi ya da düĢük limitlerle yer almasını
sağlayarak poliçe primini en uygun hale getirirken sigortacı yönünden de ani ve
beklenmedik olmayacak kadar aĢikâr olan risklerin sigortalanmaması veya belli özel
Ģartlar çerçevesinde sigortalanması ya da yükleniciyi de riske ortak ederek kendisinin
de o riske azami özen göstermesini hedef edinmiĢtir.
ÇalıĢma kapsamında hem sigorta sektörü hem de inĢaat sektörü etraflıca irdelenmiĢ,
ilgili sektörlerle ilgili sayısal veriler derlenmiĢ, geçmiĢten günümüze iki sektörün
geliĢimi hakkında bilgiler verilmiĢ, sigortacılık sektöründe yer alan tanımlar yapılmıĢ
ve en sonunda inĢaat projelerine verilen sigorta teklifleri ile gerçekte oluĢmuĢ hasar
dosyaları incelenerek örnek olaylar üzerinden değerlendirmeler yapılmıĢtır.
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1.3 Literatür Taraması
ĠnĢaat sahasında var olan riskler ile ilgili ulusal ve uluslararası boyutta birçok
çalıĢma yapılsa da bu risklere sigorta sektörü perspektifinden bakılan çalıĢmaların
sayısı çok değildir. O yüzden her iki sektör için tezler, makaleler, yayınlar ve kitaplar
ayrı ayrı incelenmiĢ olup daha sonra bu bilgiler birbirleriyle iliĢkilendirilmiĢtir.
ĠnĢaat risklerinin değerlendirilmesi açısından Zou ve diğerleri (2007) Çin’deki inĢaat
projelerinde yer alan temel risklerden bahsetmiĢtir. Arditi ve Günhan (2005)
uluslararası inĢaatlara etki eden faktörleri sıralarken risk değerlendirmesi konusuna
da değinmiĢtir. ĠnĢaat mali performansı etkileyen küresel risk faktörleri modellemesi
üzerine 2003 yılında makale yayımlayan Baloi ve Price ile Hatsak ve Shaked de
2000 yılında uluslararası inĢaatlarda kullanılmak üzere risk değerlendirme modeli
hakkında bir makale yayımlayarak benzer çalıĢmanın öncülü olduğunu göstermiĢtir.
ĠnĢaat projeleri için yapılan bu risk değerlendirmeleri sigortacılık sektörüne çok
yakın olmamakla beraber süre ve maliyet yönünden pratik olmayıĢından ötürü pek
fayda sağlamıyordu. Hem Munich RE klozlarının kullanımını gösteren bir el kitabı
niteliğinde olmayı, hem de inĢaat projelerindeki risklerin varlığını tespit edebilme
açısından geliĢtirilmesi gereken soru formlarını ve müĢteriden alınması azami
önemde olan bilgileri derleyen bir çalıĢma olmayı hedefleyen bu çalıĢmaya benzer
ulusal yayımlar ve tezlere örnek olarak Gürer (1997), Özdinçer (2002) ve Karcı
(2008) verilebilir. Özellikle Karcı (2008) tezinde Mühendislik sigortalarında
fiyatlandırma üzerine bir çalıĢma yaparak benzer bir incelemeyi daha geniĢ bir
yelpazede sunmuĢ fakat mühendislik sigortalarının bir parçası olan inĢaat sigortaları
kısmının değerlendirilmesi sınırlı kalmıĢtır. Ayrıca Yazgan (1998) yüksek lisans
tezinde inĢaat sigortalarından daha detaylı bir biçimde bahsetmiĢtir.
1.4 ÇalıĢmanın Önemi ve Katkısı
Medeniyetlerin kurulmasına öncülük eden inĢaat sektörü, herhangi bir rizikonun
gerçekleĢmesi hâlinde diğer birçok sektöre nazaran daha yüksek maddi kayıplı
hasarların meydana geldiği riskli bir sektördür. 21. yüzyılda geliĢmekte olan
ülkelerde yüksek bedelli yatırımlar öncelikle inĢaat sektörüyle baĢlar. Örneğin;
devrik Libya lideri Kaddafi, devrimin 40. yılını kutlayacağı 2009’dan itibaren beĢ yıl
içinde 160 milyar dolar gibi bir bütçeyi sadece altyapı yatırımına ayırdığını
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bildirmiĢtir (Zaman Gazetesi, 2009). Benzer bir örnek Suudi Arabistan için de
verilebilir. Okul ve üniversite inĢaatlarına 37 milyar dolar, hastane ve sağlık tesisleri
inĢaatlarına da 35 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefleyen Suudi Krallık
toplamda 155 milyar dolarlık altyapı yatırımı ile dikkatleri üzerinde toplamıĢtır
(Kireççi, 2011).
Bütün bu büyük projelerde birçok riskin var olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
Yüklenici firmaların birçoğu risk değerlendirme yolu ile tasfiye etmeye çalıĢırken
edilemeyenlerden ötürü mal, para ve hatta can kaybının oluĢması projenin hem
gecikmesine hem de maliyetinin artmasına sebep olur. Bu risklerden ani ve
beklenmedik olanları için yüklenici firmalar sigorta yaptırarak korunmaktadırlar.
Ancak, hem sigortacı hem de yüklenci adına ortak bir fayda sağlayacak çalıĢmalar
kısıtlı düzeyde olduğundan her iki tarafın da ortak çıkarlarını gözeten bir çalıĢma
yüksek önem taĢır. ĠnĢaat projelerinin hem maddi değer olarak hacminin
büyüklüğünden hem de bazı özel inĢaatların türünden ötürü Türkiye’de bu projelere
sigorta teminatı bulmak sıkıntı olmaktadır. Bu durumlarda yerel sigorta Ģirketleri,
sigorta ve reasürans desteğini, bu konularda geliĢmiĢ Ġngiltere, Almanya veya Ġsviçre
gibi ülkelerden temin etmektedir. Bu durumda ortaya çıkacak maliyeti düĢürücü risk
sınıflandırmasına gitmek gerekir. Örneğin; kurak bir çölde yapılacak sel / su baskını
riskine daha az muafiyet uygulatmak ya da daha az limitle teminat kapsamına almak
gereksiz yere primin artmasını engeller. Sigortacının uygun gördüğü yerde
yüklenicilere uyarıda bulunduğu da görülmektedir. Örneğin; aĢırı yağıĢ alan bir
bölgede belirlenen taĢkın tasarım debisine göre yapılacak taĢkın koruma yapısının
yeterli boyutta olmaması sigortacı tarafından teminat verilmeme sebebidir. Bunun
gibi daha kapsamlı ele alınacak birçok maddeyi içeren bir sigorta sözleĢmesinin her
iki tarafı da (sigortalı ve sigortacı) memnun etmesi adına inĢaat sigorta teklifleri,
poliçeleri ve hasar dosyaları incelenerek istatistiki veriler ıĢığında bir yol çizilmesine
ihtiyaç vardır. Böylelikle iĢin tekniğini bilerek yapılan her sigorta sözleĢmesi her iki
tarafın da mağdur olmasını engelleyecektir.
Özellikle ülkemizde gittikçe önemi artan sigortacılık sektörünün inĢaat sektörü ile
olan bütünleĢmesinde büyük bir fayda görülmektedir. Gerek sigorta Ģirketlerinin
mühendis, gerek inĢaat Ģirketlerinin sigorta uzmanlarını bünyelerinde istihdam
etmeye baĢlaması bu uyum için verilebilecek güzel bir örnektir. Ayrıca Türk inĢaat
sektörünün iĢlem hacmi büyüklüğü sigorta Ģirketlerinin de bu dalda ciddi adımlar
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atmasını zorunlu kılmıĢtır. Devlet destekli projelerde ve kamu ihalelerinde 4735
sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu’nun 9. maddesine göre de yapım iĢlerinde
yüklenici; iĢyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iĢ ve hizmet makineleri,
taĢıtlar, tesisler ile sözleĢme konusu iĢ için, iĢin özellik ve niteliğine göre ihale
dokümanında belirtilen Ģekilde, iĢe baĢlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar
geçen süre içinde oluĢabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın
gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karĢı, geçici kabul tarihinden kesin
kabul tarihine kadar geçecek süreye iliĢkin ise kapsamı ihale dokümanında belirtilen
geniĢletilmiĢ bakım devresi teminatını içeren bir sigorta yaptırmak zorunda
bırakılarak iĢveren yani kamu otoritesinin sigorta konusunda gösterdiği önemi bir
kez daha vurgular.
Bütün bu konular geniĢ çapta düĢünülerek doğru adımlar atıldığı takdirde her iki
sektör için çok büyük ekonomik kazanımlar söz konusudur.
1.5 ÇalıĢmanın Yöntemi
ÇalıĢmaya öncelikle genel anlam ve hatlarıyla sigortacılık sektöründen bahsedilerek
baĢlanılmıĢtır. Sigortacılığın ve inĢaat all risk sigortalarının ne olduğu bilgisi
verilmiĢ, temel kavramlar ve açıklamalar yapılarak ileriki konularda yaĢanması
muhtemel

belirsizlikler

ortadan

kaldırılmaya

çalıĢılmıĢtır.

ĠnĢaat

all

risk

sigortalarında özel Ģartlar yani klozlarca verilen ek teminatların Munich RE klozları
olmasının sebebi uluslar arası boyutta yapılmıĢ bir kabul olmasındandır. Swiss RE
gibi diğer bir takım reasürör firmaların da birkaç adet kendi özel Ģartları olmasına
rağmen hiçbiri Munich RE klozları kadar yaygın olmadığından bu çalıĢmada da
Munich RE klozları incelenmiĢtir. Ayrıca Türkiye’de de inĢaat all risk sigortaları
teminatı verilirken Munich RE klozları kullanılmaktadır. Tüm bu klozların
yürürlükte tanımları verilmiĢ ve hepsinin tek tek değerlendirilmesi yapılarak
örneklerle açıklanmaları sağlanılmıĢtır. Dördüncü bölümde incelenen örnek olaylar
ile hasar ve teklif dosyalarının değerlendirilmesi yapılmıĢ, özellikle teklif dosyaları
incelemelerinden elde edilen istatistiki veriler ıĢığında inĢaat firmalarının en geniĢ
teminatları en uygun fiyata nasıl elde edebilecekleri gösterilmiĢtir. Tekliflerde yer
alan klozların hangi limit ve muafiyet ile bulunduğu tespit edilerek tüm tekliflerdeki
fiyatlarla karĢılaĢtırılmıĢtır. Bunun neticesinde inĢaat firmalarının ortalama bir limit
ve muafiyet ek prim ödemeden hangi teminatları temin edebileceğini gösteren bir
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klozlar analiz tablosu hazırlanmıĢtır. Bu tablo sayesinde inĢaat firmaları sigorta
teklifi alırken dikkat edeceği hususları, kendi yararlarına olan klozları ve bu klozları
hangi kapsamda alacağının bilgisine sahip olmuĢtur. Hasar dosyaları incelemelerinde
ise sigortacı ile inĢaat firması arasında yaĢanan problemler analiz edilmiĢ ve bu
problemlerin nedenleri araĢtırılarak inĢaat firmalarının olası bir hasar durumunda
izlemesi gereken yollar tasvir edilmiĢtir. Mutakabata varılamayan hasar tazminatı
sıkıntısında inĢaat firmasının alabileceği akisyonlar örneklendirilerek sigortalının
hakkının nasıl korunabileceği bilgisi verilmeye çalıĢılmıĢtır. BeĢinci ve son bölümde
ise hem inĢaat firmaları hem de sigorta firmaları yararına önerilerde bulunulmakla
beraber inĢaat firmalarının sigorta kapsamında kârlı teklifler alması, hasar ödeme
problemlerinin aĢılması, firmaların yatay büyümesi esnasında sigortacılık konusunda
atması gereken adımlar gibi konularda tavsiyelerde bulunulmuĢtur.
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2. SĠGORTACILIK TARĠHĠ, TEMEL KAVRAMLAR VE BĠLGĠLER
KalkınmıĢ ülkeler ile kalkınmakta olan ülkeler arasındaki en büyük fark endüstriyel
yani sanayileĢmiĢ altyapının yanı sıra ilerlemiĢ finans sektörünün geliĢmiĢ ülkelerde
diğer ülkelere göre daha yaygın olmasıdır. Finans sektörünün en önemli iki öğesi
bankacılık ve sigortacılıktır. Sigortacılık kavramı Ġngiltere baĢta olmak üzere
Almanya, Fransa gibi ülkelerde makro iĢlem hacmine sahip bir sektördür. Aynı
Ģekilde ağır sanayinin ve endüstriyel geliĢimin yoğun olduğu ABD ve Uzak Doğu
ülkelerinde de sigorta sektörünün gayri safi milli hâsıla (GSMH) ve iĢ gücü üzerinde
etkisi büyüktür. Örneğin; BirleĢik Krallık’ta tarım, endüstri ve bankacılık ile
sigortacılık sektörünün de dâhil olduğu hizmet sektörü 2009 yılı (GSMH) bazında
karĢılaĢtırıldığında tarım %1,2, endüstri %23,8 ve hizmet sektörü %75’lik bir orana
sahipken bu oran Türkiye için sırasıyla tarım %9,4, endüstri %25,9 ve hizmet sektörü
%64,7’ye sahiptir. Bu oranlar Amerika BirleĢik Devletleri için tarım %1,2, endüstri
%21,9 ve hizmet sektörü %76,9’dur (IMF Raporu, 2009). Swiss RE (2010) Sigma
adlı yayınında verilen 2009 yılı hayat dıĢı sigortalarının geliĢimi ġekil 2.1’de
gösterilmiĢtir.

ġekil 2.1 : 2009 yılı hayat dıĢı sigortalarının 2008 yılına göre büyüme oranları
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2.1 Dünyada Sigorta Tarihçesi
Sigortacılık günümüzden 4000 yıl öncesine kadar uzanan bir ticaret anlayıĢıdır. Kral
Hammurabi tarafından daha sonraları yasalaĢtıran uygulamada kervan tüccarlarına
borç veren sermayedarlar, kervanların soyulması veya zarar görmesi durumunda
kervan tüccarlarına verdikleri borcu yok saymakta ve taĢıdıkları bu riskin karĢılığı
olarak da ana borçtan belli bir pay almaktaydılar. Kanunun en büyük özelliği
saldırıya uğrayan kervanın zararını diğer kervancıların bir tür imece usulüyle
karĢılamasıydı (TSRġB, 2005). Babiller’den sonra sırasıyla Antik Yunan ve Roma
medeniyetleri, Rodos Krallığı, Cenevizliler, Ġspanyollar ve en kuramsal haliyle
Ġngilizler sigorta ile ilgili kurallar, tüzükler ve yasalar oluĢturmuĢtur. Bu
imparatorlukların ortak noktası geliĢmiĢ deniz ve nakliyat sektörleri ve bu
sektörlerde yaĢanan hasarlardır. Ġlk sigorta poliçesi olarak kabul edilen anlaĢma 1347
yılında Ġtalya’nın Cenova limanında Mallorca’ya hareket eden Santa Clara adlı
geminin yükünü teminat altına alması maksadıyla tanzim edilmiĢtir. Bir sonraki
yüzyılda ilk sigorta Ģirketi örneğine de yine Cenova’da rastlanır (Özdinçer, 2002).
Ayrıca 1666 yılında yaĢanan ve 13.200 ev ile 87 kiliseyi yok eden Büyük Londra
Yangını sonrası sadece denizaĢırı ülkeler ve nakliyat için değil yangın riskini gözeten
sigortalar ve sigortacılar da yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır (Tinniswood, 2003).
17. yüzyıl sonlarına doğru dünya ticaretinde artan önemi nedeniyle Londra çoğu
finans sektörünün olduğu gibi sigortacılığın da beĢiği olmuĢtur. 1680 yılında bir
kahvehane sahibi olan Edward Lloyd’un kahvesini gemi sahipleri, tüccarlar,
kaptanlar ve zengin iĢ adamları ziyaret etmiĢtir. Burada bulunan ortamdan doğan
yapı ile para sahibi insanlar gemi sahibi ile mal sahibi arasında bir güven bağı
oluĢturacak protokole destek olmuĢ ve mal sahibinin zararını üstlenirken zarara
uğramadan gelen maldan belli bir komisyon almıĢtır (Dickson, 1960). Günümüzde
bu tür anlaĢmalara poliçe, alınan komisyona da prim denilmektedir. Edward Lloyd
öldükten sonra kahvehaneye gelenler aynı isimle daha büyük bir yere taĢınmıĢ ve
sadece bu konularda hizmet veren bir yer olmuĢtur. Günümüzde de devam etmekte
olan Lloyd’s sendikası üyesi sigorta Ģirketleri bulunmaktadır. Lloyd’s birliğinin bir
diğer özelliği de sigortacı ve/veya reasürör Ģirketlerin müĢteri ile direkt temasa
geçmemeleri ve bir “Broker” yani aracı kullanmalarıdır.
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Sigorta ya da reasürans Ģirketlerinde Underwriter sıfatı ile hareket eden kiĢiler,
broker aracılığıyla gelen iĢlerdeki risklere ve bedellere göre bir fiyat çalıĢması
yaparlar (ġekil 2.3). Underwriting kavramının doğuĢu ise sigortacı kiĢinin
sigortalının sigortalanacak malının bedelinin altına kendi ismini ve fiyatını
yazmasından kaynaklanmıĢtır. (Özdemir, 2010)
Jack

Mingo’nun

2008

yılı

kitabından

Lloyd’s

birliğinin

günümüzde

sigortaladıklarına ilginç örnekler vermek gerekirse;
Çocuk programları yapımcısı Pinky Lee’nin “s”’ harfini söyleyememesini 50
bin dolara,
Üzerinde Kraliçe ve Edinburgh Dükü’nün resmi bulunan pirinç tanesini 20
bin dolara,
Betty Grable’in bacaklarını 1 milyon dolara,
Bir komedi grubunu, seyircilerin kahkahadan ölme riskine karĢı 1 milyon
dolara,
Dünyanın en büyük purosunu 17.933,35 sterline,
Elvis

Presley’nin

canlı

olarak

bulunamayacağını

1

milyon

dolara

sigortalamıĢtır.
Yukarıdaki örneklerden de görülebildiği gibi maddi bir karĢılığı olan her menfaat
sigortalanabilmektedir.
2.2 Türkiye’de Sigorta Tarihçesi
Sigorta kelimesi Ġtalyanca sicurta kelimesinden Türkçe’ye geçirilmiĢtir. Osmanlı
döneminde 19. yüzyıla kadar sigortacılık bugünkü bilinen anlamından çok ötede idi.
Daha çok destek ve yardım amacıyla, bir tür Hammurabi Kanunları benzeri olarak
görülmekteydi. Ahilik ve loncalık sistemiyle zarar gören esnafın zararı diğer
tüccarların yardımıyla eski haline döndürülür ve aynı Ģekilde baĢka bir zarar gören
tüccar da teĢkilatta bulunan diğer tüccarlar tarafından desteklenirdi. Osmanlı Devleti
daha çok dini yapısı nedeniyle “kadercilik” anlayıĢından ve sanayileĢmiĢ endüstrinin
çok ilerlememesinden ötürü sigortacılıkla 19. yüzyıl sonlarında tanıĢmıĢtır (TSRġB,
2005). Örneğin; Mustafa Sabri Bey adlı Osmanlı ġeyhülislamı’nın yazdığı makalede
sigortacılığın dine aykırı olduğunu, bunu kumar ve bahisle bir tuttuğunu savunması
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ve 1811 yılında çıkarılan fetva ile yabancı sigorta Ģirketlerinden alınan tazminatın
dine uygun olmadığının savunulması Türk Sigorta ġirketleri’nin kurulmasını ve
sigortacılığın geliĢmesini engellemiĢtir (Gürer, 1997). Beyoğlu’nda 1870 yılındaki
Büyük Pera Yangını ile çok sayıda iĢ yeri, cami ve kilise yanarak kül olduktan sonra
burada ticaret ile uğraĢan çoğu yabancı uyruklu kiĢiler sigortacılığın doğmasına ön
ayak olmuĢtur. Ġlk olarak 1872 yılında “Sun”, “Northern” ve “North British”
adlarındaki üç Ġngiliz sigorta Ģirketi Türkiye’de kendi ana vatanlarındaki merkez
ofislerinden verdiği teminatlar ile aracılığa baĢlamıĢ ve bunları daha sonra Alman ve
Fransız sigorta Ģirketleri takip etmiĢtir. 1890’lı yıllarda bu Ģekilde faaliyet gösteren
Ģirket sayısı on beĢ civarındadır (Özdinçer, 2002). Sigorta Ģirketlerinin çoğunun
yabancı olması, poliçeleri kendi dillerinde yazmaları, anlaĢmazlık durumunda yine
kendi ülkelerinin mahkemelerinde muhakeme etmelerinden ve bunu denetleyecek bir
devlet teĢkilatının ya da yönetmeliğin bulunmamasından ötürü yabancı sigorta
Ģirketleri diledikleri gibi hareket edip, merkezlerinden aldıkları talimatlara göre iĢ
yapmaktaydılar. Ġlk baĢlarda sigortacılığın daha da geliĢmesini isteyen bu yabancı
Ģirketler yüksek fiyat ile sigortaladıkları iĢyerlerinde oluĢan hasarların ödemesinde
hiçbir problem çıkarmazken artan rekabetçilik ve zorlaĢan piyasa Ģartları ile en basit
yangın hasarlarını bile ödememekte, poliçeleri diledikleri gibi iptal etmekteydiler
(TSRġB, 2005). 1893 yılında Osmanlı Umum Sigorta ġirketi ile ilk yerli sigorta
Ģirketi kurulmuĢtur. 43 tanesi yabancı olmak üzere 44 sigorta Ģirketi bir araya gelerek
12 Temmuz 1900 yılında sabit bir yangın tarifesi belirleyerek Türkiye’de ilk kez
ortak tarife uygulamasına geçmiĢtir. Cumhuriyetin ilanına dek düzensizlik ve
karmaĢalık içerisinde geçen sigortacılık sektörü 1924 yılında gerek yasal gerekse
kurumsallaĢma açısından büyük adımlar atarak, Türkçeyi kullanma zorunluluğu gibi,
yeni düzenlemeleri beraberinde getirdi ve aynı yıl Sigortacılar Kulübü kuruldu
(Özdinçer, 2002). 1925 yılında Türkiye ĠĢ Bankasının desteğiyle kurulan Anadolu
Anonim Türk Sigorta ġirketi bilinen anlamda Cumhuriyet sonrası ilk Türk sigorta
Ģirketidir. Daha sonraları üretilen primlerin çoğunun yurt dıĢına çıkmasını
engellemek adına 1927 yılında 1160 sayılı Mükerrer Sigorta Hakkındaki Kanun
yürürlüğe girmiĢtir. Bu kanundaki görevlerle ilgili olarak da yine ĠĢ Bankası
yardımıyla Milli Reasürans Türk Anonim ġirketi kurulmuĢtur (Acinan, 1998). 1929
yılında Ġngiliz sigorta Ģirketlerinin hemen hemen tamamı Mecburi Reasürans
devrinin kot par esası ile uygulanacağı kesinleĢince ülkeyi terk etmeye baĢlamıĢ ve
Milli Reasüransın dıĢ piyasalardan almaya zorunlu olduğu teminatlara baĢta Londra
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olmak üzere birçok yerden ambargo gelmiĢtir. Kot par reasürans türü, belirli bir iĢ
tipinde sigortalının her bir riski üzerinden daha önce mutabık kalınmıĢ bir hisse ile
reasüröre devretme anlamına gelir. Bu durumda sigortacı firma riskin karlılığına ya
da zararlılığına bakmadan belli bir oranda (örneğin; %20, %45, vb.) reasürör firmaya
devreder riski. Bu Mecburi Reasürans devir oranı 1936 yılında %50’den %75’e
çıkarıldıktan sonra ilerleyen yıllarda hep düĢüĢ göstermiĢtir. 1940 yılında tekrar
%50’ye gerileyen devir oranı, 1954 yılında %30’a, 1959 yılında %25’e ve 1982
yılında zorunlu reasürans devirleri kot par esasından eksedan esasına çevirildi (Milli
Reasürans Türk A.ġ., 2005). Eksedan tipi reasürans iĢlemleri ise bölüĢmeli reasürans
anlaĢmalarının sıklıkla kullanılan biçimidir. Reasürör firma sigortacı firmanın kendi
risk kapasitesi üzerinden hesap yaparak riske dahil olur. Örneğin; sigortacı firmanın
saklama payı (retention) 1 milyon $ ise reasürör firma bu kapasitenin 10 katına (kat
yerine dilim ya da plen de denilmektedir) kadar da kendisinin destek olacağını
bildiriyorsa burada toplam sağlanan kapasite 11 milyon $ olur. Eksedan
anlaĢmalarında saklama payları sabit bir tutar olmamaktadır. Sigortacı riskli gördüğü
yerlerde kendi kapasitesini yarım milyon $’ a çekebilir ancak reasürans desteği de
aynı oranda azalarak 5 milyon $’a iner.
1924 yılından beri kurulan sigorta Ģirketlerinden bazıları Ģunlardır;
1925 yılında Anadolu Anonim Türk Sigorta ġirketi
1926 yılında Güven Sigorta (2008 yılında Fransız Groupama tarafından satın
alındı)
1936 yılında Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi (Anadolu Anonim Türk
Sigorta ġirketi, Türkiye ĠĢ Bankası, Etibank, Adapazarı Türk Ticaret Bankası
ve Muvaffak ĠĢmen hissedarlığıyla)
1942 yılında Doğan Sigorta Kazım TaĢkent tarafından ilk özel sermaye ile
kurulan sigorta Ģirketidir. Sigortacılığa ilk baĢladığı yıllarda, sigorta edilen
krom yüklü bir ticaret gemisi Boğaz dıĢında torpillenerek batırılmıĢtı. Doğan
Sigorta o dönemde yüklü bir para olan 800 bin Türk lirasını, Kazım
TaĢkent’in kiĢisel iliĢkileriyle, ĠĢ Bankasından ve Ziraat Bankasından kredi
alarak ödemiĢ ve bu Ģekilde Doğan Sigortanın itibarını korumuĢtu. Ancak bu
olaydan çok etkilenen Kazım TaĢkent sigorta Ģirketlerinin bir bankanın
desteği olmadan baĢarılı olamayacağını savunarak 1944 yılında Yapı ve
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Kredi Bankasını kurdu ve böylece genellikle bankaların kurduğu sigorta
Ģirketlerinin tersine tarihte ilk defa bir sigorta Ģirketi banka kurmuĢ oldu
(Akyol, 2008).
2.3 Temel Kavramlar
Sigortacılık sektörünün hali hazırda kullanılmakta olan kendine has bir takım
terimleri mevcuttur. Bunlardan birkaçı Ģu Ģekildedir;
2.3.1 Acente
Türk Ticaret Kanunu’nun 116. maddesine göre; bir sigorta Ģirketi adına, sigorta
Ģirketine tabi bir sıfatı olmaksızın ve sigorta Ģirketi ile acentelik sözleĢmesi
imzalayarak o Ģirketin ruhsatlı bulunduğu sigorta dallarında sözleĢmelere aracılık
etmeyi meslek edinen gerçek veya tüzel kiĢilere acente denir. 1994 yılında
yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’ne göre;
SözleĢme yapma ve prim tahsiline yetkili acente
Aracı yani sözleĢme yapma ve prim tahsiline yetkili olmayan (tali) acente
olmak üzere ikiye ayrılır.
2.3.2 Acente komisyonu
Sigortacılar tarafından yetkilendirilmiĢ acenteler aracı oldukları iĢlerde aracılık
komisyonu yani acente komisyonu alırlar. Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin 3.
Bölüm 13. maddesine göre;
Sigorta branĢları itibarıyla uygulanacak komisyonlar, sigorta Ģirketleri ve
acenteleri arasında serbestçe belirlenir. Ancak, komisyonlara iliĢkin olarak
ilgili mevzuatında özel hükümler bulunan sigortalarda kendi hükümleri
geçerlidir.
Sigorta Ģirketleri ile acenteler arasında yapılacak acentelik sözleĢmelerinde
komisyonun genel çerçevesi belirlenir. SözleĢmede belirlenmemiĢ bulunan
komisyon ve ek komisyonlar ile ilgili esaslar ise sigorta Ģirketlerince
acentelere duyurulur.
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2.3.3 Açık koasürans
Koasürörlerin jeran (lider) Ģirket ile poliçeyi imzaladığı anlaĢmalara açık koasürans
anlaĢmaları denir (Sigortacılık Tebliğ Taslağı, 2010). Burada sigorta iĢlemini yürüten
lider Ģirket yani Jeran sigortalı ile anlaĢmaları düzenler ve bütün gerekli iĢlemleri
kendi yürütür. Jeran Ģirket genellikle sigortalanacak menfaatin büyük oranda
yüzdesini alır ve sigortalıya da bildirmek Ģartıyla destek aldığı diğer sigortacılarla
ilgili koasürans anlaĢmasını düzenler. Örneğin; bir iĢletmenin değeri 100 milyon TL
olup X, Y, Z Ģirketleri sırasıyla %40, %30 ve %30 hisseler ile sigortalamıĢtır. 10
milyon TL’lik bir hasarda X, Y, Z Ģirketi ayrı ayrı müĢteriye 4 milyon TL, 3 milyon
TL, 3 milyon TL ödeme yapmakla yükümlüdür. Açık koasürans iĢlemlerinin kapalı
koasürans iĢlemlerine göre pek yaygın olmamasının nedeni her sigortacı Ģirketinin
ayrı ayrı vergiye tabi tutulması ve hasar anında müĢterinin tek bir sigortacı ile temasa
geçmemesi gösterilebilir. ġirketler kapalı koasüransa göre açıkça hissesi oranında
prim yazdığı için bunun gelir vergisini ödemekle yükümlüdür. Ayrıca olası bir hasar
anında sigortacılar arasında uyuĢmazlık çıkabilme olasılığı bu koasürans türünün
körelmesine neden olmuĢtur.
2.3.4 AĢkın sigorta
Nomer ve Yunak’a göre (2000) aĢkın sigorta, poliçede gösterilen sigorta bedelinin,
sigorta konusunun değerinden daha fazla olması halinde geçerlilik kazanır ve
herhangi bir hasar durumunda sigortalının gerçek zararından daha fazlasını alması
söz konusu olamaz.
Türk Ticaret Kanunu’nun 1283 sayılı maddesine göre sigortacı, sigorta ettiren veya
sigortadan faydalanan kimsenin ancak hakikaten uğradığı zararı tazmine mecburdur.
Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin değerini aĢarsa sigortanın bu değeri aĢan
kısmı batıldır. Bu sebeple sigorta bedeli indirilir ve primin fazla tahsil edilen kısmı
geri verilir.
2.3.5 Broker
Sigorta Murakabe Kanunu’nun 37. maddesine göre; sigorta sözleĢmelerinde
sigortalıyı temsil ederek ve sigorta Ģirketinin seçiminde tamamen tarafsız ve
bağımsız davranarak, tehlikelerin sigorta edilmesi için sigorta sözleĢmesi yapmak
isteyenlerle sigorta Ģirketlerini bir araya getiren, sigorta sözleĢmesinin akdinden
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önceki gerekli hazırlık çalıĢmalarını yapan ve gerektiğinde bu anlaĢmaların
uygulanmasında, özellikle tazminatın ödenmesinde yardımcı olan gerçek veya tüzel
kiĢilere sigorta brokeri, bu iĢleri sigorta Ģirketleri ile reasürans Ģirketleri arasında
yapanlara da reasürans brokeri denir. Dünya üzerinde Ģu an en büyük iĢ kapasiteli üç
broker sırasıyla AON, Marsh & McLennan ve Willis Group Holdings’tir (BIBA,
2009).
2.3.6 Broker komisyonu
Broker firmanın aracılık ve müĢteri adına yürüttüğü hizmetler için aldığı bedeldir.
2.3.7 Eksik sigorta
Sigortalanacak menfaatin gerçek bedelinin poliçede ibraz edilen sigorta bedelinden
az olduğu duruma eksik sigorta denir. Türk Ticaret Kanunu’nun 1288 sayılı
maddesine göre sigorta bedeli gerçek değerinden düĢük olduğu takdirde ve sigorta
edilmiĢ menfaatin bir kısmının halele uğraması hâlinde sigortacı aksine sözleĢme
bulunmadıkça sigorta bedelinin sigorta değerine olan nispeti neden ibaretse zararın o
kadarından mesul olur denmiĢtir. Elbeyli (1995)’ye göre eksik sigortada, sigortalı
malın hasara uğraması hâlinde;
Tam hasar (pertotal) meydana gelmiĢse, poliçede yazılı olan bedel tazminat
olarak ödenir.
Kısmi hasarlarda, sigorta bedeli sigorta değeri arasındaki oran hesaplanarak
bulunur.
Örneğin; 100 milyon TL bedelli bir tesis 80 milyon TL bedelle sigortalanmıĢ ise ve
50 milyon TL’lik bir hasar gerçekleĢmiĢse sigortacı ancak 40 milyon TL ödemekle
yükümlüdür. Eksik sigorta aĢağıdaki sebeplerden ötürü kaynaklanabilir:
Sigorta aracısının deneyimsizliği ve sigortalıyı gereği gibi bilgilendirmemesi
sonucu hatalı sigorta iĢlemi yapması.
Sigortanın getirdiği prim yükünün fazla olmasından ötürü sigortalının az prim
ödeme isteği.
Enflasyon.
Sigorta değerinde zaman içerisinde ortaya çıkan artıĢlar (inĢaat sektöründe
yıllara tekabül eden birim fiyat farkları).
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Sigortacıya karĢı duyulan güvensizlik (Gürer, 1997).
Eksik sigorta, aĢkın sigortadan daha dikkat ve özen isteyen bir kavramdır çünkü
hasar anında sigortalının eksik sigorta durumuna ister bilerek isterse bilmeyerek
düĢmüĢ olmasına bakılmaksızın sigortacı eksik ödeme yapar. Eksik sigortayı
önlemek adına Abonman Sigortası, Ġlk AteĢ Sigortası gibi kavramlar üretildiyse de
bu tip poliçelerde bile eksik sigorta olayı görülmekte olup sigortalı ile sigortacı
arasında mutabakata varıldıktan sonra tazminat hakkında bir karar verilir.
2.3.8 Eksper
Hasar iĢlemleri sırasında, hasarın gerçek boyutunu, kaynağını, tazminat tutarının
belirlenmesini ve poliçede yazılı olan muafiyetler ile sigortalıya ödenmesi gereken
tutarı belirlemesi için sigortacı tarafından atanan konusunda uzman kiĢilere denir.
Acinan’a göre (1998), T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Devlet
Bakanlığı tarafından açılan staj ve sınavı kazanan eksperler sigorta Ģirketlerine bağlı
olmaksızın serbest çalıĢmaktadırlar.
Hazine MüsteĢarlığının Resmi Gazete’de 22 Haziran 2008 tarihinde yayımladığı
Sigorta Eksperliği Yönetmeliği’ne göre gerçek kiĢi eksperlerde aranan nitelikler;
a.

Türkiye’de yerleĢik olması.

b.

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması.

c.

Kanunun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt
bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiĢ veya ceza almamıĢ olması.

d.

Ġflas etmemiĢ ve konkordato ilan etmemiĢ olması.

e.

Kara araçları eksperlik dalında en az iki yıllık, diğer eksperlik dallarında
dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmasıdır.

Tüzel kiĢilerde aranan nitelikler ise;
a.

Merkezlerinin Türkiye’de bulunması.

b.

Ġflas etmemiĢ ve konkordato ilan etmemiĢ olması.

c.

Yetkililerinin, gerçek kiĢi ortaklarının ve tüzel kiĢi ortaklarının yetkililerinin
Kanunun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt
bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiĢ veya ceza almamıĢ olması,
ayrıca iflas etmemiĢ ve konkordato ilan etmemiĢ olması.
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d.

Mesleki faaliyetlerde Ģirketi imzası ile temsil ve ilzam eden yetkililerinin
eksper olması.

e.

Ana

sözleĢmelerinin

ilgili

maddelerinde;

esas

faaliyet

konusunun

"münhasıran sigorta eksperliği" olarak belirtilmesi, sigorta eksperliği ile
bağdaĢmayan faaliyetlere yer verilmemesi, ana sözleĢme değiĢikliklerinden
önce gerekli mercilerden izin alınacağına dair bir hükmün bulunması.
f.

Ticari unvanlarında "sigorta" kelimesinin yanında "eksper" kelimesinin veya
türevlerinin kullanılması, sigorta eksperliği ile bağdaĢmayan kelimelerin
bulunmaması.

g.

Gerekli görülmesi halinde Ġcra Komitesince belirlenecek fiziksel, teknik ve
idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olmasıdır.

Ayrıca yönetmeliğin aynı maddesinin 3’üncü fıkrasına göre uluslararası kabul
görmüĢ sınavlar veya usûllerle eksperlik belgesi almıĢ kiĢiler, aĢağıdaki Ģartları
sağladıkları ve Türk sigortacılık mevzuatı ile ilgili sınavı kazandıkları takdirde, sahip
oldukları eksperlik dalında, bu yönetmelik çerçevesinde eksper olarak değerlendirilir:
a.

Eksperlerde aranılan niteliklere sahip olmaları.

b.

Belge aldıkları ülke otoriteleri listesine kayıtlı olmaları.

c.

Belge aldıkları ülke otoritelerinden alacakları ve halen eksper olarak
faaliyette bulunduklarını kanıtlayan belge getirmeleri.

Yukarıdaki Ģartları yerine getiren eksper adayları ancak 3 aylık eksper eğitimi ve
akabinde sınavını baĢarıyla geçmiĢ ve 9 aylık eksper stajı gördükten sonra eksperlik
ruhsatnamesi alabilirler.
Mühendislik dalında eksperler 4 ana dalda görev yaparlar;
1.

Makine Kırılması

2.

Montaj

3.

ĠnĢaat

4.

Elektronik Cihaz

8 Mayıs 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Eksperleri
Yönetmeliği’nde DeğiĢikli Yapılmasına Dair Yönetmelik’te ilgili yönetmeliğe atıfta
bulunarak bazı maddelerde değiĢiklik yapılmıĢtır.
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Bir hasar durumunda ekspere düĢen görevleri Bryan (1991) Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir:
1.

Hasarın poliçe kapsamında olup olmadığını araĢtırır. Gereken belgeleri
toplayarak kayıp ya da hasarın sebeplerini derecelendirir ve hasarın kesin
meydana geliĢ sebebini ortaya koyar.

2.

Sigortalı varlıklarda ortaya çıkan azalmaları saptar. Tamiri gereken,
yenilenmesi veya sigortalı ile mutabık kalınarak bedel ödenmesi gereken
bölümlerin maliyetini hesaplar ve sigorta poliçesi çerçevesinde toplam
hasarı tespit eder.

3.

Hasarın daha fazla büyümesini önleyici tedbirler alır, kurtarma faaliyetleri
ve önlemleri konusunda gerekli bildirimlerde bulunur.

4.

Hazırladığı rapordaki bilgileri destekleyen Ģema, grafik, fotoğraf, kroki ve
çizim gibi belgeleri raporuna ekler.

5.

Bir uzmandan yardım almıĢsa bu kiĢinin yaptığı çalıĢma ve raporları kendi
raporuna ekler.

6.

Yaptığı gözlemleri, araĢtırmaları delil ve belgeler ıĢığında hesaplara dâhil
eder ve sigorta Ģirketine bir rapor halinde teslim eder.

2.3.9 Ekspertiz raporu
Eksperlerin hasar sonrası yazdıkları rapora denir. Mühürdaroğlu (1997) ekspertiz
raporunun eksperin çalıĢmasının yazılı bir ifadesi olduğunu belirtmiĢtir. Bu rapora
göre sigortacı sigortalıya, eğer sigortalının bir itirazı ve akabinde yargısal intikale
lüzum

yoksa

gereken

hasar

ödemesini

gerçekleĢtirir.

Sigorta

Eksperleri

Yönetmeliği’nin 20 nci maddesine göre (2008);
1.

Eksperler, ekspertiz iĢlemini mümkün olan en kısa sürede tamamlar ve tespit
edilen kayıp veya hasar miktarını talep edilmesi halinde taraflara bildirir.
Ekspertiz iĢleminin beklenenden uzun sürmesi halinde, eksper gecikme
nedenlerini de açıklayan bir ara rapor düzenler.

2.

Eksper, ekspertiz sonunda, taraflarca kayıp veya hasarın miktarı üzerinde
anlaĢma sağlanmıĢ ise imzalı mutabakatnameyi, anlaĢma sağlanmamıĢ ise
anlaĢmazlık zaptını raporuna ekler.
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3.

Ġstenilen bilgi ve belgelerin eksperlere verilmemesi veya taraflar arasında
uzlaĢma sağlanamaması halinde keyfiyet ekspertiz raporunda belirtilir.

4.

Eksperler, kayıp veya hasar ihbarlarında, talebin teminat kapsamında
bulunmadığına iliĢkin bulgular varsa bunları rapora ekler.

5.

Stajyer eksperler ekspertizine katıldıkları raporlara imza atar. Bu eksperlerin
imzaladığı raporlar yanlarında çalıĢtıkları eksperlerin imzalaması ile geçerli
olur.

6.

Eksperler, düzenledikleri raporun birer nüshasını, ekspertiz iĢleminin
tamamlandığı tarihten itibaren en geç yedi iĢ günü içinde imzalı olarak
kendisini tayin eden tarafa verir.

7.

Raporların bir örneği, sigortalının talebi halinde eksper veya sigorta
Ģirketince sigortalıya verilir.

8.

Raporlar, müsteĢarlığın izni olmadan üçüncü kiĢilere verilemez.

Akatlı’ya göre (1985), ekspertiz raporunda bulunması gereken hususlar Ģunlardır:
a.

Ġlgililerin isim ve adresleri, varsa ekspertizde hazır bulunan reasürans Ģirketi
asistanının adı ve soyadı,

b.

Sigorta poliçesinin tarihi ve numarası ve sigorta süresinin baĢlangıç ile son
bulma tarihleri,

c.

Sigorta

bedeli,

hasar

mahallinin

durumu ve

bu

mahalde

riskin

gerçekleĢmesinden önce bulunan malların cinsi ve miktarı, hasar ve
tazminatın tespitiyle ilgili sair hususlar,
d.

Zarara sebebiyet veren olayın tarihi,

e.

Zararın ve zararı meydana getiren rizikonun sebep ve aksiyomu,

f.

Alınan kurtarma tedbirleri, makul olarak nelerin yapılması gerektiği,
kurtarma masraflarının aktüel ve olası tutarı ile varsa kurtarılan malların
miktar ve değerleri,

g.

Sigortalı malların ziya ve hasar anındaki gerçek değerleri, varsa piyasa
değerleri,

h.

Hasar konusu ile ilgili olduğu tespit edilen diğer sigortalar,
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i.

Zararın miktarı veya nispeti,

j.

Eksik sigorta durumu varsa, eksik sigorta uygulamasının yapılması;
müĢterek sigorta durumu varsa, hasar bedelinin müĢterek sigortacılar
arasında bölünmesi hesapları,

k.

Eksperin tayini, iĢe baĢlama ve iĢi bitirme tarihleri.

2.3.10 Hasar
Genel anlamda hasar bir malda kırılma, dökülme, bozulma gibi istek dıĢı nedenlerle
ortaya çıkan zarar manasına gelse de sigortacılıkta hasardan bahsederken en önemli
unsurlardan biri hasarın beklenmedik ve ani olmasıdır çünkü hasarın olasılığını ve
frekansını değerlendirebilmek adına belli bir dönem içerisindeki geçmiĢ hasar
sıklığına bakılmalıdır. Eğer bu dönemde hasar hiç yaĢanmamıĢsa burada bahsedilen
risk ihtimal dıĢı olup, değerlendirmeye alınmamalıdır. Aynı Ģekilde çok belli ve hasar
olma olasılığı çok yüksek olan rizikolarda bu sefer sigortacı zarar etmemek adına
istenilen teminatı vermemeyi tercih edebilir. Örneğin; sigortalı son elli yılda, hep
aynı bölgede çalıĢtığı varsayılarak, o güne kadar hiç sel hasarı yaĢamamıĢsa, bu yine
de düĢük ihtimal (en basit hali ile 1/50) ihtiva eder ve sigortacı bunu fiyatlandırmaya
etki edecek unsur olarak görür. Karabulut’a (1988) göre hasar; sigortalının fiziki,
mali ve beĢeri varlıkları, menfaatleri ve sorumluluklarına iliĢkin tabii dengesindeki
bir bozulma halidir. Hasar sonrası tespit uygun görülürse sigortacı bu bozulmayı
tazmin yoluyla karĢılayacağı gibi yerine yenisini koyarak ya da tamir ettirme
Ģeklinde de telafi edebilir.
Hasar iĢlemlerine baĢlayabilmek için önce sigortalının poliçesinin geçerli olup
olmadığını ya da poliçe vade tarihinden önce hasarın gerçekleĢtiğini doğrulamak
gerekir. Bu aĢamadan sonra sigortalının yerine getirmekle yükümlü olduğu baĢlıca
görevleri Özdinçer’e göre (2002) Ģunlardır;
a.

Hasarın gerçekleĢtiğini öğrendiği tarihten en geç 5 iĢ günü içinde sigortacıya
bildirimde bulunmak.

b.

Sigortalı değilmiĢçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve
bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadarı ile
uymak.
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c.

Sigortacının ve yetkili kıldığı kimselerin, makul amaçlarla ve uygun
Ģekillerde hasara uğrayan bina ve yerlere girmesine, bunları teslim almasına,
el koymasına, muhafaza altına almasına ve zararı azaltmaya yönelik
giriĢimlerde bulunmasına izin vermek.

d.

Hasar konusu mahal ve muhteviyatında, zorunlu haller dıĢında, bir
değiĢiklik yapmamak.

e.

Sigortacının talebi üzerine riskin meydana gelmesinin nedenlerini detaylı
Ģekilde belirlemeye, zarar miktarıyla ilgili delilleri saptamaya, sigortacının
rücu hakkının kullanmasına yararlı ve sigortacı için sağlanması mümkün
gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek.

f.

Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul bir sürede
sigortacıya vermek.

g.

Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için
sigortacının veya yetkili kıldığı kiĢilerin sigortalı yer veya Ģeylerde ve
bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araĢtırma ve incelemelere izin
vermek.

Sigortalının yukarıda bahsedilen yükümlülüklerini yerine getirememesine bağlı hasar
artıĢlarından sigortacı mesul olmaz ve bu kısım toplam hasar bedelinden düĢülerek
hasar ödemesi yapılır.
Sigortacı gerekli gördüğü yerde az hasarlı malları, yerine yenisini koymak suretiyle,
alarak hasar hesaplamasında toplam ödediği miktarın bir kısmını sübvanse edebilir.
Bu bedele sovtaj bedeli denmiĢ olup, hasar anında zarar gören ve ödemesi yapılan
tüm muhteviyatlar artık sigortacının malı sayılır. (Ererdi, 1998)
2.3.10.1 Hasar süreci
Hasar gerçekleĢtikten sonra 5 iĢ gününü geçmemek kaydıyla sigorta Ģirketine faks, eposta ve telefon yoluyla ilgili bildirim yapılmalıdır. Sigortacı, varsa, destek aldığı
reasürörlere ilgili bildirimi vakit kaybetmeden geçmelidir. Öncül aĢamada tahmini
hasar tutarı belirlenir ve bu hasar “muallâk hasar” olarak sigortacının hasar kayıt
sistemine giriĢi yapılır. Daha sonra sigortacı, hasarın miktarına bağlı olarak da,
gerekli gördüğü durumda Ģirket yetkilisini ve/veya eksperi olayın incelenmesi için
görev yerine gönderir ve durum analizi ister. “Sigortacının gerekli gördüğü yer”den
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kasıt eğer ekspertiz ücretleri hasardan daha fazla ise olay yeri incelemesi yapmadan
sadece ilgili evraklar talep edilerek hasarın tazmin edilmesidir. Örneğin; Libya’daki
bir hastane inĢaatında yapılan istinat duvarının bir bölümünde kusurlu iĢçilikten
kaynaklanan bir hatadan dolayı yıkılıp yerine yapılmasının maliyeti 6.000 TL
civarında ise ve Libya’ya gönderilecek eksperin ulaĢım, konaklama ve ekspertiz
ücretleri bu miktarı geçiyor ise sigortacı burada eksper yollamadan ödeme yapar.
Hasar ihbarı için gerekli görülen iĢlemler yapıldıktan sonra, eğer eksper atanmıĢsa,
eksperin öncül görevi hasarın nedenini araĢtırmaktır çünkü hasarın yakın sebebinin
ortaya çıkarılıp kaybın sigortalının poliçesinde dâhil edilmiĢ bir teminata dâhil olup
olmadığı kontrol edilir. Hasar, hangi nedenden ötürü gerçekleĢmiĢ olursa olsun,
sebebin mutlaka sigorta teminatı kapsamında olması gerekir. Dickson and Steele
(1991) hasarlardan birinin sigorta kapsamına yani teminata girmesi diğerinin girmesi
ya da hiç sigortalanmamıĢ olması halinde aynı anda oluĢan hasarların yakın sebep ve
sonuçlarının birbirinden ayrı olup olmadığının incelenmesi gerektiğini ifade eder.
Eksperler Yönetmeliği’nin 13. maddesine göre, eksper gerek sigortacı gerekse
sigortalı tarafından görevlendirilebilir fakat teoride olan bu bilgi uygulamada daha
çok sigorta Ģirketi tarafından eksper görevlendirildiği gerçeğini gösterir. Eksper, tüm
bilgileri tarafsızca hazırladığı raporu kendini görevli olarak atayan tarafa verir
(Akatlı, 1985).
2.3.11 Kloz
Ġngilizce clause kelimesinden türetilen bu kelime en basit haliyle özel Ģart demektir.
Sigortacı ve

sigortalı ĠnĢaat Sigortası Genel ġartları’nca verilen teminatları

daraltmamak kaydıyla poliçeye özel Ģart ekletebilirler. ĠnĢaat sigortaları adına en
yaygın kullanılmakta olan klozlar Munich RE klozları olup Lloyd’s ve Swiss RE gibi
bazı Ġngiliz ve Ġsviçreli reasürörlerin de kendine özgü klozları bulunmaktadır.
2.3.12 Koasürans
Koasürans genel anlam itibariyle bir riskin birden çok taraflarca paylaĢılmasına
denir. Bu taraflar genel olarak diğer sigorta Ģirketleri olarak bilinse de sigortalının
kendisinin geçerli olduğu ibareler vardır. Özellikle Amerikan sigorta sektöründe
sigortalıyla koasürans kavramı Avrupa’da daha çok muafiyet olarak adlandırılmıĢtır.
Türkiye’de de deprem sigortalarında %80 - %20 koasürans uygulaması görülür. Bu,
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hasar anında sigortalının da %20 payında riske ortak olduğu anlamına gelir. Bazen
bu koasürans payının yanı sıra muafiyet de uygulanabilir.
Yaygın olarak koasürans ise bir riskin birden çok sigorta Ģirketince teminat altına
alınması demektir. Bu, genellikle sigorta eden Ģirketin büyük çaptaki riske tek baĢına
ortak olmak istememesinden ya da yetersiz mali kapasitesinden kaynaklanır.
Açık ve kapalı olmak üzere iki tür koasürans vardır. Açık koasüransta sigortalı
teminat aldığı sigorta Ģirketlerini poliçesinde aldıkları hisseleriyle ve orijinal imzalı
onaylarıyla görür. Taraflar ortak olduğu riskin hangi paylarla kimde kaldığı hakkında
bilgi sahibidir. Bu tür koasürans tiplerinde en yüksek hisse ile riski alan Ģirket Jeran
olur. Jeran, bir tür lider olup sigortalı ile sigortacılar arasındaki koordinasyonu
sağlar. Ayrıca bu tür koasüranslarda bütün Ģirketler bu riski ve riskten gelen primi
aldıklarını beyan ettikleri için her Ģirket elde ettiği gelir kadar vergi öder. Kapalı
koasüransta ise sigortalı sadece tek bir sigortacıyı muhatap alır ve sigortacının arka
planda aldığı reasürans desteğinden haberi yoktur. Burada sigortacı aldığı primi
koasürörlere aldıkları hisse oranında dağıtır. Ayrıca sigortacı en baĢta %100
üzerinden vergi ödemesi yaptığı için ayrıca koasürörlerin vergi ödemesine gerek
kalmaz. Günümüzde hem açık hem de kapalı koasürans örnekleri olsa da yaygın bir
biçimde kullanılan tür kapalı koasürans türüdür (Karyüz, 2010).
2.3.13 Konservasyon
Sigorta Ģirketlerinin belli bir riski 100% olarak kendi üzerinde tuttuğu kapasitedir.
Konservasyon kapasitesi kadar yapılan iĢlerde sigortacı primin tamamını aldığı gibi
hasarın da tamamından sorumludur. Bu kapasite sigorta Ģirketlerinin mali yapısına
göre artar ya da azalır. Konservasyon kapasitesini geçen iĢlerde sigortacı üye olduğu
trete desteğini alır. Trete kapasitesinin de yetmediği durumlarda sigortacı diğer
sigorta ve reasürans Ģirketlerinden ihtiyari (facultative) yardım alır. Eğer destek
alınan sigorta ya da reasürör Ģirket müĢteri tarafından bilinmemekte ise bu tür
desteğe kapalı koasürans desteği de denilmektedir.
2.3.14 Limit
Sigortacının hasar anında tazmin etmekle yükümlü olduğu azami tutar olarak da
bilinir. Örneğin; sigortacı enkaz kaldırma masraflarını 100.000 € ile limitlemiĢ ise bu
masraf için bundan fazla bir ödeme yapmaz. Bazı poliçelerde; “Limit hasarın %10’u”
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Ģeklinde ifade edilir ki bu da olası bir zararda sigortacının gerçekleĢen hasar
miktarının

sadece

%10’unu

ödeyeceğini

gösterir.

Uygulamada

görülen

problemlerden biri bu ifadenin muafiyet ile karıĢtırılmasıdır. Muafiyet olarak
düĢünülen %10’da sigortacı bu sefer sadece %10’unu ödemez ancak hasarın kalan
%90’ını ödemekle yükümlü olur.
2.3.15 Muafiyet
Sigortacılık sektöründe sigortalının riskin bir bölümüne ortak olması anlamına gelir
(TSRġB, 2005). Muafiyet oranı veya tutarı sigortalı ile sigortacı arasında anlaĢılarak
belirlenir. Sigortalı muafiyet oranını veya tutarını isteğine göre azaltır ya da yükseltir
ve bunun neticesinde de azalttığı için ek prim ve riski kendisinin de tutmak istediği
durumlarda da muafiyeti arttırarak indirimden faydalanabilir. Ġki tip muafiyet olsa da
Entegral Muafiyet türüne ender rastlanılmaktadır. Diğer bir tür olan Tenzili Muafiyet
ise hasara oran ya da tutar cinsinden ortak olunduktan sonra hasar anında bu oranın
ya da tutarın hasardan düĢülmesi ve tazminatın geriye kalan bakiye üzerinden
ödenmesi Ģeklindedir.
2.3.16 Poliçe
Sigortacı ile sigortalı arasında imzalanan yasal delildir. Bir sigorta poliçesinde genel
olarak, sigortacıyı ve sigortalıyı tanımlayıcı bilgiler, teminatın kapsamı, sigorta
konusuna iliĢkin açıklamalar, sigorta bedeli, sözleĢmenin süresi, prim miktarı,
poliçenin düzenlenme tarihi, tarafların borç ve yükümlülükleri gibi bilgiler
bulunmaktadır (TSRġB, 2005)
2.3.17 Prim
Sigortacının vermiĢ olduğu teminata karĢılık olmak üzere, sigortalı tarafından para
olarak ödenen bedeldir. Sigorta sözleĢmesinin en önemli unsurlarından biri olmakla
beraber sözleĢmenin diğer bütün Ģartları yerine getirilmiĢ olsa dahi, primin
ödenmemesi, birçok durumda sigorta sözleĢmesinin yürürlüğe girmesini engelleyen
bir durumdur. Prim, riskin kendi primine ek olarak genel giderleri, varsa sigorta
aracısı / acente komisyonlarını, vergileri kısacası sigorta Ģirketinin bu iĢ dolayısıyla
katlanmak zorunda olduğu tüm maliyetleri ve faaliyet kârını içermektedir (TSRġB,
2005). Risk primi ise, eldeki istatistikler dikkate alınılarak, olası hasar miktarı ve
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hasar masraflarını karĢılamak üzere hesaplanmıĢ net prim miktarıdır. Yurt dıĢı
kaynaklarda tehlike primi olarak da adlandırılabilir (Munich RE, 2001).
2.3.18 Reasürans
Fransızca Réassurance kelimesinden türetilen “reasürans” sigortacının aynı bir
sigortalı

gibi kendini

daha büyük Ģirketlerce sigorta ettirmesi ve riski

paylaĢtırmasıdır (Powers & Shubik, 2006). Yeniden sigortalama anlamına gelen bu
kelime ile sigortacı üzerinde tuttuğu tüm risklerin olası bir hasar anında ve
birbirlerine yakın zamanlarda oluĢma olasılığını göz önüne alarak mali yapısını zora
sokmaması adına yaptığı anlaĢmadır. Burada sigortacı artık yeniden sigortalanan
(Reinsured) reasürör de yeniden sigortalayan (Reinsurer) anlamına gelir. Reasürans
anlaĢmaları ihtiyari ve trete kapsamında ikiye ayrılır. Trete kapsamında reasüre
edilen bir iĢ birden çok reasürörün birleĢerek ortak bir havuz yaratmasına denir.
Ġhtiyari reasürans anlaĢmaları ise trete gibi komplike yapıya sahip olmayıp böyle bir
havuz oluĢturmadan direkt ilgili reasürörle ayrı ayrı yapılan bir anlaĢma özelliği taĢır
(Genç, 2002).
2.3.19 Retrosesyon
Retrosesyon daha önce ifade edilen Sigortalı – Sigortacı – Reasürör üçlemesinin son
halkasıdır ve bu sefer üzerinde fazla yükü deĢarj etmek isteyen reasürörün riski
devretmesine retrosesyon, bunu yapan Ģirkete de retrosedan denir.
2.3.20 Risk
Riskin birçok tanımı olmasına rağmen sigortacılık dilinde risk, olasılığı ne %100 ne
de %0 olan olaylar demektir en yalın haliyle. Yani olma ihtimali ne mutlak ne de hiç
olan olaylar sigortacılıkta birer risk olarak addedilir ve olma sıklığına göre bu risk
değerlendirilir.
Riskin Ģiddeti basitçe Ģu Ģekilde gösterilebilir;
Risk = (Bir Kazanın Olma Olasılığı) x (Kaza Sonrası Muhtemel Kayıp)
Bu formül risk matrisinin temel yapısını oluĢturur. Örneğin, çok sıklıkta yaĢanan
ancak fazla bir kayba yol açmayan risk ile ender yaĢanan ancak gerçekleĢtiği
takdirde yüksek miktarda kayba yola açan riskler eĢ değerdedir. 1953 yılında
Hollanda’da Delta Works Projesi adı altında da bu formül dikkate alınmıĢtır. Bu
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yönteme göre her riskin olma olasılığının yanı sıra riskin gerçekleĢmesi durumunda
muhtemel hasar miktarı da önemlidir.
2.3.21 Sigorta vadesi
Sigortacının teminat verdiği dönemi gösterir ve poliçe üzerinde yazan baĢlangıç
tarihi ve saati ile baĢlar, yine poliçe üzerinde yazan bitiĢ tarihi ve saati ile biter.
Yangın sigortalarındaki gibi çoğu iĢletme sigortaları bir yıllık iken, inĢaat
projelerinde bu vade inĢaat süresince geçerli olup her projeye özgüdür.
2.3.22 Sovtaj
Hasar tespiti sırasında değerlendirilebilecek hasarlı malların, parçaların veya enkazın
değerlendirilerek ödenecek zarar miktarından düĢülen kısmına sovtaj denir. Halefiyet
prensibine göre hasarı karĢılayan sigortacı artık hasarlı malın sahibi olur ve bu malın
değerini biçerek ödenecek hasardan düĢer ve hasarlı miktarı sigortalıya geri verir ya
da kendisi satar (GESĠD, 2004).
2.3.23 Trete
Birden çok reasürörlerce ortak havuz oluĢturularak sigortacı Ģirketlere sunulan
otomatik kapasitedir. Örneğin; bir sigorta Ģirketi kendi konservasyonunda 500 bin
€’ya kadar olan riskleri kabul edebiliyorken daha önce Ģartları ve koĢulları
belirlenmiĢ trete desteğiyle bu risk 25 milyon €’ya kadar kabul edilebilir. Daha çok
orantısal olarak iĢlenen tretelerde reasürörler sigorta Ģirketinin kendi üzerinde tuttuğu
riskin belli bir katı kadar otomatik destek vermektedirler. Bu desteğin Ģartları da
önceden belirlenmiĢ olup koĢullarının farklılaĢması istenen iĢlerde trete liderinin özel
onayı gerekmektedir. Özel onay alınamayan risklerde sigortacı bu riski ya kendi
üzerinde tutacaktır ya da trete desteğinden vazgeçip ihtiyari destek arayacaktır.
2.3.24 Underwriter / Underwriting
Underwriting kelimesinin kökeni 18. yüzyıla dayanmakta olup Ġngiltere’de
sigortacılık iĢlemelerini yaparken sigortacı sıfatıyla hareket eden kiĢilerin
sigortalayacakları varlığın altına fiyatlarını ve adlarını yazmalarından (under -altına-,
writing -yazma- olacak Ģekilde) geldiği görüĢü savunulur (Palmer, 2007). Bir riskin
hangi Ģartlarda ve fiyatlarda kabul edileceğinin belirlenmesi sürecine underwriting,
bunu yapan kiĢilere de underwriter denilir. Sigortalayacakları değeri hangi primle,
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muafiyetle, Ģartla ve ne kadar süre sigortalayacaklarını hesaplayan bu teknik kiĢiler
nakliyat, sağlık, yangın, mühendislik gibi sigortacılığın çoğu branĢında yer alırlar.
2.4 Mevcut Türk ĠnĢaat Sektörü Verileri
ĠnĢaat kavramı, bilinen eski mühendislik dalı olmakla beraber insanlığın ve
medeniyetlerin geliĢmesinde öncü rol oynamıĢtır. Ġngilizcede inĢaat mühendisi
kavramının “civil engineer” olarak tabir edilmesinin de en önemli nedenlerinden biri
mühendisin kurduğu ve kurmasına yardımcı olduğu medeniyetlerdir çünkü
medeniyet kelimesinin etimolojik kökenini olan civilization kelimesinden türetildiği
düĢünülmektedir (Petersen, 2005). Medeniyet kelimesinin kısaltmasından yola
çıkılarak etimolojik süreçte en güncel hâlini alması bu nedenle olup insanlığın
güvenli bir yerleĢim ihtiyacını karĢıladığından homo-habilis dönemlerinden
günümüze kadar uzanmaktadır bu kavram (Ege Bölgesi Sanayi Odası, t.y.).

ġekil 2.2 : Yapı ruhsatlarının yapı çeĢitlerine göre dağılımı
21. yüzyılla beraber inĢaat faaliyetleri sadece barınak kapsamından çıkıp enerji ile
haberleĢme sektörleri baĢta olmak kaydıyla kara, deniz, hava ve demiryollarını da
kapsayan, yaĢamsal yönden son derece önemli sanayi dallarını da kapsar hale
gelmiĢtir. ĠnĢaat sektörü demir-çelik, çimento, cam, alüminyum, boya ve benzeri
sanayi sektörlerini de içeren 200’e yakın sektöre doğrudan etkisinin olması bu
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sektörün ekonomide lokomotif bir sektör olduğunu gösterir. Türkiye Ġstatistik
Kurumunun (2011) yapı ruhsatlarının yapı çeĢitlerine göre dağılımını 2010 yılının ilk
6 aylık kısmını içerecek Ģekilde m2 cinsinden gösteren grafikte de (ġekil 2.4)
görüldüğü

üzere

inĢaat

faaliyetlerinin

%74,6’lık

kısmı

konut

ihtiyacını

karĢılamaktadır.
Çizelge 2.1’den de anlaĢılacağı üzere, inĢaat sektöründe 2004 - 2007 yılları arasında
konut talebi patlaması yaĢandığından sektör büyümesi iniĢli - çıkıĢlı bir grafikle
seyretse de 2008 ve özellikle 2009 yılında, ekonomik krizin de etkisi ile sırasıyla
%8,2 ve %16,3 oranlarında daralma yaĢamıĢtır inĢaat sektörü (TÜĠK, 2011).
Ekonomik kriz, etkisini inĢaat sektöründeki kadar baĢka hiçbir sektörde
göstermemiĢtir (Ege Bölgesi Sanayi Odası, t.y.).
Çizelge 2.1 : ĠnĢaat sektörünün GSYH geliĢme hızına oranı

ĠnĢaat sektörünün gayri safi yurt içi hâsıla (GSYH) içindeki payı 2007 yılında %6,49
ve 2008 yılında %5,93 iken 2009 yılında % 5,21’e kadar gerilemiĢtir. Sektörün
GSYH’ye katkısı 1998 yılı fiyatlarıyla, 2005 yılında 5,3 milyar TL’den 2006 yılında
6,2 milyar TL’ye, 2007 yılında da 6,6 milyar TL’ye yükselmiĢken, 2008 yılından
itibaren 6,6 ve 2009 yılında 5,1 milyar TL’ye kadar gerilemiĢtir (TÜĠK, 2011).
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Çizelge 2.2 : TÜĠK’e göre GSYH’nin sektörler arası büyüme hızları kıyaslaması

Türk inĢaat sektörü diğer sektörlerle kıyaslandığında, Çizelge 2.2’de de görüldüğü
üzere en çok düĢüĢ ve en çok yükseliĢin olduğu sektördür. Bu da inĢaat sektörünün
ekonomide ne kadar önemli bir dinamik olduğunu göstermektedir.

ġekil 2.3 : GSYH’nin inĢaat sektörüne göre geliĢme hızı kıyaslaması
ĠnĢaat sektörü sadece ekonomik yönden değil istihdam yönünden de ülkeye olan
katkısı ile lider sektörler arasındadır. Türkiye Ġstatistik Kurumunun açıkladığı
verilere göre inĢaat sektöründe 2009 yılında doğrudan 1,5 milyon, yan ve
destekleyici sektörlerle birlikte 3 milyonun üzerinde kiĢi kayıtlı istihdam
edilmektedir (TMB, 2010). Türk müteahhitleri sadece yurt içinde değil yurt dıĢında
da üstlendiği projelerle birlikte yüklendikleri toplam proje hacmiyle Çin’in ardından
dünyada ikinci sıradadır. Bu da Türk inĢaat firmalarının global önemini gözler önüne
sermektedir. Bu sadece inĢaat sektöründe geçerli olmamakla beraber inĢaat
malzemeleri sektörü için de geçerlidir. Türkiye özellikle çimento, seramik, demirçelik ve doğal taĢ üretimi gibi pek çok üründe Avrupa’da ve dünyada üretim ve
ihracatta ilk sıralardadır (Turan, 2005). 1972 – 2007 yılları arasında toplam 700
kadar Türk müteahhidin yurt dıĢında bitirdiği 4 bin 300 projenin büyüklüğü 150
milyar dolar civarındadır (Yüzal, 2008).
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2.5 Mevcut Türk ve Dünya Sigorta Sektörü Verileri
Ülkemiz finans sektörünün aktif büyüklüğü 2008 yılı sonunda 937,1 milyar TL iken
2009 yılı sonunda 1.047,7 milyar TL’ye yükselmiĢtir. Söz konusu tutarın 31.12.2009
tarihi itibariyle 834 milyar TL’lik kısmını bankacılık sektörü (TCMB hariç)
oluĢturmakta iken, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinin aktif toplamı 33,4
milyar TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Finans sektörü aktif toplamı içerisinde bankacılık
sektörünün payı % 79,6, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinin payı ise %
3,19’dur (Hazine MüsteĢarlığı, 2010). Türk finans sektörünün 2005-2009 yılları
arasındaki aktif büyüklükleri Çizelge 2.3’te gösterilmiĢtir.
Çizelge 2.3 : Türk finans sektörünün 2005-2009 yılları arasındaki aktif büyüklükleri
(Milyar TL)
TCMB
Bankalar
Sigorta, Reasürans, Emekl. Şirk.
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Finansal Kiralama Şirketleri
Faktöring Şirketleri
Tüketici Finans Şirketleri
Menkul Kıymet Aracı Kurumları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Varlık Yönetim Şirketleri
Girişim Sermayesi Yatırım Ortakl.
Genel Toplam

2005
90,1
406,9
15,4
29,4
6,1
5,3
2,5
2,6
2,2
0,5
v.y.
0,1
561,1

2006
104,4
499,7
18,6
22,0
10,0
6,3
3,4
2,7
2,5
0,5
v.y.
0,1
670,2

2007
106,6
581,6
23,4
26,4
13,7
7,4
3,9
3,8
4,1
0,7
0,2
0,2
772,0

2008
113,5
732,5
27,9
24,0
17,1
7,8
4,7
4,2
4,3
0,6
0,4
0,1
937,1

2009
110,0
834,0
33,4
29,6
14,6
10,4
4,5
5,2
4,7
0,7
0,4
0,2
1.047,7

Sigorta sektörü inĢaat sektörü kadar köklü bir geçmiĢe sahip olmasa da Türkiye’de
büyüklük itibariyle hizmet sektörü ve GSYH bazında yurt ekonomisinde ciddi önem
arz etmektedir. TÜĠK’in 2008 yılı verilerine göre sadece 53 sigorta Ģirketi ve 1
reasürans Ģirketinde istihdam edilen çalıĢan sayısı 8.408’ü kadın ve 7.112’si erkek
olmak üzere 15.520 kiĢidir. Ġstihdam edilen bu 15.520 personelin Ģirkete maliyeti
841.462.663 TL olurken kiĢi baĢına düĢen brüt maliyet 4.518 TL olup net gelir 3.877
TL düzeyindedir. 2009 yılı sektör verilerine dayanarak levhaya kayıtlı toplam 55
sigorta Ģirketi, 14.400 sigorta acentesi, 1.336 sigorta eksperi, 1.250 broker çalıĢanı,
115 aktüer ve dağıtım kanallarında bulunan personelle birlikte 50 binden fazla
çalıĢana sahiptir sigorta sektörü. Ayrıca sigorta sektörü ile ilgili yüksek öğrenim
düzeyinde 53 adet ön lisans, dört adet lisans ve bir adet uzaktan eğitim veren fakülte
mevcut olup her yıl ön lisans düzeyinde bin, lisans düzeyinde ise 200 kiĢi mezun
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olmaktadır (Sigortacı Gazetesi, 2010). Ancak mezunların Ģirket personelleri içindeki
yeri yüzde 3’ü geçememekte olup bu oranın artması için üniversite – sektör
iĢbirliğinin artması gerekmektedir. Sigorta sektörü birçok kavram ve teknik yönden
çok bakir olduğundan sigorta Ģirketleri teknik personelini çeĢitli yurt içi ve özellikle
yurt dıĢı birçok eğitimlere göndererek sektörün yeniliklerinden faydalanmayı
amaçlar.
Türk sigorta Ģirketleri arasında en büyüklerinden biri olan ĠĢ Bankası Grubu üyesi
Anadolu Anonim Türk Sigorta ġirketi 2006 yılında Türk sigortacılık tarihinde ardı
ardına beĢinci kez prim üretiminde ilk sırada olması dıĢında ilk defa bir Türk sigorta
Ģirketi prim üretiminde 1 milyar TL’yi geçmiĢtir. Anadolu Sigorta’dan sonra prim
üretiminde 1 milyar TL’yi geçen ikinci Ģirket ise Axa Sigorta olmuĢtur. 2010 yılında
ise yine TSRġB verilerine göre 1,5 milyar TL’lik prim üretimini ilk kez Axa Sigorta
A.ġ. geçmiĢtir. Aynı yıl Anadolu Sigorta 1,4 milyar TL’yi biraz geçerek 2010 yılı
Aralık ayını kapatmıĢtır. Ayrıca Mühendislik Sigortalarının yer aldığı Genel Zararlar
BranĢında sırasıyla Anadolu, GüneĢ, Groupama, Eureko ve Axa Sigorta Ģirketleri ilk
beĢte yer almaktadır. Prim üretimi açısından ĠnĢaat Sigortaları alt branĢında ise ilk üç
Ģu Ģekilde sıralanmaktadır;
Axa Sigorta

:

18.052.897,00 TL

Eureko Sigorta

:

16.536.531,58 TL

Mapfre Genel Sigorta :

15.286.187,38 TL

Bu üç Ģirketi sırasıyla GüneĢ (13,7 milyon TL), Anadolu Sigorta (11,7 milyon TL) ve
Yapı Kredi Sigorta (11,1 milyon TL) ile takip etmektedir. Sigorta Ģirketlerince
toplanan primler, 2009 yılı krizinde küçük bir azalma gösterse de, 2004 yılından beri
artarak ilerlemektedir. Yıl bazında toplanan primler ve geçen yıla göre değiĢim
oranları Çizelge 2.4’de özetlenmiĢtir (Hazine MüsteĢarlığı, 2010).

30

Çizelge 2.4 : Yıl bazında toplanan primler ve geçen yıla göre değiĢim oranları
YIL

TOPLANAN PRĠM

ORAN
(%)

2004

7.295.331.204 TL

-19,35

2005

7.462.561.941 TL

2,29

2006

9.686.291.532 TL

29,80

2007

11.749.386.693 TL

21,30

2008

12.623.267.258 TL

7,44

2009

12.435.971.257 TL

-1,48

2010

14.129.394.268 TL

13,62

Hazine MüsteĢarlığının 2010 yılında hazırladığı SDK 2009 yılına ait yıllık raporunda
genel zararlar ve mühendislik sigortaları için üretim ve hasar bilgileri Çizelge 2.5 ve
Çizelge 2.6’da gösterilmiĢtir. Mühendislik sigortaları toplam sigortacılık branĢlarında
2000’li yıllardan beri %5 - %7 arasında bir paya sahiptir (Özünal, 2011).
Çizelge 2.5 : Genel zararlar branĢı 2009 yılı üretim bilgileri
Genel Zararlar Türü

SözleĢme
Sayısı

Cam Kırılması
Hırsızlık
Mühendislik Sigortaları
Tarım Sigortaları
Devlet Destekli Tarım Sigortaları
Toplam

1.157.348
1.608.080
1.500.936
62.776
213.051
4.542.191

Prim
Tutarı
(000 TL)
29.104
128.814
599.109
14.693
98.777
870.497

Ödenen
Tazminat
(000 TL)
8.858
46.263
299.002
16.869
475
371.468

Özellikle Çizelge 2.6’ya dikkat edildiğinde inĢaat all risk sigorta poliçelerinin toplam
19.020 adet olduğunu ve yaklaĢık 180 milyon TL’lik prim üretimin yanı sıra 40
milyon TL’lik de hasar ödemesi gerçekleĢtiğini gösterir.
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Çizelge 2.6 : Mühendislik sigortaları 2009 yılı üretim ve hasar bilgileri
Mühendislik Sigorta
Türü
Makine Kırılması
Montaj
ĠnĢaat
Elektronik Cihaz
Toplam

SözleĢme
Sayısı
417.915
564.457
19.020
499.544
1.500.936

Prim
Tutarı
(000 TL)
235.147
73.286
179.879
110.797
599.109

Ödenen
Tazminat
(000 TL)
170.259
18.696
39.505
70.541
299.002

Dünya’da sigorta sektörü Türkiye’dekine nazaran daha geliĢmiĢ ve daha stabil bir
haldedir. 2009 yılında sinyallerini veren küresel ekonomik kriz Avrupa, Amerika ve
Uzak Doğu para piyasalarında etkisini Ģiddetli derecede göstermiĢtir. Bu kriz ile
birlikte yaklaĢık 750 milyar avroluk bir uluslararası kurtarma senaryoları
hazırlandıysa da yeterli olmamıĢ ve piyasalarda daralmalar meydana gelmiĢtir (CEA,
2010). Avrupa Birliği ülkelerinde 2008 yılında GSYH’den gerçekleĢen % 0,7’lik
artıĢtan sonra 2009 yılında -% 4’lük büyüme göstermiĢtir ki bu AB tarihindeki en
sert düĢüĢlerden biridir (EuroStat, 2010). Ancak sigorta sektörü bankacılık sektörü
kadar ağır bir darbe almamıĢ, aksine geçen yılın prim üretimine göre %3
büyümüĢtür. Bu büyümede sektörün %60’ını içeren hayat sektöründe yaĢanan
geniĢlemenin payı büyüktür.
Türk sigorta Ģirketleri yurt içinde ve Türk menfaatine ya da menfaatiyle yapılan yurt
dıĢındaki tüm inĢaat projelerine bünyelerinde bulunan gerekli belgeler ve bakanlık
izinleri dâhilinde teklif çalıĢabilir. Yurt dıĢında çoğunlukla müteahhit firma olarak
görev yapan Türk inĢaat Ģirketleri projelerinin sigortaları için yine Türkiye kanalı ile
destek almaktadırlar. Türkiye coğrafi özelliğinden ötürü komĢu ülkelerin
kalkınmalarında büyük rol oynar. Altyapı ve üstyapı gibi birçok projenin inĢaatında
rol oynayan Türk müteahhit firmaları bu bölgedeki geliĢmemiĢ ve hatta hiç olmayan
sigortacılık desteğini tercih etmemektedir. Bilhassa inĢaat Ģirketlerimizin Kuzey
Afrika ve Türkî cumhuriyetlerde yüklendikleri projelerin sigorta iĢlemleri de Türkiye
üzerinden yapılmaktadır.
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2.6 ĠnĢaat All Risk Sigortaları (CAR) Tanımı
Munich RE’ nin milenyum için hazırladığı “Mühendislik Sigortalarının 100 yılı,
1900 – 2000” adlı bülteninde mühendislik sigortacılık iĢlemlerinin 19. yy’da yaĢanan
sanayi devrimi ile birlikte ilk kez Ġngiltere’de ortaya çıktığı belirtilmiĢtir. Türkçede,
Ġngilizcedeki gibi, Contractor’s All Risk tanımının kısaltması olan CAR Ģeklinde
kısaltılır.

ġekil 2.4 : Ġngiltere’de bir lokomobil patlaması - 1850
1859 yılında birkaç mühendis buhar kazanlarının risk teftiĢini yaparken kontrol
ettikleri bu makinelere, ġekil 2.6’da bir örneği görüldüğü üzere özellikle 1850’li
yıllarda dünyanın her yerinden neredeyse dört günde bir gelen ve çok sayıda can ve
mal kaybına sebep olan patlama haberlerinin de etkisiyle, garanti kapsamında sigorta
teminatı vermeyi düĢünmüĢ ve Steam Boiler Assurance Company adında bir Ģirket
kurmuĢlardır. Bundan 7 yıl sonra da, daha sonra uzun yıllar mühendislik
sigortacılığında lider olan, Amerika’da Hartford Steam Boiler Inspection and
Insurance Company adında (ġekil 2.7) bir Ģirket kurulmuĢtur (Munich RE, 2000).
ĠnĢaat all risk sigortacılığı adına ilk kayıtlar 1929 yılında yine Ġngiltere’de
görülmüĢtür. Thames nehri üzerindeki Lambeth Köprüsü (ġekil 2.8) inĢa edilirken
kullanılan sigorta türü tarihte bilinen ilk inĢaat all risk sigortasıdır (Munich RE,
2001).
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ġekil 2.5 : Lambeth Köprüsü
Sigortacılık faaliyetleri kapsamında verilmekte olan sigorta teminatlarından
Mühendislik

Sigortaları

1960

yılının

ikinci

yarısından

sonra

Türkiye’de

uygulanmaya baĢlamıĢtır. Bu sigortalar, uygulamaya koyuluĢ sıraları itibariyle
Makine Kırılması, ĠnĢaat Sigortası (Bütün Riskler) Montaj Sigortaları (Bütün
Riskler) ve Elektronik Cihaz Sigortalarıdır.
Hayat dıĢı sigortaların bir ürünü olan ĠnĢaat All Risk (Contractor All Risk – CAR)
sigortaları faaliyete geçmemiĢ iĢletmelerin inĢaat süresi boyunca tüm risklere karĢı
teminat altına alınmasını sağlayan bir sigorta türüdür. ĠnĢaat iĢlerinde olabilecek
bütün risklere karĢı bu tür poliçe yürürlüğe girer ve hasar anında ekspertiz raporuna
ve poliçe Ģartlarında yazan limit ile muafiyetlere göre sigortacı hasar ödemesini
sigortalıya gerçekleĢtirir. CAR sigortaları ile bilhassa yatırım bedeli yüksek inĢaat
iĢlerinde, inĢaat bedeline kıyasla daha küçük bir prim karĢılığında yüklenici tüm
malvarlıklarını, iĢ makinelerini, inĢaatın gecikmesinden doğabilecek kar kaybını ve
üçüncü Ģahıslara ait değerleri teminat altına almıĢ olur (Anadolu Sigorta Veri
Bankası, 2010).
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ĠnĢaat Sigortalarına konu olan iĢler aĢağıda verilmiĢ olan örneklerle sınırlı olmamak
üzere inĢaat tanımı içine giren tüm iĢlerdir.
Barajlar
Enerji santralleri
Temiz su ve pis su boru hatları, sulama sistemleri
Yollar, demiryolları, havaalanları
Köprüler, tüneller
Limanlar, dalgakıranlar
Otel, iĢ hanı, okul, spor salonu, hastane, stadyum, iĢ merkezleri, marketler,
yurt binaları, tatil köyleri
Apartman, mesken, toplu konutlar, devre mülkler, villalar
Kuleler, bacalar, silolar
Ayrıca Montaj All Risk (EAR) kapsamında yapılan iĢler ayrı bir Genel ve Özel
ġartlar ile teminat altına alınsa da ĠnĢaat All Risk teminata yakınlığından ötürü çoğu
zaman aynı teknik kiĢilerce incelenir. Endüstride kullanılan tüm makineler, cihazlar
ve tesisler Montaj Sigortalarına konu teĢkil eder. Örneğin;
Enerji santralleri, enerji nakil hatları
ÇeĢitli endüstri kollarında kullanılan makinelerin montajı
Binaların mekanik sistemlerinin montajı (asansör, havalandırma, aydınlatma
tesisleri)
Vinçlerin montajı
Çelik konstrüksiyon yapılar (bina, köprü)
Petrol boru hataları, temiz su ve pis su boru hatları
Prefabrik konutlar
Otomasyon ve enformasyon sistemleri ve/veya altyapıları
ĠnĢaat ve Montaj Sigortaları yapılacak iĢlerin özelliklerine göre hazırlanan
sigortalardır. Bazı iĢlerde hem inĢaat hem de montaj iĢlemleri dahil olabilmektedir.
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Projenin ve içindeki iĢ kalemlerinin özelliklerine göre ĠnĢaat ya da Montaj Sigortası
yapılır. Bazı projelere iĢin niteliğinden ötürü hem ĠnĢaat ve hem de Montaj Sigortası
özel Ģartları beraber verilebilir.
ĠnĢaat ve Montaj Sigortaları uygulamaya baĢlamadan önce yatırımcılar tesislerin
kuruluĢunda birçok problemle karĢılaĢıyorlar ve bu problemlere Yangın Sigortaları
ile çözüm arıyorlardı. Yangın Sigortaları meydana gelen hasarların tamamına teminat
veremiyordu. Özellikle teknik risklere teminat verilemediği gibi Hırsızlık ve Mali
Sorumluluk riskleri için de ayrı poliçeler düzenleniyordu. Bütün dünyada
sanayileĢmenin hızla ilerlemesine paralel olarak altyapı, enerji, konut, sanayi
tesisleri, turizm yatırımları, ulaĢım tesisleri, iĢ merkezleri, ticaret merkezleri gibi
birçok yatırıma baĢlanılması ve bu tesislerin yatırım değerlerinin çok yüksek olması
gerek yatırımcı kamu kuruluĢlarının ve gerekse özel yatırımcıların yıllık bütçelerinin
büyük bir kısmını bu iĢlere ayırmalarını gerektirmiĢtir.

Bu yatırım çalıĢmaları

sırasında meydana gelen;
Ġnsan hatasından
Doğal afetlerden
Kaza sonucu oluĢan riskler
Teknik çalıĢmalarda meydana gelen riskler
Sorumluluk risklerinin
parasal boyutları gerek bu iĢleri üstlenmiĢ müteahhitleri gerek yatırımcıları finansal
açıdan çıkmazlara sokmuĢtur. Ortaya çıkan kayıpları karĢılamak için ya
bütçelerinden yeni kaynak ayırmak gerekmiĢ, ya yatırımlardan vazgeçmek zorunda
bırakılmıĢ, ya da tesislerin çok uzun sürede tamamlanması gibi sonuçlara katlanılmak
zorunda kalınmıĢtır. Bu olumsuzluklar, yatırımların hem gerçek maliyetlerinin çok
üstünde mal olmasına hem de projenin gecikmesine sebep olmuĢtur (Anadolu Sigorta
Veri Bankası, 2010).
Tüm bu olumsuzluklara bir çözüm yaratılmaya çalıĢılırken sanayileĢmeyi daha az
maliyetlerle gerçekleĢtirmek, tesisleri zamanında tamamlamak ve amaçlanan gayeye
ulaĢmak açısından ĠnĢaat ve Montaj All Risk Sigortaları geliĢtirilmiĢ ve uygulamaya
konulmuĢtur.
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TSRġB’nin inĢaat sigortaları için yaptığı açıklama ise Ģu Ģekildedir:
“Yapım halindeki yol, baraj, köprü, hastane, konut vb. gibi inĢaat faaliyetleri
esnasındaki her türlü mal-mülkün kaybını veya hasarını tazmine eden sigorta
anlaĢmasıdır. “ĠnĢaat”, yapılmakta olan bir projenin bütünü olabileceği gibi, hali
hazırda var olan bir mülke eklenecek bazı bölümlerle sınırlı da olabilir. Ancak inĢaat
sahasındaki değerlerin uğrayacağı zararların önceden bilinmeyen, ani bir sebeple
meydana gelmesi ve bu sebebin de istisna edilmeyen hallerden olması gereklidir.”
Sigorta bedelini, inĢaat konusu malzeme ve iĢlerin değeri ve varsa vergi, gümrük,
resim ve harçlar ile nakliye ve iĢçilik masrafları dâhil olmak üzere ve ayrıca teminat
istenilmiĢse inĢaatın yapılması için gerekli makine, alet ve teçhizat ile geçici Ģantiye
tesisleri, inĢaat barakaları ve yardımcı yapıların cari piyasa değeri oluĢturur. Teminat
süresi ise inĢaat malzemelerinin inĢaat alanına indiği andan itibaren baĢlar ve inĢa
edilen yapının iĢverene teslimatı ile sona erer. Eğer sigortalı talep ederse ek prim
karĢılığında, enkaz kaldırma, 3. Ģahıs mali mesuliyet, hasar sonucu seri nakliye,
bakım devresi, grev, lokavt, terör, deprem risklerine karĢı da teminat alınabilir.
ĠnĢaatta sigortalanan yapı elemanlarının sayısal ve/veya boyutları itibariyle metre,
metrekare veya metreküp gibi tanımlamaları poliçede bulunmalıdır (TSRġB, 2005).
2.7 Risk Kavramı ve Matrisi
Risk genellikle olumsuz bir durum yani tehlike olarak değerlendirilmektedir. Bu
yüzden risklerin olumsuz sonuçlarından zarar görmemek için olasılıklar göz önüne
alınarak önlemler alınmaya çalıĢılmaktadır. Risk tedavileri olarak riskten kaçınma
yani riske hiç girmeme (eğer böyle bir ortam oluĢturulabiliyorsa), riski azaltma, riski
transfer etme ya da riski kabul etmedir. Risk transferlerinden biri de sigorta olup
riskin gerçekleĢmesi durumunda oluĢabilecek hasarda sigortacıyı da bu hasara ortak
etmek demektir bu metot. Genel risk kavramında ve sigortacılıkta risk analizi ya da
teftiĢi büyük önem teĢkil etmektedir. Sorumlu olunacak riskin kaynakları, önlem
metotları, gerçekleĢme olasılığı, riskin gerçekleĢme durumunda yol açacağı
muhtemel hasar gibi sorulara cevap olabilecek nitelikteki risk analizi;
Karar verme aĢamasında mantıksal ve sistematik bir yaklaĢım sunulması,
Olasılıklar hesaplanarak maksimum öngörülebilir hasar miktarının ortaya
koyulması,
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Risk kaynakları belirlenerek gerekli tedbirlerin alınması,
Önlem metotlarının geliĢtirilerek riskin olasılığında ve Ģiddetinde azaltılması
gibi konularda yardımcı olur (Güzhan, 2001).
Risk analizleri genellikle zaman ve para kaybına yol açar ve bazen bu zaman kaybı
güvenlik önlemlerinin alınmasını geciktirebilir. Bu yüzden optimum süre ve
maliyette yapılan risk analizleri ve teftiĢleri riskin önlemi kadar ehemmiyet taĢır.
ISDR’ye göre (2004) bir riski önleme, risk oluĢtuktan sonra iyileĢtirmeden daha
iyidir.
Risk değerlendirmesinde kullanılan matriste (ġekil 2.9) riskin frekansı ile Ģiddeti
arasındaki iliĢki gösterilmiĢtir. Küçük çapta yaĢanan hasarların (çok hafif veya hafif
Ģiddetteki) genellikle yüksek frekansta olduğu gözlenmektedir. Aynı Ģekilde, olması
durumunda çok büyük kayıplara yol açan hasarların nadiren gerçekleĢtiği
görülmüĢtür.

ġekil 2.6 : Risk matrisi, TĠSK’ten (t.y.) uyarlanmıĢtır
O yüzden deprem gibi katostrofik sonuçlar doğurabilecek bir doğal afetin sıklığı göz
önüne alındığında daha çok sıklıkta ama sonucu depreme göre daha az kayıp
oluĢturacak riskler aslında aynı familyadan kabul edilebilir. Riskin bu matriste hangi
kısımda bulunduğunun derecelendirme açısından büyük önemi vardır.
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3. ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE BRANġ BAZINDA RĠSK
DEĞERLENDĠRMELERĠ VE ANALĠZĠ
ĠnĢaat sektörü kendine özgü yapısı ile diğer sektörlere nazaran daha farklı bir yapıya
sahiptir. Üretim sonucu çıkan ürün her projede farklı olup o üretim sürecinin de
zorlukları ve riskleri her projede kendine has bir yapıdadır (Kuruoğlu, 2009). Bu
nedenle inĢaat projelerinde riskler her zaman öngörülemese de eldeki verilerle en iyi
risk

değerlendirmesi

yapılmakta

ve

belirsizlikler

ortadan

kaldırılmaya

çalıĢılmaktadır. Ġngiltere Ulusal Ekonomi GeliĢtirme Ofisi (National Economic
Development Office, 2002) inĢaat sektöründeki riskleri genel olarak beĢ ana baĢlık
altında toplamıĢtır:
1.

Teknik Riskler
a.

Yetersiz Tasarım

b.

Yetersiz Saha Ġncelemesi

c.

Malzemelerin

ve

Kaynakların

Bulunabilirliği

(Var

Olabilirliği)

Üzerindeki Belirsizlik
d.
2.

ġartnamenin Uygunluğu

Lojistik Riskler
a.

Kaynakların Yeterliliği – özellikle inĢaat ekipmanları, yedek parçaları,
yakıt ve iĢçi

b.
3.

4.

UlaĢım Ġmkânlarının Yeterliliği

ĠnĢaat Riskleri
a.

Kaynakların Verimliliği Üzerindeki Belirsizlik

b.

Hava ve Mevsimsel KoĢullar

c.

Endüstriyel ĠliĢkiler Problemi

Finansal Riskler
a.

Enflasyon
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5.

b.

Döviz Kurundaki AĢırı Dalgalanma

c.

Ödemenin Gecikmesi

d.

Finansörlerin Çekilmesi

e.

Yerel Vergiler

Politik Riskler
a.

Yabancı Personelin BaĢka Bir Ülkede ÇalıĢma ġartları Üzerindeki
Problem

b.

Gümrük ve Ġhracattaki Kısıtlamalar ve Prosedürler

c.

ĠĢ Makineleri ve Ekipmanların Kurulumundaki Sıkıntılar

d.

Yerel ġirketlerin Kullanılması Ġçin Kurulan Baskı

e.

Hükümetlerin ve/veya Yerel Otoritenin Baskısı

Genel risk değerlendirmesi bu Ģekilde yola çıkılsa da spesifik inĢaat tiplerine ve
sigortacılık sektörüne uygun risk değerlendirmesi için dört ana baĢlık seçilmiĢ olup,
bu çalıĢma kapsamında bu baĢlıklarda sadece teknik risklerin değerlendirilmesi
yapılmıĢtır. Seçilen inĢaat tipleri;
1.

Bina ĠnĢaatları

2.

Karayolu ĠnĢaatları

3.

Baraj ĠnĢaatları

4.

Tünel ve Altyapı ĠnĢaatları

Sırasıyla yukarıda belirtilen inĢaatlarda dikkat edilmesi gereken hususlar, bir sigorta
firmasında inĢaat mühendisi olmayanlar tarafından bile sorgulanması elzem olan
pratik kavramları açığa çıkarmayı hedeflemektedir. ĠnĢaat projesi sigortalarında
dikkat edilmesi gereken hususlar 118 adet teklif incelenerek özetlenmiĢ ve bunların
her birinin parametrik değerlere kavuĢması için ayrı ayrı değerlendirilmiĢtir.
3.1 Munich RE Klozları ve Sigortacılık Açısından TanımlanmıĢ Riskler
ĠnĢaat All Risk (CAR) poliçelerinde teklif ve poliçelendirme aĢamasında yararlanılan
Ģartlar Türkiye’de Munich RE reasürans firması tarafından belirlenmiĢ klozlardır.
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3.1.1 Munich RE / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Ģirketi
Munich RE, resmi adıyla Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Wilhelm von
Finck ve Theodor von Cramer-Klett’ in de destekleriyle Carl von Thieme tarafından
19 Nisan 1880 yılında kurulmuĢtur. Munich RE’ nin 2009 yılından yayımlanan
Yıllık Raporuna göre, tüm dünyada gerçekleĢtirdiği sigorta iĢlemlerinden 41,4 milyar
avro brüt prim elde etmiĢtir (munichre.com, 2010). Aynı rapora göre 2009 yılında 47
bin 249 çalıĢanı ile net elde edilen kar 2,52 milyar avro olarak dünyanın en büyük
reasürans Ģirketlerinden biridir. 11 Eylül 2001 yılında yıkılan Dünya Ticaret
Merkezi’nin risklerini en büyük oranda karĢılayan yine Munich RE reasürans Ģirketi
olup Türkiye’de sigortacılık iĢlemlerini yürüten Ergo Sigortanın en büyük pay
(94,7%) ile ortağıdır (ERGO Basın Bülteni, 2009). Munich RE’yi kuran Thieme,
1890 yılında Berlin ticaret piyasasında faaliyete geçen Allianz adlı sigorta Ģirketini
de kuran kiĢidir (Feldman, 2001). Allianz en sıkıntılı dönemlerinden birini 1906
yılında yaĢadığı San Francisco depremi ve bu tarihten 6 yıl sonra batan ünlü Titanic
gemisini hasarını da kapsayan I. Dünya SavaĢı’ndan önceki dönemlerde geçirse de
bugün sigortacılık sektöründe 153.200 çalıĢanı ve yıllık 4 milyar avroyu geçen
kârları ile sektörün öncü kuruluĢlarındandır (University of Munich, 2010).
3.1.2 Munich RE inĢaat all risk (CAR) klozları ve değerlendirmeleri
Türkiye’de sigorta poliçesi kapsamına alınan projelerin değerleri, Türk sigorta
piyasasındaki mevcut riski karĢılama kapasitelerinin çok üstüne çıkmaları halinde
yurt dıĢından reasürans desteği alınarak sigortalanırlar. Özellikle büyük risk
karĢılama kapasitesine sahip Alman Reasürörlerden Munich RE reasürans Ģirketi
mühendislik sigortalarında kendi özel Ģartlarını ve klozlarını belirlemekte ve
devraldığı risklerde bu özel Ģartları ve klozları poliçelerde kullanmak istemektedir.
Türkiye piyasasında yer alan birçok sigorta Ģirketi ile birlikte çalıĢan Munich RE
tarafından geliĢtirilen bu klozlar Türkçeye de çevrilerek günümüzde inĢaat sigorta
poliçelerine dâhil edilmektedir. Türk Sigorta mevzuatında yer almayan bu klozların
poliçelere dâhil edilmesi durumunda kloz metinlerinin orijinal metinleri ile Türkçe
tercümelerinin açık ve anlaĢılır bir Ģekilde poliçeye yazılması ve poliçenin
sigortalılara bu kloz metinleri ile birlikte verilmesi herhangi bir hasar konusunda
ortaya çıkabilecek anlaĢmazlıkları ortadan kaldıracaktır. Klozlar genellikle poliçeye
isteğe bağlı olarak dâhil edilen ek teminatlarla ilgili olmakla beraber içlerinde yer
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alan Ģartlar ve koĢullar yüklenicinin teminat kapsamında yaptığı iĢlerde gözetmesi
gereken kuralları gösterir. Munich RE tarafından belirlenen klozlardan bazıları
sigortacı bazıları da yüklenici lehine olmaktadır. Bu klozlar sigortacı tarafından
konulduğu gibi yüklenicinin talebine göre de CAR teklifine yerleĢtirilebilir. Yurt dıĢı
uygulamalarında hayati önem taĢıyan ve fiyatlandırmada da ciddi rol oynayan bu
maddelerin eklenmesi ve çıkartılması sırasında underwriter denilen teknik kiĢiler,
CAR poliçesini ya da teklifini son haline getirerek yükleniciye binde cinsinden bir
fiyat ya da fiyatın toplam sigorta bedeli ile çarpılmıĢ cinsinden bir prim bedeli
çıkartırlar. Bu prim sadece teknik risklerin sigortalanmasındaki fiyatı içerir ve
Ģirketin genel giderleri ya da gelir vergisi gibi sonradan eklenmesi gereken ücretlere
tabii değildir (Nomer, 2000). ĠnĢaat All Risk poliçelerinde dört tür fiyat vardır;
a. Temel Fiyat: ‰ 0,50
b. Deprem / Yapı Tipi Fiyatı: ĠnĢaat Tipine (konut, baraj, tünel / viyadük içeren
karayolu projeleri, tünel, vs…) ve Deprem Bölgesine göre binde 0,38 ile
2,92 arası değiĢen fiyat.
c. Terör Fiyatı: Sigorta bedeli büyüklüğüne göre binde 0,16 ile 0,28 arası
değiĢen fiyat.
d. Ek Teminat Fiyatları: Munich RE Klozlarınca verilen geniĢletmelerin fiyatları
ĠnĢaat All Risk sigortaları teklifinde sigorta bedeli eğer 20 milyon $’ ı geçmiyor ise
(bu bedel Hazine MüsteĢarlığının 2011 yılında yayımladığı genelge ile 01.03.2011
tarihinden itibaren 20 milyon $ yerine 30 milyon TL olarak kullanılmaya
baĢlanmıĢtır) tüm sigorta Ģirketleri en az yukarıdaki “b” maddesinde belirtilen fiyata
uymakla yükümlüdür. Buna Zorunlu Deprem Fiyatı uygulaması (Çizelge 3.1)
denmekte ve bu fiyatın altında verilen iĢler ortaya çıkarıldığında diğer sigortacılar
poliçeyi kesen sigortacıyı Hazine MüsteĢarlığına Ģikâyet etmekte ve uyarı almasına
neden olmaktadır. ġayet sigorta bedeli 30 milyon TL’yi geçiyor ise zorunlu fiyat
uygulaması kalkar ve sigortacı tarifenin belirlediği minimum fiyat uygulaması yerine
kendi belirlediği fiyat ile poliçeyi kesebilir. Örneğin Pendik, Ġstanbul’da 12 ayda
yapılacak 14 katlı bir bina inĢaatının (A1 sınıfı) deprem fiyatı binde 1,06 (1,06 *
100%) iken, Artvin ili Hopa ilçesinde 28 ayda tamamlanacak bir baraj inĢaatının (C4
sınıfı) zorunlu deprem fiyatı binde 0,943 (0,53 * 178%) olur. Eğer bu inĢaatların
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bedelleri 30 milyon TL’den fazla ise sigortacının yukarıda bahsedilen fiyatlara uyma
zorunluluğu ortadan kalkar.
Çizelge 3.1 : Zorunlu deprem tarifesi fiyatları
ĠNġAAT / MONTAJ DEPREM TARĠFESĠ
Yıllık Sigorta Esasına Göre (‰)
Bölge I
Bölge II
Bölge III
Bölge IV
Bölge V
Risk
1,06
0,73
0,38
0,20
0,15
A
2,22
1,50
0,76
0,29
0,21
B
2,92
1,92
0,97
0,53
0,36
C
Risk
Sigorta Konusu
Her türlü bina inĢaatı ile dekorasyon ve tadilat iĢleri; makine, alet ve
A
teçhizat ile geçici baraka ve yardımcı tesisler (yıllık)
Kara ve demiryolları (tünel, köprü veya viyadük içermeyen), havaalanı, gar
ve otogarlar, limanlar ve balıkçı barınakları, boru hatları, elektrik iletim
hatları, enerji santrallari ile her türlü sulama, altyapı ve kanalizasyon
B
(arıtma tesisleri) inĢaatları; A ve C'de sayılanların dıĢında diğer inĢaatlar;
her türlü montaj iĢleri
Kara ve demiryolları (tünel, köprü veya viyadük içeren), baraj, gölet, tünel,
metro ve hafif metro, kule, silo tank, köprü ve viyadük inĢaatları, zemin
C
iĢleri ve/veya kazıklı iksa iĢleri içeren inĢaat yapıları ve iskeleler
Sigorta Süresi
Uygulanacak Tarife Fiyatının Nispeti
6 aydan kısa
70%
7 ay
75%
8 ay
80%
9 ay
85%
10 ay
90%
11 ay
95%
12 ay
100%
13 ay
105%
14 ay
110%
15 ay
115%
16 ay
120%
17 ay
125%
18 ay
130%
19 ay
135%
20 ay
140%
21 ay
145%
22 ay
150%
23 ay
155%
24 ay
160%
25 ay
165%
26 ay
170%
27 ay
174%
28 ay
178%
29 ay
182%
30 ay
186%
31 ay
190%
32 ay
194%
33 ay
198%
34 ay
202%
35 ay
206%
36 ay
210%
NOT: **36 aydan daha uzun inĢaatlarda, 36 ay için hesap edilen %210 oranında, ilave her ay
için %3 eklenerek nihai fiyat hesaplanır.
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Çizelge 3.1 (devam): Zorunlu deprem tarifesi fiyatları
MüĢterek Sigorta Uygulaması Durumunda (Deprem Sigortası)
%100 Sigorta
Bedelinden Sigortalı
%100 Sigorta Bedelinden
Tarife Fiyatlarından
veya Sigorta Ettirenin
Sigortacının Üzerinde
Yapılacak Ġndirim (%)
Üzerinde Kalan Kısım
Kalan Kısım (%)
(%)
25
75
6,25
30
70
12,5
35
65
18,75
40
60
25,00
45
55
31,25
50
50
37,5
55
45
43,75
60
40
50,00
Limitli Deprem
Sigorta bedeli 10.000.000 USD karĢılığı YTL'yi aĢan sigortalar için sigorta bedelinin belli bir
yüzdesine kadar sigortalı ve/veya sigorta ettiren ile sigortacının anlaĢarak belirleyeceği bir
tazminat limitiyle deprem sigortasının yapılması mümkündür.
Tazminat Limitli (Sigorta bedeli
Tarife Fiyatlarından yapılacak indirim (%)
üzerinden) %
2
70
3
65
4
60
5
55
6
50
7
45
8
40
9
35
10
30
11
27,5
12
25
13
22,5
14
20
15
17,5
16
15
17
12,5
18
10
19
7,5
20
5

Türkiye’de yürürlükte olan Genel ġartlara göre, teminat kapsamı dıĢında
bırakılmamıĢ her risk sonucunda oluĢacak hasarlar teminat kapsamına alınmıĢ
demektir. Teminat kapsamına giren riskler Genel ġartlarda tek tek belirtilmemiĢ,
sadece istisnalarda yer almayan riskler olarak tanımlanmıĢtır. Böylelikle All Risk
kapsamında bütün riskleri yazmak yerine sadece hariç olanlar yazılmıĢtır (Anadolu
Sigorta Veri Bankası, 2011). Genel ġartlarda istisna edilmemiĢ ve dolayısıyla
teminat kapsamında kabul edilen baĢlıca riskler aĢağıdaki gibidir;
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Yangın, yıldırım, infilak, uçak ve uçaktan parça düĢmesi, yangın sebebi ile
yapılan söndürme ve yıkma faaliyetleri sırasında oluĢan riskler,
Sel, seylâp, dâhili su hasarları, kar ve çığ,
Fırtına, kasırga, tayfun, hortum,
Deprem, toprak çökmesi ve kayması, kaya düĢmesi,
Hırsızlık, hırsızlığa teĢebbüs,
ĠnĢaat ve montaj hataları, kazaları,
Dikkatsizlik, ihmal ve kötü niyet gibi insan hataları,
Hatalı malzeme, hatalı iĢçilik, kusurlu tasarım
ĠnĢaat ve Montaj Sigortalarında Ek SözleĢme Maddeleri ile teminata dâhil
edilebilecek baĢlıca riskler:
ĠnĢaat ve montajın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici
inĢaat barakaları ve yardımcı yapılar;
Bu tip makine, alet ve teçhizata örnek olarak mobil ve sabit vinçler, atölye
makineleri, kompresör, jeneratör ve pompalar, beton santralleri, asfalt
tesisleri, iĢ makineleri (dozer, greyder, ekskavatör, yükleyici gibi), depo
tesisleri, Ģantiye binaları (ofis ve sosyal amaçlı) verilebilir.
Üçüncü Ģahısların maruz kalacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düĢecek
hukuki sorumluluklar;
ĠnĢaat ve montaj çalıĢmaları sırasında üçüncü Ģahısların maruz kalacağı
bedeni ve maddi zararlar nedeniyle sigortalıya düĢecek hukuki sorumluluklar
teminat altına alınır. Üçüncü Ģahıs tanımı içine sigortalı ve sigortacı dıĢında
kalan Ģahıslar girer. ĠnĢaat Tüm (All) Riskler poliçelerinde sigortalı iĢveren,
ana müteahhit, alt müteahhitler, tedarikçiler ve tüm bu taraflar için çalıĢmakta
olan personel olarak tanımlanmaktadır.
Hasar neticesi enkazın kaldırılması masrafları;
Enkaz kaldırma masrafları hasardan sonra sigortalı alanda meydana gelen
enkazın temizlenmesi için yapılması gereken masraflardır. Burada tazminat
limiti taraflar arasında kararlaĢtırılır. Sigortalı ile Sigortacı yapılacak iĢin
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özelliklerine göre enkaz kaldırma masrafları olarak bir bedel belirler. Genel
olarak enkaz kaldırma limiti sigorta bedelinin % 4’ü ile sınırlı tutulmaktadır.
Teminatın kapsamına giren risklerden meydana gelen ziyan ve hasarların
gerektirdiği uçak dıĢında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye ve avlun
masrafları, fazla çalıĢma ücretleri;
Bir hasarın giderilmesi için seri vasıtalarla yapılan nakliye iĢlemleri, ödenen
ilave masraflar ile hasarın süratle giderilmesini sağlamak gayesini güden,
bayram günleri, hafta sonu tatilleri ve gece mesailerine toplu sözleĢmeler
gereğince ya da iĢ kanunu mevzuatına göre ödenecek ek masraflar sigortalı ile
sigortacının tespit edip mutabık kalacakları bir bedel üzerinden ve tazminat
ancak tespit edilecek meblağı aĢmamak kaydıyla sigortalanabilir.
Grev, lokavt, kargaĢalık ve halk hareketleri, terörizm, sabotaj ve bunların
gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziyan ve
hasarlar inĢaat ve montaj çalıĢmalarının devamı süresinde meydana
gelebilecek bu tür olaylar teminat altına alınabilir;
ĠnĢaatın bitim veya geçici kabulünden sonra baĢlayan bakım devresi;
Bakım devresi teminatı, inĢaatın tamamlanması veya geçici kabulün
yapılması yahut iĢverene teslim edilmesi veya iĢveren tarafından kullanılması
ile baĢlayıp iĢveren tarafından kesin kabulün yapılması ile sona erer. Bu
teminat ile tamamlanmıĢ veya geçici kabulü yapılmıĢ yahut iĢveren tarafından
kullanılan inĢaatta;
o

Müteahhidin

sözleĢme

Ģartları

dâhilindeki

yükümlülükleri

kapsamında eksikliklerin ve kusurların giderilmesi amacıyla
yaptığı çalıĢmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve
ziyanlar ile
o

Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inĢaat devresinde
müteahhidin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlar
temin edilir.

Sigorta sözleĢmesi ile teminat altına alınan rizikoların gerçekleĢmesi
sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre
kirliliği sebebiyle oluĢabilecek bütün zararlar.
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ĠnĢaat ve Montaj Sigortalarında teminat dıĢında kalan riskler;
Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düĢman hareketleri, çarpıĢma
(harp ilan edilmiĢ olsun olmasın), iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve
bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen
bütün ziyan ve hasarlar.
Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer
atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı
radyasyonların veya radyoaktivite buharlaĢmaların ve bunların gerektirdiği
askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziyan ve hasarlar (bu bentte
geçen yanma deyimi kendi kendine idame ettiren herhangi bir nükleer
ayrıĢım “fission” olayını da kapsayacaktır).
Kamu otoritesi tarafından sigortalı kıymet üzerinde yapılacak tasarruflar
sebebiyle meydana gelen bütün ziyan ve hasarlar. Bu risk herhangi bir inĢa ve
montaj süresi içersinde inĢa edilen veya monte edilen bir değerin kamu
otoritesinin ileri sürebileceği herhangi bir sebeple yapacağı tasarruflar
sırasında zarar görmesidir.
i.

ĠnĢaat Sigortalarında plan, proje veya hesap hatasından dolayı sigortalı

mallarda meydana gelecek fiziksel ziyan ve hasarlar gerek ĠnĢaat
Sigortalarında gerekse Montaj Sigortalarında sigortacı yapılacak binanın
veya

monte

edilecek

makinenin

yasal

mevzuat

kapsamında

projelendirildiğinin veya imal edildiğinin ön kabulü ile sigorta poliçesi
hazırlanır. Amaç; doğru planlanan bir uygulamada, yapım sırasında
gerçekleĢebilecek ani ve beklenmedik bir riskin teminat kapsamına
alınmasıdır.
ii.

Montaj Sigortalarında montajı yapılacak makine ve teçhizatın kendi

bünyelerinde mevcut konstrüksiyon, döküm, malzeme, hesap, atölye ve
montaj hataları. Bu istisnalar kusurlu parça ve kısımların tamir ve ikame
masraflarına münhasır olup sigortalı diğer kıymetlerde bu sebeplerle
meydan gelecek ziyan ve hasarlara dâhil olmayacaktır.
Bu maddede ilk imalatlarından sorunlu olan malzemelerde meydana
gelebilecek hasarlar istisna edilmiĢtir, bu istisna kusurlu parça ve
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kısımların tamir ve ikame masrafları ile sınırlı olup sigorta kapsamındaki
diğer değerlerde bu sebeple meydana gelebilecek hasarlara uygulanmaz.
ĠnĢaat Sigortalarında malzemenin bozukluğundan, ayıbından veya kusurlu
iĢçilikten kaynaklanan hasarlar (ancak bu sebeplerle bozuk olmayan veya
ayıpsız malzemeler ve hatasız iĢçilikle doğru inĢa edilmiĢ sigortalı diğer
kıymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dâhildir).
Her türlü aĢınma, yıpranma, paslanma ve çürümeler teminat haricidir.
ĠnĢaatın/Montajın yapılması için kullanılan makine ve teçhizatlarda meydana
gelecek mekanik veya elektrikli arıza veya kırılmaların diğer sigortalı
kıymetlerde usule getireceği ziyan ve hasarlar teminata dâhildir.
Sigortacı inĢaatın ve montajın yapımında kullanılacak makineler ve teçhizata
da sadece dıĢ etkenler sonucunda oluĢacak hasarlar için teminat vermektedir.
Makinelerin kendi bünyelerinden kaynaklanacak ve Makine Kırılması
kapsamında teminat altına alınabilen hasarlar teminat kapsamında değildir.
ġayet sigortalı makinelerin kendi bünyelerinde meydana gelecek hasarları da
teminat kapsamına almak istiyorsa, makineler için ayrı bir Makine Kırılması
poliçesini GeniĢ Kasko teminatı dâhil ederek almalıdır.
Her türlü envanter açıkları.
ġantiye sahasına getirilmiĢ ve zaman zaman kullanılmıĢ malzemelerin hangi
sebeple tahrip oldukları veya kaybolduklarının yapılan sayım kontrollerinde
ortaya çıkması sigorta teminatı kapsamında düĢünülmez. Örneğin, bir öğrenci
yurdu inĢaatında kullanılmak üzere getirilmiĢ bin adet musluktan monte
edilenler ile depoda kalanlar toplamı ile Ģantiyeye getirilenler arasındaki fark
bir hasar olarak kabul edilmez.
Sigortalının veya onun yerine geçerli olan sorumlu kiĢinin kastı, ayrıca
sözleĢme varsa ağır kusuru.
ĠnĢaat Sigortalarında inĢaatın tamamlanan veya geçici kabulü yapılan yahut
iĢverene teslim edilen veya iĢveren tarafından kullanılan kısımlarında
doğrudan doğruya veya dolayısıyla meydana gelecek hasarlar ile varsa Bakım
Devresi biten kısımlarda meydana gelecek hasarlar.
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Montaj Sigortalarında montajı tamamlanan veya varsa tecrübe devresi biten, ya da
iĢverene teslim edilen veya iĢveren tarafından kullanılan kısımlarda meydana gelecek
hasarlar.
ĠnĢaat ve montajı biten iĢler kullanılmak üzere iĢi yaptırana teslim edildiyse, teslim
tarihinden itibaren meydana gelebilecek hasarlar inĢaat veya montaj dönemi hasarları
olarak düĢünülemez. Bu kısımlarda meydana gelebilecek hasarlar yangın ve ek
teminatlar sigortalarıyla sigortalanabilir.
ĠnĢaatın/Montajın gecikmesinden, kısmen veya tamamen durmasından, iĢin
tamamlanamamasından, sözleĢmenin fesih edilmesinden veya cezai Ģartların
uygulanmasından ileri gelen zararlar dâhil kâr kayıpları ve estetik kusurlar
gibi her türlü netice zararları teminat haricidir.
ĠnĢaat ve montaj iĢlerine devam edilememesinin sonucunda iĢin durması
sebebiyle inĢaat ve montaj sözleĢmelerinde yer alan para cezaları veya kâr
kayıpları gibi netice zararları ĠnĢaat ve Montaj Sigortalarının konusu değildir.
Ancak inĢaatın zamanında bitirilememesinden kaynaklanan kâr kayıpları
günümüzde yüksek ek prim ve farklı bir Ģartname ile teminat altına alınmaya
baĢlanmıĢtır.
ĠnĢaat/Montaj iĢleri ile ilgili her türlü hava, kara ve deniz nakil vasıtaları
teminat haricidir.
Nakit, kıymetli evrak (çek, senet, pul, esham, tahvil gibi) fatura, dosya, borç
delilleri ve hesaplara ait bütün defter ve evrak, inĢaat/montaj ait plan ve proje
kayıpları teminata dâhil değildir (Anadolu Sigorta Veri Bankası, 2009).
ĠnĢaat All Risk poliçelerinde evrensel olarak en yaygın kullanılan ve aynı zamanda
da Türkiye’deki bütün ĠnĢaat All Risk poliçesinde geçerli olan Munich RE klozları
ve içerikleri sırasıyla Ģu Ģekildedir:
3.1.2.1 Kloz 001 – Grev, lokavt, kargaĢalık, halk hareketleri, kötü niyetli
hareketler ve terörizm (GLKHHKNH-T)
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak ve sigortalı tarafından belli bir ek prim ödenmek kaydıyla, teminatın, grev,
lokavt, kargaĢalık ve halk hareketleri ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati
tedbirler neticesinde sigortalı kıymetlere direkt olarak ika olunacak her türlü zayiat
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ve hasarları, aĢağıda belirtilen özel Ģart ve istisna hükümleri çerçevesinde temin
edilecek Ģekilde geniĢletildiği ġirketçe kayıt ve kabul edilmiĢtir.
Bu klozda geçen "grev, lokavt, kargaĢalık, halk hareketleri ve bunların gerektirdiği
askeri ve inzibati tedbirler" deyimleri,
1. AĢağıda özel Ģartların 2. maddesi dıĢında, baĢkaları ile birlikte kamu
huzurunu bozacak kargaĢalık hareketlerine (grev veya lokavtla ilgili olsun
veya olmasın) katılan herhangi kiĢi veya kiĢilerin hareketi,
2. Kamu otoritesinin herhangi bir kargaĢalığı bastırmak ve/veya bastırmaya
çalıĢmak veya bu tür kargaĢalığın etkilerini asgariye indirmek için yapacağı
tasarruflar,
3. Grev veya lokavt esnasında, grevi destekleyen veya lokavta karĢı gelen
herhangi bir iĢçinin kasıtlı hareketleri,
4. Kamu otoritesinin herhangi bir kargaĢalığı önlemek ve/veya önlemeye
çalıĢmak veya bu tür hareketlerin etkilerini asgariye indirmek için yapacağı
tasarruflar olarak kabul edilmiĢtir.
Ancak,
1. Poliçedeki tüm hüküm ve Ģartlar (genel Ģartlar, özel Ģartlar, istisna hükümleri,
ek teminat ve garanti klozları) aĢağıdaki özel Ģartlar çerçevesinde bu klozla
sağlanan ek teminata da tatbik edilecek ve poliçe teminat kapsamındaki
zayiat ve hasarlara bu klozla temin olunan risklere de dâhil edilecektir.
2. AĢağıda belirtilen özel Ģartlar sadece bu klozla verilmiĢ bulunan ek teminat
için geçerli olacak ve poliçe Ģartları uygulanacaktır.
Özel ġartlar
1. Bu klozla verilmiĢ bulunan teminatla ilgili olarak, aĢağıda belirtilen hal ve
hususlar teminat dıĢıdır:
a. ĠĢin kısmen veya tamamen durması veya geçici olarak sürekli el
konulması nedeniyle meydana gelen zayiat ve hasarlar.
b. Herhangi bir kamu otoritesi tarafından geçici veya sürekli el
konulması nedeniyle meydana gelen zayiat ve hasarlar.
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c. Sigortalı kıymetlerin bulunduğu binanın kanuna aykırı bir Ģekilde
herhangi bir kiĢi tarafından iĢgal edilmesi sonucu binanın geçici veya
sürekli olarak elden çıkması sebebiyle meydana gelen zayiat ve
hasarlar.
d. Her tür netice zararları ve sorumluluklar ile bu klozla fiziki hasarlar
için sağlanan tazminatı aĢan ve bunun yanı sıra yapılan diğer
ödemeler.
Ancak, yukarıdaki (b) ve (c) fıkraları ile ilgili fiziki hasarlar, el koyma iĢleminden
önce veya geçici el koyma iĢlemi sırasında meydana geldiği takdirde sigortacının
sorumluluğu devam edecektir.
2. AĢağıdaki haller sonucu dolaylı veya dolaysız meydana gelecek kayıp ve
hasarlar da keza teminat dıĢıdır.
a. Harp ilan edilmiĢ olsun veya olmasın, harp, harp olayları, yabancı
düĢman hareketleri, iç harp.
b. Ġsyan, kısmi veya tam sivil veya askeri ayaklanma, ihtilal ve bunların
gerektirdiği askeri veya inzibati hareketler.
Sigortacının, bu hükme dayanarak herhangi bir zayiat veya hasarın sigorta teminat
kapsamı dıĢında olduğunu ileri sürmesi durumunda söz konusu zayiat ve hasarın
teminata dâhil olduğunu ispatlama yükümlülüğü sigortalıya aittir.
3. Sigortacı, sigortalının poliçede yazılı son adresine taahhütlü mektupla bir ay
önceden bildirimde bulunmak suretiyle, herhangi bir zamanda sigorta
teminatını sona erdirebilir. Bu durumda Sigortacı, teminatın sona eriĢ
tarihinden itibaren sigorta bitiĢ tarihine kadar olan sürenin primini sigorta
ettirene iade ettirmekle yükümlüdür.
4. Bu kloz ile temin edilebilen tüm zayiat ve hasarlara iliĢkin her bir olayda
ödenmesi öngörülen tazminat limiti için, kesintisiz 168 saatlik bir süre içinde
meydana gelen kayıp ve hasarların tek olay kabul edileceği esas alınmıĢtır.
Sigortacının sigorta süresince sorumlu olacağı toplam tazminat her bir olay
için Cetvelde belirtilmiĢ olan limitin 2 katıdır.
Tazminat Limiti: …………………TL / $ / €
Muafiyet Limiti: …………………TL / $ / €
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Kloz Değerlendirmesi:
Klozun adından da anlaĢılacağı gibi bu kloz grev, lokavt, kargaĢalık, halk hareketleri,
kötü niyetli hareketler ve terörizm riskini sigortalamak için poliçelerde yer alır.
ĠnĢaat All Risk poliçelerinde isteğe bağlı yer alan bu teminat, sigortalanacak
varlıkların hepsini içerebildiği gibi istenildiği takdirde belli bir limite kadar da temin
edilebilir. Örneğin, 25 milyon dolarlık bir inĢaat poliçesinde yüklenici Ģantiye
sahasını terörizm riskine karĢılık sadece 5 milyon dolarlık bir sigorta yaptırmak
isteyebilir. Burada yüklenici bu riskten en fazla 5 milyon dolarlık bir kayıp
yaĢayacağını ön görür ve terör riskine karĢı projesini toplam sigorta bedelinin beĢte
biri kadar sigortalatmak ister. Buna Ġlk AteĢ Sigortası da denir ve primin düĢük
çıkması Ġlk AteĢ sigortaların ana hedefidir. Ġncelenen 118 teklifin sadece 26’sında
terörizm sigorta bedeli toplam sigorta bedelinden düĢük istenmiĢtir. Ġngiliz
Maplecroft (2010) adlı global analiz Ģirketi tarafından yapılan Terörizm Risk
Endeksinde en çok terör riski olan ilk 5 ülke sırasıyla Irak, Afganistan, Pakistan,
Somali ve Lübnan olmuĢtur. Bu listede Türkiye 14.’lükle terörizm açısından “yüksek
riskli” ülkeler arasındadır. Liste, ilgili ülkelerdeki terörist saldırıların ve saldırılar
sonucu ölen insan sayısı gibi kriterlere göre yapılmıĢtır.
Terörizm teminatı yüksek riskli ülkelerde reasürans desteğinin de azalmasına ya da
yüksek fiyat ve muafiyetin artmasına neden olur. Munich RE’nin her ay yenilediği ve
sektöre sunduğu terörizm ile ilgili geliĢmeleri de içeren bülteninde yüksek riskli
ülkelere hangi Ģartlarla teminat verilmesi gerektiği ya da teminatın verilmemesi
gereken ülkelerin listesi yer alır ve birlikte çalıĢtığı sigorta Ģirketlerine bu bülten
yollanır.
Tazminat limiti genellikle toplam proje bedeli olmakla beraber, yukarıda da
bahsedildiği üzere, yüklenicinin düĢük prim isteği üzerine belli bir limite kadar
verilebilir. Muafiyet limiti ise sigortacının olası bir hasar anında kendisini muaf
tutacağı belli bir yüzde (Örneğin; %80 / %20 koasürans yani sigortalı riske ve olası
hasara %20 oranında ortak) ya da sabit bir tutar ile belirtilen (Örneğin; 10.000 $) bir
nevi risk paylaĢım yöntemidir. Bu klozun poliçede yazılı olması yüklenicinin lehine
olup grev, lokavt, kargaĢalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörizm
riskinin belirlenen limit ve muafiyetlerle satın alındığını gösterir.

52

3.1.2.2 Kloz 002 – Çapraz sorumluluk
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak ve sigortalı tarafından ek bir prim ödenmek kaydıyla, Üçüncü ġahıslar
Sorumluluk teminatının, poliçede "Sigortalı" olarak belirtilen taraflar için, adeta her
biri adına ayrı bir sorumluluk poliçesi düzenlenmiĢ gibi uygulanacağı ġirketçe kayıt
ve kabul edilmiĢtir.
Ancak,
Poliçenin "Maddi Zararlar" bölümünde sigortalanmıĢ veya sigortalanabilir
kayıp ve hasarlar, herhangi bir muafiyet uygulaması veya sınırlama nedeniyle
tazmin edilmiyor olsalar dahi
ĠĢveren Mali Mesuliyet Poliçesinin kapsamına alınabilecek veya böyle bir
poliçe ile sigortalanmıĢ olan iĢçi ölüm ve yaralanmaları bu kloz kapsamında
tazmin edilmeyecektir.
Sigortacının, tüm sigortalı taraflar için, tek bir olaydaki veya tek bir nedenle
meydana gelen zincirleme olaylardaki toplam sorumluluğu, poliçe cetvelinde
belirtilen teminat limiti kadardır.
Kloz Değerlendirmesi:
Bu klozla beraber yüklenicinin altında çalıĢan taĢeronların birbirlerine vereceği
zararlar da teminat altına alınmıĢ olunur. Büyük inĢaat projelerinde yer alan birden
çok taĢeronun kendi aralarında ve kendilerine vermiĢ oldukları hasarlar sigorta
kapsamında sayılır. Örneğin, vinç operatörü yanlıĢlıkla kalıp ekibinin malzemelerine
zarar verirse ve bu kloz poliçede yazılı ise sigorta Ģirketi bu hasarı ödemekle
yükümlüdür. Bu klozun poliçede yazılı olması sigortalının lehine olup, taĢeronların
inĢaat sahası içinde birbirlerine zarar verme riskinin belirlenen limit ve muafiyetlerle
satın alındığının belirtisidir. Bu kloz ayrıca ĠĢveren Mali Mesuliyet (ĠMM)
kapsamına girmeyen teminatları da sigorta kapsamına dâhil eder.
3.1.2.3 Kloz 003 – Bakım ziyaretleri klozu
Bu kloz ile poliçe Ģartlarında ve ekli belgelerde yer alan hükümler aynen saklı
kalmak ve inĢaat vadesi bitimini takiben baĢlayacak olan ve taraflarca
kararlaĢtırılmıĢ ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koĢuluyla,
bakım devresi teminatının; sadece poliçede belirtilen bakım süresi dâhilinde,
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yüklenici ile iĢveren arasında imzalanmıĢ olan sözleĢmenin bakım Ģartlarıyla ilgili
hükümlerin uygulanması amacıyla yapılan ziyaret ve çalıĢmalar sırasında sigortalı
yükleniciler tarafından sigortalı varlıkları, verilebilecek kayıp ve zararları da temin
edecek Ģekilde geniĢletilmiĢtir.
Bakım Teminatı Dönemi: …. … …den … … …kadar
Kloz Değerlendirmesi:
Sigortacı, kloz içeriğinde adı geçen müteahhitle iĢveren arasında imzalanmıĢ olan
sözleĢmenin bakım Ģartlarıyla ilgili hükümlerinin uygulanması amacıyla yapılan
çalıĢmalar sırasında - belli tarihler arasında - sigortalılar tarafından sebep olunan
hasarları da ödemekle yükümlü olacak Ģekilde geniĢlettiğini kabul eder. Sigortacı,
poliçeyi inĢaatın tamamlanan veya geçici kabulü yapılan, yahut iĢverene teslim
edilen veya iĢveren tarafından kullanılan kısımlarında, sözleĢmenin bakım Ģartlarıyla
ilgili hükümlerin uygulanması amacıyla yapılan ziyaret ve çalıĢmalar sırasında,
sigortalı yükleniciler tarafından sigortalı varlıklara verilebilecek kayıp ve zararları da
temin edecek Ģekilde geniĢletmiĢtir. Poliçede belirtilen bakım teminatı süresi içinde,
sadece müteahhidin bakımla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi çalıĢmaları
sebebi ile ve sadece poliçede temin edilmiĢ ĠnĢaat/Montaj konusu iĢlerde meydana
gelecek ziyan ve hasarlar bu teminatın kapsamı dâhilindedir (Gökçe Ekspertiz,
2000). Örneğin, ĠnĢaat All Risk poliçesi sona eriyor ve inĢaat kullanıma açılıyor.
Ancak iĢveren müteahhidi çağırıp, çatının aktığını söyleyerek onarılmasını istiyor.
Bu çatı onarımı sırasında yüklenici, daha önce doğru yaptığı yer olan 3. kat
döĢemesine ya da camlara zarar veriyor. Bu zarar verdiği yer E.003 ile teminat
altındadır ancak çatının akması teminat kapsamında değildir. Bu klozun poliçede
yazılı olması sigortalının lehine olup bakım döneminde oluĢacak hasarlar sigorta
kapsamına dâhil edilse de bu kloz yerine yüklenici tarafından kapsamı daha geniĢ
olan dört no’lu kloz tercih edilmelidir. Ġncelenen tekliflerde de bu teminat çok ender
sıklıkta görülmüĢtür.
3.1.2.4 Kloz 004 – GeniĢletilmiĢ bakım klozu
Teminatın Kapsamı
ĠĢbu poliçenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve poliçe Genel ġartlarının
ikinci maddesi “f” bendi hükmü hilafına aksine sözleĢme ile geçici kabulü yapılmıĢ
inĢaatta müteahhidin;
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a.

SözleĢme Ģartları dâhilindeki yükümlülükleri gereğince eksik ve kusurların
giderilmesi maksadı ile yaptığı çalıĢmalar sırasında sigortalı kıymetlere
vereceği zarar ve ziyan ile

b.

Bakım Devresi esnasında meydana gelen ve inĢaat devresinde müteahhidin
sorumlu olduğu bir nedene dayanan zarar ve hasarlar temin edilmiĢtir.

Aksine SözleĢme Yoksa Teminat DıĢında Kalan Haller
Sigortacı, bakım devresinde aksine sözleĢme yoksa aĢağıdaki haller sebebiyle olacak
zararlardan sorumlu olmayacaktır;
a. SözleĢme Ģartları dâhilindeki yükümlülükleri gereğince eksik ve kusurların
giderilmesi maksadın ile yaptığı çalıĢmalar sırasında üçüncü Ģahısların
uğrayacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düĢecek hukuki sorumluluklar.
Teminat DıĢında Kalan Haller
Sigortacı, bakım devresinde aĢağıdaki haller sebebiyle doğacak zararlardan sorumlu
olmayacaktır;
a. Bakım faaliyetinden kaynaklanmayan yangın, infilak, dâhili su, duman, her
türlü taĢıt çarpması, (kar ağırlığı),
b. Her türlü tabiat olayları,
c. Grev, lokavt, kargaĢalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve
bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu kayıp ve
hasarlar,
d. Sigortalı kıymetler dıĢında, sigortalı taraflara ait mevcut bina ve tesislere
verilebilecek zararlar,
e. Hırsızlık veya hırsızlığa teĢebbüs
Bu teminat ................... süre ile geçerli olup, poliçede yazılı bakım devresi süresi her
ne olursa olsun geçici kabulün yapılması veya sigortalı kıymetin fiilen kullanıma
alınması ile kendiliğinden baĢlar.
Kloz Değerlendirmesi:
Poliçede belirtilmiĢ bakım teminatı süresi içinde ve bu poliçeyle sigortalanmıĢ
inĢaat/montaj faaliyetine konu olan yapıda, müteahhidin, sözleĢme gereği, bakım ile
ilgili yükümlülüklerini yerine getirirken yapacağı çalıĢmalarının doğrudan meydana
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getireceği kayıp ve hasarlar ile inĢaat/montaj süresi içinde poliçe teminatı kapsamına
giren bir sebepten kaynaklanıp, bakım süresi içinde fark edilen veya ortaya çıkan
ziyan ve hasarlar teminat kapsamı dâhilindedir (Anadolu Sigorta Veri Bankası,
2009). Kısacası Kloz 003’te verilen teminata ek olarak yanlıĢ/kusurlu yapılan yer de
teminat altına alınıyor. Bir tür garanti görevi gören bu ek madde ile inĢaat all risk
poliçesi biten projelerde sonradan fark edilen kusurlu kısım da sigortalanmıĢ olur.
Ġncelenen inĢaat all risk tekliflerinde bu özel Ģart büyük oranda (% 79) 12 ay olarak
verilse de yeri geldiğinde 6 ay, 18 ay ve 24 ay gibi değiĢik sürelerde de teminat
verildiği gözlenmiĢtir. Bu kloz yüklenicinin lehine bir özel Ģart olup ek prim
ödenmeden sigortaya dahil edilmektedir ancak 24 ayı geçen sürede sigortacılar ya
muafiyet oranı artırmakta ya ek prim talep etmekte ya da bu sürelik teminatı hiç
vermemektedirler.
3.1.2.5 Kloz 005 – ĠĢ programı
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak kaydıyla, poliçeye aĢağıda belirtilen hususlar uygulanacaktır;
Sigortalı tarafından, sigorta teminatı almak amacıyla inĢaat/montaj iĢlerine
iliĢkin olarak yapılan yazılı bildirimler ve iĢ programı ile sigortacıya
gönderilen tüm teknik bilgiler birbirinin ve poliçenin ayrılmaz parçaları ve
tamamlayıcılarıdır.
Sigortacı, kayıp ve/veya hasar meydana gelmeden önce yazılı onay vermediği
sürece, inĢaat/montaj iĢ programında aĢağıda belirtilen süreyi aĢan bir sapma
nedeniyle meydana gelen veya ağırlaĢan kayıp ve hasarlardan sorumlu
olmayacaktır.
ĠĢ programından sapma: ………… hafta
Kloz Değerlendirmesi:
Sigortacının belirlediği süreden daha fazla sürede yaĢanan iĢ gecikmelerinden dolaylı
yada dolaysız doğacak hasarları teminat dıĢı bırakan ancak bu gecikme süresince de
oluĢabilecek hasarları teminat kapsamın alan bu kloz genellikle 8 hafta süre ile
verilir. Sigortacı bu klozla, zamanında iĢin yapılmamasından ötürü oluĢacak hasarları
ödemekle yükümlü olmadığını ya da belirlenen süre içinde yükümlü olduğunu ispat
eder. Örneğin, bir kazı yapıldı ve yüklenicinin istinat duvarı yapması gerekiyor.
Ancak, bazı nedenlerden ötürü bu istinat duvarı yapılamıyor ve toprak çöküp, inĢaata
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hasar veriyor. Eğer sigortacı poliçesinde 8 hafta süre ile bunu tolere edebileceğini
bildirmiĢse bu hasar ödenir ancak bu süre belirtilmemiĢ ya da ilgili gecikme bu
süreyi aĢmıĢsa hasar ödenmez.
3.1.2.6 Kloz 006 – Hızlandırma masrafları, fazla mesai, gece iĢçiliği, tatil
günlerinde çalıĢma ve seri nakliye masrafları
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak ve sigortalı tarafından belli bir ek prim ödenmek kaydıyla teminatın, fazla
mesai, gece iĢçiliği, resmi tatil günlerinde çalıĢma ve seri nakliye masraflarını da
temin edecek Ģekilde geniĢletildiği ġirketçe kayıt ve kabul edilmiĢtir.
Ancak, bu masrafların, bu poliçe ile temin edilmiĢ olan kıymetlere, poliçe teminat
kapsamındaki neden veya nedenlerle ika olunacak zarar ve hasarlarla ilgili olarak
yapılmıĢ olması Ģartı aranacaktır. Uçakla nakliye masrafları, bu kloz teminat kapsamı
dıĢındadır.
Hasar anında, eksik sigorta yapıldığı anlaĢılır ise, tazminat, gerçek sigorta değeri ile
sigortalanan meblağ arasındaki fark ile doğru orantılı olarak azaltılır.
Tazminat Limiti: Her bir olayda ………… TL / $ / €, Toplamda ………… TL / $ / €
Kloz Değerlendirmesi:
Yüklenicinin iĢi taahhüt edilen tarihe yetiĢtirmesi için gereken hızlandırma
masraflarını da teminat altına alan bu kloz sabit bir limit ile poliçeye dâhil edilebilir.
Bu kloz yüklenici lehine olup incelenen bazı tekliflerde sigortacının bu riski
yüklenici ile paylaĢmak adına muafiyet koyduğu durumlar gözlemlenmiĢtir. Örneğin
“Hasarın %10’u, maksimum 150.000 TL limit ile” verilen bu klozla bu Ģarttan doğan
masraflardan sigortacı kendisini %10 muaf tutmuĢ ve toplamda da 150.000 TL’lik
ödeme yapacağını taahhüt etmiĢtir. Muafiyetin sebebi riskin bir kısmını yükleniciye
devrederek teminatın suistimal edilmesini önlemektir. Uçakla nakliye masrafları seri
nakliye masraflarına dâhil olmayıp bu teminat yedi no’lu kloz ile ayrıca belirtilmiĢtir.
3.1.2.7 Kloz 007 – Uçakla nakliye
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak ve sigortalı tarafından belli bir ek prim ödenmek kaydıyla teminatın, uçakla
nakliye masraflarını da kapsayacak Ģekilde geniĢletildiği ġirketçe kayıt ve kabul
edilmiĢtir.
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Ancak bu tip ek masrafların iĢbu poliçe teminat kapsamında olan zayiat ve hasarlarla
ilgili olarak yapılmıĢ olması Ģartı aranacaktır.
Ayrıca, sigorta süresi içinde bu kloza göre uçakla nakliye masrafları olarak en çok
toplam …………… ödeneceği hususunda mutabık kalınmıĢtır.
Teminat kapsamına giren ek giderler için olay baĢına ………'dan az olmamak
kaydıyla % 20 muafiyet uygulanacaktır.
Kloz Değerlendirmesi:
Müteahhit firma herhangi bir sebepten ötürü bir malzemeyi, bir ürünü ya da uçakla
nakliyesi icap eden herhangi bir Ģeyi bu özel Ģart ile sigorta kapsamına dâhil etmiĢtir.
Bu kloz müteahhit firma lehine olup incelenen bazı tekliflerde sigortacının bu riski
yüklenici ile paylaĢmak adına Kloz 005’e benzer Ģekilde muafiyet koyduğu durumlar
gözlemlenmiĢtir.
3.1.2.8 Kloz 008 – Deprem bölgesindeki yapılarla ilgili deprem garanti klozu
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak kaydıyla, deprem nedeniyle sigortalı değerlere ika olunacak ziya ve
hasarların, sigortalı kıymetlere ait tasarım, malzeme ve iĢçiliğin, yerel resmi
düzenlemelerin deprem için öngördüğü Ģart ve standartlara uygun olarak yapıldığının
ve hesaplamalarda da benzer standartların uygulandığının, Sigortalı tarafından ispat
edilmesi koĢuluyla tazmin edileceği, ġirketçe kayıt ve kabul edilmiĢtir.
Kloz Değerlendirmesi:
Kloz 009 ile benzer mantıkta fakat tamamen farklı bir sonuç doğuracak bir klozdur.
Zaten Türk Sigortası Genel ġartlarında 30 milyon TL altı iĢlerde Hazine
MüsteĢarlığının uymakla yükümlü kıldığı deprem tarifesi dıĢı bir istisnai durum söz
konusu olmaz. Bu kloz da bunu teyit eder. Ancak, zaten MüsteĢarlık tarafından
zorunlu olan bu maddenin konulmaması çok ender görülen bir durum olup, bu
durumlar Kloz 009’da anlatılmıĢtır. Deprem riski düĢük olan bölgelerde %80
sigortacı/%20 sigortalı koasüransı yerine %60/%40 ya da %50/%50 gibi yüklenicinin
riski daha çok üstlenmesiyle primde %50’ye kadar indirim sağlanmaktadır.
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3.1.2.9 Kloz 009 – Deprem sonucu oluĢacak zıya ve hasarların istisnası
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak kaydıyla, depremin dolaylı veya dolaysız olarak yol açtığı kayıp ve
hasarlardan sigortacı sorumlu olmayacaktır.
Kloz Değerlendirmesi:
Bu kloz, Türk Sigortası Genel ġartlarınca koyulamayan bir sigortadır. Deprem
tarifesine zorunluluk kuralına istinaden prim hesaplamalarında deprem fiyatı için bu
teminatın istisnası mümkün değildir. Bu klozun varlığı için proje deprem tarifesine
zorunlu olmamalı yani serbest tarife ile çalıĢabilmeye uymalı (30 milyon TL üstü) ve
sigortacı bunu kabul etmelidir. Lakin primin düĢük çıkması için yapılan bu
uygulamada sigortacı çalıĢmalarını yine deprem tarifesine ve bu tarife sonucu çıkan
fiyata göre yapmakta olduğundan inĢaat gibi büyük riskli projelerde belli bir primin
ya da fiyatın altına düĢmeyi göze almaz. Bu yüzden özellikle uzun süreli iĢlerde
yüklenicinin deprem teminatı almaması gerekli olmayan bir tasarruf yöntemidir.
3.1.2.10 Kloz 010 – Sel ve seylap sonucu oluĢacak zıya ve hasarların istisnası
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak kaydıyla, sel ve seylâpın dolaylı veya dolaysız olarak yol açtığı kayıp ve
hasarlardan sigortacı sorumlu olmayacaktır.
Kloz Değerlendirmesi:
Bu kloz, sigortacının sel/seylâp riskinden ötürü ziyan olunan malların ve değerlerin
sorumluluğunda olmadığını gösterir. Sigortacı lehine bir özel Ģarttır. Ġncelenen
tekliflerin % 88’inde bu kloza rastlanmamıĢtır. Bunun nedeni sigorta Ģirketlerinin
rekabetçi fiyatların ve teminatların karĢısında müĢteriye poliçenin kapsam alanını
daraltmadan daha geniĢ teminatlar verebilme çabasıdır. Ayrıca ülkemizde yağıĢ riski
göze alındığında çoğu yüklenici firma bu klozun varlığından rahatsızlık duymakta ve
bu klozun poliçelerinde yer almamasını istemektedirler.
3.1.2.11 Kloz 013 – ġantiye dıĢı Türkiye sınırları dâhilinde depolama
Bu kloz ile poliçe ve eklerindeki diğer hüküm ve Ģartlar saklı kalmak ve sigortalı
tarafından ek bir prim ödenmek kaydıyla, sigorta sözleĢmesinin Poliçe Kısım I,
Maddi Hasarlar bölümünün aĢağıda yer alan bölgesel sınırlar dâhilinde sigortalı
malların (üreticinin, distribütörün veya tedarikçilerin tesislerinde depolanan, iĢlem
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gören veya üretilen mallar hariç olmak üzere) uğrayacağı zararlar ve/veya hasarları
da kapsayacak Ģekilde geniĢletildiği taraflarca kayıt ve kabul edilmiĢtir.
Sigortacının, sigortalı/ların depolar/ambarlarla ilgili olarak genel kabul görmüĢ hasar
önlemlerini ihmal etmesinden kaynaklanabilecek zayiat veya hasarlarını tazmin
yükümlülüğü yoktur.
Bu önlemler Ģunları içermektedir:
Ġlgili depolama sahasının, depolanan malzeme/ünitenin tipi ya da ilgili
yerleĢime özgü olarak en uygun Ģekilde kapatılmıĢ/muhafaza edilmiĢ olması
(bir bina ile ya da en azından çitle çevrilerek) güvenlik birimince
koruma/kontrol altına alınmıĢ olması,
Depolama ünitelerinin, yangın önleme duvarları ya da aralarında en az 50 m.
bulunacak Ģekilde birbirlerinden ayrılmıĢ olması,
Depolanan ünitelerin, su birikmesi ve/veya yağmura bağlı olarak sel/su
baskını ihtimaline karĢı ya da 20 yıllık sel/su baskını istatistiklerine göre
tasarlanması ve yerleĢtirilmesi,
Her bir depolama ünitesinde bulunacak malzeme ve ünite değerlerinin limite
edilmesi/sınırlandırılmıĢ olması.
Kloz Değerlendirmesi:
Türkiye sınırları içerisinde olmak kaydıyla Ģantiye dıĢında depolanan mal
varlıklarına gelebilecek riskler yukarıda bahsedilen önlemler alındığında teminata
dâhil edilebilir. Ġncelenen tekliflerde bu teminatın en çok “Depo baĢına …….. TL,
toplamda ……… TL” limit türü ile verildiği görülmüĢtür. Sigortalının bu özel Ģartı
toplam sigorta bedelinin %2’sine kadar limitle ek prim ödemeden poliçesine dâhil
edebildiği tespit edilmiĢtir.
3.1.2.12 Kloz 100 – Makine ve tesislerin test edilmesi
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak kaydıyla, teminatın süresi deneme süresinin baĢlangıcından itibaren 4 haftayı
geçmemek üzere bir test dönemini içermek üzere geniĢletilmiĢtir.
Ancak, tesisinin herhangi bir kısmı veya bir veya birkaç makinenin denemeye
alınmasından veya iĢletmeye alınıp teslim edilmesinden sonra sigortacının
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sorumluluğu tesisin o kısmı veya makineler için sona erer, deneme süresinin
baĢlamadığı makineler ve tesislerin kısımları için ise devam eder.
Ayrıca, test iĢlemine tabi tutulacak makineler için, Poliçenin Kısım I "c" ve "d"
istisnalarının yerine aĢağıdaki istisna uygulanacaktır.
"…hatalı tasarım, hatalı/kusurlu malzeme veya dökümden, montaj hataları dıĢındaki
kusurlu/kötü iĢçilikten meydana gelen zayiat ve hasarlar…"
Ġkinci el üniteler için, teminat, her halde, test iĢlemlerinin baĢlamasından önce sona
erer.
Kloz Değerlendirmesi:
Sigortacı tarafından belirlenen süre ile limitli ve gerektiğinde ek prim talep edilerek
poliçe kapsamına dâhil edilebilecek olan bu kloz ile yüklenici belli bir süre boyunca
test teminatı satın almıĢ olur. Özellikle montajı ve test aĢaması yoğun olan enerji
santrali iĢlerinde daha sıklıkla görülürken diğer inĢaat projelerinde de gerekli görülen
yerlerde kullanılabilir. Bu deneme sırasında oluĢabilecek hasarlar genellikle 4 - 8
hafta arası limitle değiĢen sürede teminata dâhil edilmiĢ olur.
3.1.2.13 Kloz 101 – Tünel ve galeri inĢaatları ile ilgili özel Ģartlar
Poliçedeki ve ekli zeyilname veya klozlardaki diğer hüküm ve Ģartlar saklı kalmak
kaydıyla, sigortacının aĢağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak sigortalıya tazminat
ödemeyeceği kayıt ve kabul edilmiĢtir.
Gereklilikleri sadece inĢaat sırasında ortaya çıksa bile, yumuĢak kaya
bölgelerinin harçla doldurulması ve/veya ek tedbirler
Planlarda öngörülen minimum hafriyat miktarından daha fazla hafriyat
yapılması, fazla hafriyattan kaynaklanan boĢlukların doldurulması için
yapılan ek masraflar
BaĢlangıçta beklenen su miktarlarından fazla su çıksa bile, su giderme
iĢlemleri için yapılan masraflar
Yedek ekipmanla giderilebilecek durumlarda, su giderme sisteminin
bozulmasından dolayı meydana gelen kayıp ve hasarlar
Yerüstü ve/veya yeraltı sularının deĢarjında kullanılacak ek araçlar ve yalıtım
maddeleri için yapılan masraflar
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Yüklenici aleyhine olan bu kloz tünel iĢi yapan müteahhit firmalar tarafından dikkat
edilmesi gereken bir özel Ģarttır.
Kloz Değerlendirmesi:
Bu kloz sigortacının lehine olup kloz içerisinde yer alan maddelere atıfta bulunarak
belirtilen sebeplerden ötürü oluĢacak hasar ve ek maliyetlerin sigortacı tarafından
ödenmeyeceğini garanti altına alan hükümdür. Tünel iĢlerinde ya da tünel içeren
karayolu iĢlerinde sigortacı tarafından uygun görüldüğü takdirde konulur. Bu
maddenin konulması gerektiren durumlar genellikle;
o Yüklenicinin tünel inĢaatı konularında tecrübe eksikliği
o Jeolojik yapının yüksek riskli olması
o Limitli proje süresinden ötürü seri inĢaata bağlı yoğun iĢ programı olarak
sayılabilir
3.1.2.14 Kloz 102 – Yeraltı kablo, boru ve diğer donanımlarına iliĢkin özel
koĢullar
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak kaydıyla ve ancak, iĢlerin baĢlamasından önce sigortalının, ilgili yetkililerle
bağlantı kurarak, yeraltındaki mevcut kablo boru ve benzer donanımların yerlerini
tam olarak saptanması ve bunların hasarlarını önlemek üzere gerekli önlemleri
alması koĢuluyla, bu tür kablo, boru ve donanımlara ika olunacak kayıp ve hasarların
da temin edileceği ġirketçe kayıt ve kabul edilmiĢtir.
Tazmin edilebilir bir kayıp veya hasarın meydana gelmesi durumunda, bu tür yeraltı
donanımlarının, ilgili çizimlerde belirtilen yerlerde bulunmaları halinde, tazminat,
aĢağıda "a" Ģıkkında belirtilen muafiyetler tenzil edildikten sonra ödenecektir.
Ġlgili çizimlerde belirtilen yerlerin farklı/yanlıĢ olması halinde ise, tazminat, aĢağıda
"b" Ģıkkında belirtilen muafiyet tenzil edildikten sonra ödenecektir.
Her durumda ödenecek tazminat, bu tür yeraltı kablo boru ve donanımlarının onarım
masrafları ile sınırlı olup, her tür netice hasarları ya da cezai nitelikteki ödemeler
teminat haricidir.
Muafiyetler: a) Her bir olayda en az olmak üzere hasarın % 20'si,
b) Minimum ……… $ muafiyet.
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Kloz Değerlendirmesi:
Bu kloz yüklenicinin lehine olup ek prim karĢılığında poliçeye dâhil ettirilebilir. Yer
altındaki kablo, boru ve diğer Ģebekelere ait donanımlar yüklenici tarafından
sağlanan proje ve çizimlerdeki gibiyse veya değilse diye iki farklı alternatifle
muafiyet konulabilir. Bunun sebebi yüklenicinin yani sigortalının bunları tespit
ettirmek adına bir iĢlem yapıp yapmadığının kontrolüdür. Klozun son paragrafında
yer alan ifade ise sigortacının sadece bu tür donanımlara gelecek hasarın onarım
masrafları ile yükümlü olduğunu ve her türlü netice hasarlarının ya da cezai
nitelikteki ödemelerden sorumlu tutulamayacağını belirtir. Bu teminat incelenen
tekliflerde en sık karĢılaĢılan teminat örneği olup limit olarak poliçe genelince
verilen Üçüncü ġahıs Mali Mesuliyet limiti ve hasarın %10’u muafiyet ile verildiği
gözlenmiĢtir.
3.1.2.15 Kloz 103 – Ekinlere, ormanlara ve dikili arazilere ika olunacak zıya ve
hasarlar
Poliçedeki veya poliçeye ekli zeyilname ve klozlardaki diğer hüküm ve Ģartlar saklı
kalmak kaydıyla;
Mukavele iĢlerinin yerine getirilmesi sırasında, ekinlere, ormanlara ve/veya dikili
arazilere doğrudan veya dolaylı olarak (ani ve beklenmedik) kaza sonucu ika
edilecek zarar, ziyan veya bunların sonucunda meydana gelecek hukuki
sorumluluklar için sigortacının sigortalıya tazminat ödemeyeceği kayıt ve kabul
edilmiĢtir.
Kloz Değerlendirmesi:
Bu kloz sigortacı lehine olup yüklenicinin inĢaat sahası içerisinde olsun ya da
olmasın sigortacının müteahhidin faaliyette bulunduğu iĢten ötürü ekinlere, ağaçlara
ve benzer muhtelif dikili arazilere vereceği zarar ve/veya bu zarardan ötürü doğacak
dolaylı herhangi bir sorumluluk altına girmeyeceğini savunur. Bazı inĢaat
tekliflerinde yüklenici firmaların bu teminatı düĢük limitlerle de olsa poliçelerine
dahil ettiği gözlemlenmiĢtir. Yükleniciler böylelikle tam istisnai durum yerine düĢük
limit ile ekinlere, ormanlara ve/veya dikili arazilere gelecek hasarları da teminat
altına almıĢ olur.
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3.1.2.16 Kloz 104 – Baraj ve su rezervuarlarına iliĢkin özel Ģartlar
Poliçedeki ve ekli zeyilname veya klozlardaki diğer hüküm ve Ģartlar saklı kalmak
kaydıyla, sigortacının aĢağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak sigortalıya tazminat
ödemeyeceği kayıt ve kabul edilmiĢtir.
Gereklilikleri sadece inĢaat sırasında ortaya çıksa bile, yumuĢak kaya
bölgelerinin harçla doldurulması ve/veya ek tedbirler,
BaĢlangıçta beklenen su miktarlarından fazla su çıksa bile, su giderme
iĢlemleri için yapılan masraflar,
Yedek ekipmanla giderilebilecek durumlarda, su giderme sisteminin
bozulmasından dolayı meydana gelen ziyan ve hasarlar,
Yerüstü ve/veya yeraltı sularının deĢarjında kullanılacak ek araçlar ve yalıtım
maddeleri için yapılan masraflar,
Toprağın yeterli derecede sıkıĢtırılmamasından kaynaklanan topraktaki
çökmelerden dolayı oluĢacak kayıp ya da hasarlar,
Kırık, çatlak ya da sızıntılar.
Kloz Değerlendirmesi:
Genellikle baraj, tünel ve benzeri iĢlerde zemin suyu ve düĢük kalite zeminlerin
görüldüğü yüksek riskli inĢaatlarda kullanılan bu kloz sigortacı lehine olup yukarıda
özel Ģartla sıralanan maddelerden ötürü oluĢacak hasar veya masraflar bu klozla
teminat harici bırakılmıĢtır. Bunun sebebi yüklenicinin inĢaata baĢlamadan önce
gerekli görülen elzem tetkikleri yapmasını sağlamak olsa da günümüzde ve incelenen
teklifler arasında sigortalı tarafından istenmeyen bir Ģart olduğundan, neredeyse hiç
yer almadığı gözlemlenmiĢtir (tekliflerde bulunma oranı % 4). Bu özel Ģart da Kloz
103 gibi tam istisnai durumdan düĢük limitler satın alınarak kurtarılabilir.
3.1.2.17 Kloz 105 – Mevcut yapılar ve/veya civar emlak teminatı
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak ve sigortalı tarafından belli bir ek prim ödenmek kaydıyla, "Maddi Zararlar"
teminatınında belirtilen hüküm ve Ģartlar çerçevesinde, bu klozda belirtilen yapılara,
poliçenin "Maddi Zararlar" bölümünde temin edilmiĢ olan inĢaat/montaj iĢleri
nedeniyle ve ani ve beklenmedik bir Ģekilde (örneğin vibrasyon, zayıf destekleme
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veya desteğin alınması, zemin suyu seviyesinin alçaltılması, temel takviyesi, tünel
açma iĢleri ya da taĢıyıcı elemanlar veya zeminle ilgili herhangi bir nedenle) ika
olunacak fiziki zayiat ve hasarları da kapsayacak Ģekilde geniĢletildiği ġirketçe kayıt
ve kabul edilmiĢtir.
Bu klozda listelenmiĢ olan yapılara/tesislere ika olunacak zayiat veya hasarlar,
ancak, iĢlerin baĢlamasından önce bu tesislerin durumunun, sigortalanması açısından
tatminkâr oldukları anlaĢılması ve/veya gerekli önlemlerin alınmıĢ olması kayıt ve
Ģartıyla temin edilecektir. Sigortalı ile sigortacı beraberce, yapıların, iĢlerin
baĢlamasından önceki durumunu gösteren bir rapor hazırlayacaktır.
AĢağıdaki durumlar istisnadır:
1. Tasarım iĢlerinde yapılan hata veya ihmallere atfedilebilecek kayıp ve
hasarlar,
2. Yapının sağlamlığını ve kullanıcıların emniyetini bozmayan çatlaklara bağlı
hasar veya kayıplar,
3. ĠnĢaat/montaj sırasında baĢka emniyet tedbirleri gerekirse bu tedbirler için
yapılacak masraflar.
Bu kloz ile temin edilen binalar/tesisler Ģunlardır:
Her bir olayda ödenecek tazminat limiti:
Toplam teminat limiti:
Muafiyet: Her bir hasarda en az olmak üzere hasarın %20'si muaf tutulacaktır.
Kloz Değerlendirmesi:
Bu kloz yüklenicinin ek prim ödemesi karĢılığında inĢaat sahasındaki mevcut
yapıları ve yakınındaki emlakları da, yukarıda sıralanan maddeleri hariç bırakarak,
kapsayacak Ģekilde teminatı geniĢletmeye yarayan bir özel Ģart olup genellikle çok
düĢük limit ve yüksek muafiyetle verildiği gözlenmiĢtir. Bu yapılar yüklenici ve
sigortacının beraber hazırlayacağı bir rapor ile kayıt altına alınır. Ġncelenen bir
dosyada Ġstanbul’da bir tünel projesinin sigorta poliçesine de konu olan bu madde
ilgili projede yer alan çevre yapılarda oluĢmuĢ hasarların bir kısmı kloz içeriğinde
yer alan “…iĢlerin baĢlamasından önce bu tesislerin durumunun, sigortalanması
açısından tatminkâr oldukları anlaĢılması ve/veya gerekli önlemlerin alınmıĢ olması
kayıt ve Ģartıyla temin edilecektir.” ibaresinden ötürü ödenmemiĢtir. Yüksek riskli ve
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çok geniĢ kapsamlı bir kloz olduğundan yüklenicinin yüksek limit isteği primi
gereksiz oranda artmasına sebep olmaktadır.
3.1.2.18 Kloz 106 – ĠĢin kısımlar halinde yapılmasıyla ilgili garanti hükmü
Poliçedeki ve ekli zeyilname veya klozlardaki diğer hüküm ve Ģartlar saklı kalmak
kaydıyla, dolgu, yarma, hendek, çukur, kanal veya yol iĢlerine doğrudan veya dolaylı
olarak ika olunacak zayiat, hasar veya bunlardan dolayı ortaya çıkacak
sorumluluğun, sigortalı iĢlerin tamamlanma durumuna bakılmaksızın bu toprak set,
hendek, çukur ve kanalların belirtilen toplam uzunluğu geçmeyecek kısımlar halinde
inĢa edilmesi Ģartıyla sigortacı tarafından tazmin edileceği ve her bir hadisede
sigortalıya ödenecek tazminatın bu kısımların onarım masraflarıyla sınırlı olacağı
kayıt ve kabul edilmiĢtir.
Kısmın maksimum uzunluğu: … x …… metre
Kloz Değerlendirmesi:
Bu kloz sigortacının iĢin kısımlar halinde yapılması halinde, en fazla bir kısmın
hangi ölçülerde yapılabileceğini limitleyen özel Ģart olup sigortacının lehine bir
klozdur. Bu kloz ile beraber sigorta poliçesinde belirtilen limiti aĢan boyutlarda bir
çalıĢmadan kaynaklanan hasarları ödemeyeceğini taahhüt eder sigortacı. Ġncelenen
tekliflerde sigortacının genellikle karayolu, tünel, altyapı gibi kısımlar halinde
yapılan inĢaat projelerinde koymak istediği limit olarak görülmüĢtür.
3.1.2.19 Kloz 107 – Kamplar ve depolar
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak kaydıyla, kamplar ve depolara, yangın, sel, seylâp, nedeniyle dolaylı veya
dolaysız olarak ika olunacak zarar ve hasarların, söz konusu yapı ve tesislerin, en az
20 yıllık kayıtlara göre saptanmıĢ olan en yüksek su seviyesinin üstündeki bir kotta
kurulmuĢ olması ve depo ünitelerinin arasında 50 m mesafe bulunması ya da özel
yangın duvarları ile birbirinden ayrılmıĢ olmaları kaydıyla temin edileceği taraflarca
kayıt ve kabul edilmiĢtir.
Her bir hasarda ödenecek tazminat limiti:
- Kamplar için

: ………………… TL / $ / €

- Her bir depo ünitesi için

: ………………… TL / $ / €
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Kloz Değerlendirmesi:
Bu kloz ile beraber iĢçi barınakları, çalıĢanların yemekhanesi ve benzeri Ģantiye
tesisleri olarak da bilinen kamp ve depolar yukarıda belirtilen Ģartlar yerine
getirildiğinde ek prim ile ĠnĢaat All Risk poliçesi kapsamına dâhil edilebilir. Bu özel
Ģart, incelenen teklifler arasında en çok yer alan tekliflerden biri olup ĠnĢaat All Risk
poliçelerinde bulunma sıklığı % 94’tür ve diğer tekliflerde proje bedelinin azlığından
ötürü yüklenici tarafından istenmediği görülmüĢtür. Bunun en önemli sebepleri proje
bedelinin küçük olduğu inĢaatlarda ek Ģantiye tesisleri ya kurulmamıĢ ya da çok
düĢük bedelli olduğundan teminat gereksiniminde bulunulmadığıdır.
3.1.2.20 Kloz 108 – ĠnĢaat makineleri, tesis ve ekipmanları garanti klozu
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak kaydıyla, sel ve seylâpın direkt veya dolaylı etkisiyle, sigortalı iĢlerle ilgili
makinelere, tesis ve ekipmanlara (geçici bina ve yapılar, kamplar, depolar ve
bunların muhteviyatına) ika olunacak kayıp ve hasarların, söz konusu makine, tesis
ve ekipmanların, iĢlerin ifasını takiben veya varsa, iĢ durması sırasında
depolandıkları yerin, son 20 yıllık verilere göre sel, seylâp tehlikesinden uzak olması
koĢuluyla tazmin edileceği ġirketçe kayıt ve kabul edilmiĢtir.
Kloz Değerlendirmesi:
Bu klozun ana veriliĢ amacı inĢaat sırasında kullanılacak iĢ makinelerinin de teminat
altına alınmasıdır. Bu özel Ģart en az diğer Ģartlar kadar önemli olsa da incelenen
tekliflerde bu klozun diğer klozlara nazaran daha fazla ek prim istenerek ve yüksek
muafiyet uygulanarak verildiği gözlenmiĢtir. Yoğun iĢ makinesinin olduğu
Ģantiyelerde temin edilen bu özel Ģart için bazı durumlarda ek Makine Kırılması
sigortası da verildiği görülmüĢtür. CAR tekliflerinde CPM fiyatı olarak da bilinen bu
özel Ģart primi doğrudan etkileyen bir klozdur.
3.1.2.21 Kloz 109 – ĠnĢaat malzemeleri garanti klozu
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak kaydıyla, inĢaat malzemelerine, sel veya seylâp etkisi ile dolaylı ve dolaysız
olarak ika olunacak kayıp, hasar veya sorumluluk halleri, bu tür malzemelerin 3
günlük ihtiyacı karĢılayacak miktarda olması ve bundan fazlasının 20 yıllık verilere
göre sel bölgesi olmayan bir yerde depolanıyor olması Ģartıyla temin edileceği
taraflarca kayıt ve kabul edilmiĢtir.
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Kloz Değerlendirmesi:
Bu kloz E.108 maddesine benzer Ģekilde çalıĢır. Ancak burada dikkat edilmesi
gereken unsur inĢaat malzemelerinin en az 3 günlük ihtiyacı karĢılayacak Ģekilde
depolanmasını Ģartıdır. Sigortalı lehine olan bu klozla yüklenici saha içerisindeki 3
günlük ihtiyacından daha fazla miktarda depoladığı ürünleri sigortalatmıĢ olur ve bu
kloz ek prim ödenmeden alınmaktadır.
3.1.2.22 Kloz 110 – YağıĢ, sel ve seylap riskleri ile ilgili güvenlik önlemlerine ait
garanti klozu
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak kaydıyla sigortalı kıymetlere yağıĢ, sel veya seylâp neticesinde ika olunacak
zararların ancak söz konusu projenin tasarımı ve gerçekleĢtirilmesi esnasında gerekli
emniyet önlemlerinin alınmıĢ olması koĢuluyla temin edileceği ġirketçe kayıt ve
kabul edilmiĢtir.
Gerekli emniyet önlemlerinden kasıt, sigortalı yerleĢim alanıyla ilgili olarak ve tüm
sigorta süresini kapsamak üzere, 20 yıllık bir dönüĢüm süresini dikkate alacak
Ģekilde ve istatistikî meteorolojik verilere dayalı tolerans hesaplarının yapılmıĢ
olmasıdır.
ĠnĢaat sahası içinde bulunan su yataklarındaki (ister kurumuĢ olsun, ister su taĢısın)
kum, ağaç gibi suyun akıĢını önleyecek engellerin, sigortalı tarafından hemen
giderilmemesi sonucu meydana gelecek ziyan ve hasarlar tazmin edilmeyecektir.
Kloz Değerlendirmesi:
20 yıllık yağıĢ geçmiĢini dikkate alacak Ģekilde tasarlanmıĢ sigorta kıymetlerinin
teminat altına alındığını garanti eden bu özel Ģart sigortalı lehine olup incelenen
teklifler arasında bu klozdan ötürü hiçbir ek prim uygulandığı görülmemiĢtir. Bunun
nedeni belirtilen Ģartlar sağlandığında böyle bir riskin hasar getirme olasılığının çok
düĢük olmasıdır. Ayrıca diğer bir neden de, diğer tüm klozlarda da geçerliliği olan,
sigorta sektörünün aĢırı rekabetçi olması ve sürekli fiyat revizyonuna gidilmesi
olarak görülebilir.
3.1.2.23 Kloz 111 – Enkaz kaldırma masrafları
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak kaydıyla,
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herhangi bir toprak kayması olayını takiben, projede belirtilen hafredilmiĢ
malzeme tutarının fazlası,
gerekli önlemlerin alınmamıĢ olması veya zamanında uygulanmaması
halinde, kayan yamaç veya eğimli arazinin ya da benzer Ģekilde bozulmaya
uğramıĢ olan arazinin yeniden inĢaatı için yapılacak masraflar, sigortacının
sorumluluğu dıĢındadır.
Kloz Değerlendirmesi:
Bu kloz sigortacı lehine gözükse de aslında yukarıda belirtilen Ģartlar dâhilinde
meydana gelmiĢ hasarlar hariç olmak üzere sigortalının enkaz kaldırma masraflarının
da teminata dâhil edildiğini gösteren bir klozdur. Ġncelen tekliflerin % 86’sında proje
bedelinin %4’ü limit ile verilmiĢtir. Ayrıca bu geniĢletme bazı sigorta Ģirketlerince
toplam sigorta bedeline dâhil edilip ek prim alınarak yapılsa da baĢka sigorta
Ģirketlerince herhangi bir ek prim karĢılığı alınmadan da verildiği gözlenmiĢtir.
3.1.2.24 Kloz 112 – Yangın söndürme ve güvenlik önlemlerine iliĢkin özel
koĢullar
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak kaydıyla, infilak ve/veya yangının dolaylı veya dolaysız etkileri nedeniyle
meydana gelecek ziyan ve hasarların, sigortalı tarafından aĢağıda belirtilen
önlemlerin alınması koĢuluyla temin edileceği ġirketçe kayıt ve kabul edilmiĢtir.
1. ĠĢlerin seyrine paralel olarak, her zaman yeterli sayıda ve nitelikte yangınla
mücadele ekipmanı, yeterli miktarda yangın söndürücü ünitesi çalıĢır ve hazır
halde bulundurulacaktır. Su tesisatı, iĢlerin devam etmekte olduğu seviyeden
bir önceki kota kadar tesis edilmiĢ olmalı ve boruların ağzı geçici kapaklarla
kapatılmıĢ olmalı,
2. Hortum ve taĢınabilir yangın söndürücülerinin bulunduğu dolaplar, belli
aralıklarla ancak, en az haftada iki kez kontrol edilmelidir,
3. Yerel yangın yönetmeliklerine uygun olarak, kalıpların sökülmesini takiben,
en kısa sürede, yangın odaları tesis edilmelidir,
4. Asansör boĢluğu, servis kanalları ve diğer tüm boĢluklar en kısa sürede ve
mutlaka malzemenin geliĢinden ve kalıp sökümünü takip eden iĢlerin
yapımının baĢlamasından önce geçici olarak kapatılmalıdır,
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5. Atık malzeme bekletilmeden saha dıĢına alınmalıdır. ĠĢlerin devam ettiği
katlarda/alanlarda biriken yanıcı atıklar ise, her iĢ günü sonunda mutlaka
temizlenmelidir,
6. TaĢlama, kesme veya kaynaklama, alev tabancası veya lehim/kaynak
makinesi kullanımı, sıcak bitüm uygulaması gibi ve sadece bu iĢlerle sınırlı
olmayan tüm "sıcak iĢ"leri mutlaka yetkili müteahhitler yapmalıdır. Isı ihraç
eden ve alev/elektrik kullanımı gerektiren tüm iĢler yangınla mücadele
konusunda eğitilmiĢ tam teçhizatlı en az bir iĢçinin gözetiminde
uygulanmalıdır. Sıcak iĢlerin uygulandığı alan, iĢler bitirildikten veya ara
verildikten bir saat sonra iyice kontrol edilecektir,
7. ĠnĢaat/montaj malzemesinin depolanmasının gerektirdiği durumlarda, her bir
depo, tek bir ünite için aĢağıda belirtilen limitleri aĢmayacak Ģekilde alt
depolama ünitelerine ayrılmalıdır. Her bir ünite bir diğerinden 50 metre
mesafede kurulacak veya aralarında yangına dayanıklı duvar bulunacaktır.
Tüm alev alıcı/yanıcı malzeme, özellikle yanıcı sıvı ve gazlar, mukavele
konusu

inĢaat/montaj

iĢlerinden

ve

sıcak

iĢlerden

uzak

alanlarda

depolanacaktır,
8. ġantiye bir güvenlik koordinatörü bulundurulacaktır. ġantiye sahası çitle
çevrili olacak ve giriĢ-çıkıĢlar kontrol edilecektir,
9. Güvenilir bir yangın alarm sistemi ve mümkünse, en yakın itfaiye teĢkilatına
direkt bağlı bir uyarıcı hat çekilmelidir,
10. Bir yangın önleme ve Ģantiye yangın operasyon planı yapılacak ve düzenli
olarak güncelleĢtirilecektir,
11. Müteahhidin tüm elemanları yangınla mücadele konusunda eğitilecek ve
haftalık tatbikatlar yapılacaktır,
12. En yakın itfaiye teĢkilatına inĢaat/montaj sahası tanıtılacak ve itfaiye giriĢleri
her zaman ulaĢıma açık tutulacaktır.
Her bir depolama ünitesi limiti: ………………… TL / $ / €
Kloz Değerlendirmesi:
Bu klozla beraber sigortalı yukarıda belirtilen Ģartları sağlaması dâhilinde infilak
ve/veya yangının dolaylı veya dolaysız etkileri nedeniyle meydana gelecek ziyan ve
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hasarların, sigortacı tarafından ödeneceği kayıt altına alınmıĢ olur. Bu tür yangın
hasarları Genel ġartlarca da zaten teminat altındadır.
3.1.2.25 Kloz 113 – Dâhili Nakliye Klozu
Bu kloz ile poliçedeki ve ekli zeyilnamelerdeki diğer hüküm ve Ģartlar saklı kalmak
ve sigortalı tarafından ek bir prim ödenmek kaydıyla, Poliçe'de Kısım I, Maddi
Hasarlar bölümünün, sigortalı değerlerin, sınırları dâhilinde her bir nakliyat için
tazmin edilebilecek limitin geçmemesi ve hava ve su yoluyla yapılan nakliyeler hariç
olmak koĢuluyla, inĢaat sahasına taĢınması esnasında meydana gelebilecek kayıp ve
hasarları da kapsayacak Ģekilde geniĢletildiği kayıt ve kabul edilmiĢtir.
Sigortalı değerlerin toplam meblağı: ………………… TL / $ / €
Kloz Değerlendirmesi:
Yüklenicinin lehine olan bu klozla, inĢaat riskinden kaynaklanan teminattan öte bir
nevi nakliyat teminatı verilmiĢ oluyor. Poliçede belirtilen sigortalı değerlerin belli
sınırlar dâhilinde, genellikle Türkiye veya inĢaatın gerçekleĢtiği ülke sınırları
içerisinde, sadece karayolu ile inĢaat sahasına taĢınması esnasında meydana
gelebilecek hasarlar da teminat altına alınmıĢtır. Bu kloz sigortalı lehine olup belli bir
limite kadar ek prim alınmadan poliçe kapsamına dâhil edilebilir.
3.1.2.26 Kloz 114 – Seri hasarlar
Bu kloz ile poliçedeki ve ekli zeyilnamelerdeki diğer hüküm ve Ģartlar saklı kalmak
kaydıyla, bu poliçeye aĢağıdaki hususların uygulanacağı kabul ve kayıt edilmiĢtir.
VerilmiĢ ise, hatalı tasarım, kusurlu malzeme ve/veya iĢçilik teminatlarına iliĢkin
olarak, aynı nedenle yapıda, yapının bir bölümünde, makine veya ekipmanda (montaj
dönemindeki hatalar hariç) meydana gelecek aynı tip zayiat ve hasarlarda ilgili
muafiyetlerin düĢülmesinden sonra tazminat, aĢağıdaki oranlarda uygulanacaktır:
Ġlk iki hasarda

: Hasarın % … (yüzde …)' ü

Üçüncü hasarda

: Hasarın % …

Dördüncü hasarda

: Hasarın % …

BeĢinci hasarda

: Hasarın % …

Sonraki hasarlarda ödeme yapılmayacaktır.
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(Riske maruz ünitelerin sayısına bağlı olarak, her bir elemanın kendi koĢullarına
uygun yüzdeler belirlenecektir.)
Kloz Değerlendirmesi:
ĠnĢaat firmasının aleyhine olan bu özel Ģart benzer risklerden ötürü aynı hasarı
yaĢayan yüklenicinin tazminatında gidilecek indirimi gösterir. Örneğin; bir bina
inĢaatında hatalı iĢçilikten kaynaklanan bir imalatın aynı hatadan birçok kez hasar
alması durumunda yukarıda belirtilen yüzdelerle çarpılarak hasarın ödenmesinde
karar kılan bu klozun verildiği yüzdeler, incelenen tekliflerde büyük çoğunlukta
%100 - %75 - %50 - %25 - %0 olarak ifade edilmiĢtir. Yani benzer hatadan ötürü
oluĢacak ikinci hasarda hasar miktarının % 75’i, üçüncü hasarda %50’si, dördüncü
aynı hasarda %25’i, beĢ ve beĢten sonraki hasarlarda ise tümü kesilir. Bunun sebebi
riskin artık ani ve beklenmedik olmaktan çıkmasıdır.
3.1.2.27 Kloz 115 – Kusurlu tasarım sonucu meydana gelecek dolaylı zıya ve
hasarlar
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak ve sigortalı tarafından belli bir ek prim ödenmek kaydıyla, teminatın, "Maddi
Zararlar" ile ilgili özel istisnalar paragrafının (c) maddesinin kaldırıldığı ve (d)
maddesinin aĢağıda belirtildiği Ģekilde değiĢtirildiği ġirket'çe kayıt ve kabul
edilmiĢtir:
(d) Kusurlu malzeme ve/veya iĢçilik ve/veya kusurlu tasarım sonucu meydana gelen
zıya ve hasarların onarımı, değiĢtirilmesi veya düzeltilmesi için yapılan masraflar
istisnadır. Ancak, bu istisna, doğrudan etkilenen sigortalı değerlerle sınırlı olacak
olup, doğru inĢa edilmiĢ sigortalı değerlerde neden olacakları zıya ve hasarlar için
uygulanmayacaktır.
Kloz Değerlendirmesi:
Yüklenicinin hatasından kaynaklanan hasarların teminat harici bırakıldığı ancak bu
hatalı imalattan ötürü doğru yapılan yerlere gelen zararların teminat altına alındığını
özetleyen bu kloz ek prim karĢılığında poliçeye dâhil edilebilir. Yükleniciler bu çeĢit
bir klozu sigorta poliçelerine dahil ederek tasarım hatalarından kaynaklanan hasarları
teminat altına alabilirler.
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3.1.2.28 Kloz 116 – Kısmi iĢletmeye alma
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak ve Sigortalı tarafından belli bir ek prim ödenmek kaydıyla, teminatın, söz
konusu zarar ve hasarların, "Maddi Zararlar" bölümü altında sigortalanmıĢ olan
değerleri sigorta süresi içinde inĢasından kaynaklanması koĢuluyla, iĢverene teslim
edilen veya iĢverence iĢletmeye alınan sigortalanmıĢ mukavele iĢlerine ika olunacak
zayiat ve hasarları da temin edecek Ģekilde geniĢletildiği ġirketçe kayıt ve kabul
edilmiĢtir.
Kloz Değerlendirmesi:
Yüklenicinin tamamladığı ve/veya teslim ettiği yerleri teminat harici bırakan ana
sözleĢmedeki “Maddi Zararlar” kısmını geçersiz kılan bu ek teminat ana sözleĢmede
yer alan aynı risklerin yeniden poliçe kapsamına alınmasını sağlar. Bu özel Ģart ek
prim karĢılığında poliçeye dâhil edilebilir. Özellikle alıĢveriĢ merkezleri, ofis ve
konut gibi çoklu yapıdaki projelerde inĢaatı devam eden kısımlar varken biten
kısımlara da teminat alınabilir. Örneğin, konut inĢaatı devam eden ancak AVM
inĢaatı bittiğinden burayı kullanıma açmak isteyen yükleniciler bu teminatı
poliçelerine dahil edebilirler.
3.1.2.29 Kloz 117 – Temiz su ve pis su borularının döĢenmesine iliĢkin garanti
hükmü
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak kaydıyla, Ģaft, hendek ve borulara, sel basması veya mil birikmesi nedeniyle
ika olunacak ziyan, hasar veya sorumluluğun, her bir hasarda, kısmen veya tamamen
hafredilmiĢ hendek uzunluğunun aĢağıda belirtilen maksimum uzunluğu aĢmamıĢ
olması Ģartıyla tazmin edileceği kayıt ve kabul edilmiĢtir.
Hendek maksimum uzunluğu:
Ancak, aĢağıdaki hallerde sigortacının sorumluluğu devam edecektir:
1. Boruların, döĢendikten hemen sonra, hendeği sel basması halinde, boruların
yüzmesini önleyecek Ģekilde sabitlenmiĢ olması.
2. Boruların açık uçlarının, döĢendikten hemen sonra, su, mil ve benzeri
maddelerin girmesini önleyecek Ģekilde kapatılmıĢ olması.
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3. Basınç testini takiben, test edilmiĢ boruların döĢenmiĢ olduğu hendeklerin
hemen kapatılmıĢ olması.
Kloz Değerlendirmesi:
Genellikle altyapı ya da Ģebeke suyu hattı inĢasında sık görülen bu kloz ile sigortacı
yüklenicinin bu tip hasarları asgariye indirmesi için riskin bir kısmını sigortalı
üzerinde bırakmak adına önceden belirlediği uzunluk ile müteahhidin inĢaatı önceden
belirlediği boyutlara/ölçülere uyarak yapmasını hedeflemek ister. Bu kloz ile beraber
bir tür muafiyet olarak da görülebilen bu kazı uzunluğu eğer sigortacının belirlediği
miktardan fazla olduğunda bir hasar gerçekleĢirse sigortacının bu hasarı
ödemeyeceğini belirtir. Belli limitler konulsa da inĢaat firmasının lehine olan bu
teminat çoğu teklifte ek prim alınmadan verildiğinden inĢaat firması tarafından talep
edilebilir. Ayrıca yüklenici bu kazı uzunluğuna azami göstererek olası bir hasar
durumunda tazminat sıkıntısı yaĢamasının önüne geçer.
3.1.2.30 Kloz 119 – ĠĢverenin mevcut emlağı veya sigortalının emanet, zilliyet
veya kontrolünde bulunan emlaka iliĢkin kloz
Bu kloz ile poliçedeki ve ekli zeyilnamelerdeki diğer hüküm ve Ģartlar saklı kalmak
ve sigortalı tarafından belli bir ek prim ödenmek kaydıyla, Kısım I "Maddi Zararlar"
bölümünün, mevcut tesisleri veya sigortalının emanet, zilliyet veya kontrolünde
bulunan tesislerde, maddi zararlar bölümünde sigortalanan ünitelerin inĢaat ya da
montajından kaynaklanan veya ortaya çıkan zarar veya hasarları da emlağı de
kapsayacak Ģekilde geniĢletildiği kabul ve kayıt edilmiĢtir.
Sigortacı, ancak, mukavele konusu inĢaat iĢlerinin baĢlamasından önce, söz konusu
emlağın iyi ve sağlam bir durumda olması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmıĢ
olması koĢuluyla tazminat ödeyecektir.
Vibrasyon veya taĢıyıcı elemanların zarar görmesi nedeniyle meydana gelecek zayiat
ve hasarlara iliĢkin olarak sigortacı, sadece kısmi veya tamamen çökme durumlarında
tazminat ödeyecektir. Sigortalı emlağın stabilitesini ve içindekileri tehlikeye
atmayacak estetik hasarlar tazminata konu teĢkil etmeyecektir.
AĢağıda belirtilen hallerde sigortacı sorumlu olmayacaktır:
ĠnĢaatın doğası gereği veya yapılıĢ tarzı itibariyle öngörülebilen kayıp ve
hasarlardan,
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Sigorta süresince gerekli olduğu için alınmıĢ olan hasar önleme ya da en aza
indirme masraflarından.
Teminat Limiti: …………… TL / $ / €
Muafiyet: min. …………… TL / $ / €, hasarın % ……’u
Kloz Değerlendirmesi:
Bu kloz sigortalı taraflardan iĢverenin ve yüklenicinin Ģantiye sahasında
bulundurduğu mal ve taĢınmazların yukarıda belirtilen Ģartlarda ve ek prim
karĢılığında sigorta kapsamına dâhil edilmesini sağlar. Sigortacılar tarafından en
düĢük limit ve en yüksek muafiyet ile verilen bu teminat yüklenicinin proje
sahasındaki mevcut sağlam yapılarını da sigorta kapsamına alır. Yüksek düzeyde
geniĢletme sağlayan bu özel Ģart düĢük limit ile (toplam sigorta bedelinin %2’sine
geçmeyecek Ģekilde) alındığında herhangi bir ek prim doğurmaz ancak geniĢletme bu
sınırın üstüne çıkması halinde sigortacının ek prim uyguladığı incelenen tekliflerde
sıklıkla karĢılaĢılmıĢtır.
3.1.2.31 Kloz 120 – Vibrasyon (TitreĢim), payanda desteğinin zayıflaması yada
yer değiĢtirmesi klozu
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak kaydıyla belirtilen ekstra (ek) primi de sigortalının ödemesiyle, bu sigortanın
II. kısmı, titreĢim veya desteğin zayıflaması ya da yer değiĢtirmesinden dolayı
oluĢabilecek kayıp ve hasarlar sonucundaki sorumluluğu teminat altına alabilecek
Ģekilde geniĢletilecektir. Eğer;
Herhangi bir mal, mülk ya da binada oluĢabilecek zayiat ve hasardan doğan
sorumluluğu -eğer böyle bir zayiat veya hasar, bütünüyle veya kısmi bir
çökme sonucunda oluĢursa- sigortacı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
ĠnĢaata (yapıya) baĢlamadan önce durumu sağlamsa (emniyetli ise) ve/veya
gerekli hasar önleme tedbirleri alınmıĢsa, böyle herhangi bir mal, mülk ya da
binada oluĢabilecek ziya veya hasardan doğan sorumluluğu Sigortacı tazmin
etmekle yükümlü olacaktır.
Eğer talep edilirse, sigortalı, inĢaata baĢlamadan önce tehlikeye atılan
herhangi bir mal, mülk, toprak ya da binanın (yapının) durumuna iliĢkin
raporu, masrafı kendisine ait olmak üzere hazırlayacaktır.
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Sigortacının Ģu hususlara iliĢkin tazmin yükümlülüğü yoktur;
Yapı (inĢaat) iĢinin doğasından ya da yapılma tarzından dolayı kaçınılmaz
olan zarar ve hasarları,
Ne mal, mülk ya da yapının stabilitesini etkileyen ne de kullanıcıları
tehlikeye atan yüzeysel (sati) hasarlar,
Sigorta süresince gerekli olduğu için alınmıĢ olan hasar önleme ya da en aza indirme
masrafları.
Teminat Limiti (Her bir hasarda)

: ………………… TL / $ / €

Toplam Teminat Limiti

: ………………… TL / $ / €

Kloz Değerlendirmesi:
Bu klozla, yukarıda belirttiği iki madde ile sigortacının kendisini tazminat ödemekten
muaf tuttuğu durumlar hariç olmak üzere, titreĢim veya desteğin zayıflaması ya da
yer değiĢtirmesinden dolayı oluĢabilecek hasarlar ve inĢaata (yapıya) baĢlamadan
önce durumu sağlamsa (emniyetli ise) ve/veya gerekli hasar önleme tedbirleri
alınmıĢsa, böyle herhangi bir mal, mülk ya da binada oluĢabilecek ziyan veya
hasardan doğan sorumluluğu sigortacı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
3.1.2.32 Kloz 121 – Kazıklı temel ve istinat duvarı çalıĢmalarına iliĢkin özel
Ģartlar
Poliçe ve zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak Ģartıyla,
taraflar aĢağıda belirtilen olaylardan ileri gelen giderlerin teminat kapsamına
girmeyeceği hususunda anlaĢmıĢlardır:
ĠnĢaat sırasında yanlıĢ yerleĢtirilmiĢ, yanlıĢ dizilmiĢ veya sıkıĢmıĢ,
Zemine veya toprağa çakma ya da çıkarma sırasında hasarlanmıĢ, kaybolmuĢ
veya terk edilmiĢ,
SıkıĢmıĢ veya hasarlanmıĢ kazık çakma ekipmanı ya da muhafazaları (casing)
nedeniyle

hasara

uğramıĢ

kazık

ve

istinat

duvarı

elemanlarının

değiĢtirilmeleri veya düzeltilmeleri amacıyla yapılan masraflar,
Birbirlerinden ayrılmıĢ veya sökülmüĢ palplanĢların düzeltilmesi amacıyla
yapılan masraflar,
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Herhangi bir malzemenin sızma ya da kaçağını ortadan kaldırmak için
yapılan masraflar,
BoĢlukların doldurulması veya kayıp bentonitin yenilenmesi için yapılan
masraflar,
Herhangi bir kazığın veya temele ait elemanların taĢıma kapasitesi testinde
baĢarısız olması veya amaçlanan taĢıma kapasitesine ulaĢılamaması nedeniyle
meydana gelen masraflar,
Profil veya diğer ölçüleri boyutları eski haline getirmek amacıyla yapılan
masraflar.
Bu kloz, doğal tehlikelerden meydana gelen kayıp ve zararı kapsamaz. Bu nitelikteki
hasarların teminat kapsamında olduğunun ispat ve yükümlülüğü sigorta ettirene
aittir.
Kloz Değerlendirmesi:
Sigortacının lehine olan bu klozda yer alan sekiz adet madde ile sigortacı bu
kapsamda oluĢabilecek hasarları ödemekle yükümlü olmadığını belirtir. Sigortacı bu
klozun geçerli olduğu inĢaat türünde yukarıda saydığı maddelerden dolayı yüksek
hasar alacağı düĢüncesiyle bu özel Ģartı poliçeye dâhil ettirme ve primde indirim
yapma yetkisine sahiptir. Ġncelenen tekliflerde bu özel Ģart yüksek oranda yer
almaktadır (%89). Yüklenici firma eğer mümkünse bu klozu tekliften çıkartarak
yukarıda sayılan durumlarda da hasar ödemesi alabilir.
Bu teminatların bir kısmı inĢaat firması bir kısmı da sigortacı lehine gözükse de
aslında hepsi belirtilen limit ve muafiyet ile poliçeye dâhil edilmeli ya da dâhil
edilmediği açıkça belirtilmelidir. ĠnĢaat All Risk poliçelerinin doğası gereği tüm
riskler sigortası olmasına rağmen sektörce kabul görmüĢ bu maddelerin hem teklif
aĢamasında hem de poliçelendirme aĢamasında açıkça belirtilmesinin her iki tarafın
da faydasına olduğu hasar ödeme aĢamalarında açıkça görülmüĢtür. Poliçe teklifinde
yer almayan maddenin doğrudan tüm-riskler kapsamına girmesi gerektiği mi yoksa
belirtilmeyen özel Ģartın aslında hiç var olmadığı mı sorusu her zaman hasar ödeme
aĢamasında sorun teĢkil etmiĢtir. Bunun için inĢaat firmaları aldıkları teklifleri iyi
incelemeli, gerektiğinde uzman yardımı almalı ve tüm bu özel Ģartlarda detay bilgi
talep etmelidir sigortacıdan.
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3.1.2.33 Ek teminat – Üçüncü Ģahıs mali mesuliyet teminatı teminatın kapsamı
Bu kloz sigortalıyı, sigortanın yürürlüğü esnasında, sigortalanmıĢ olan inĢaat ve
montaj iĢlerinin ifası sebebiyle meydana gelen olay neticesinde,
Üçüncü Ģahısların ölmesi veya bedeni zarara uğraması,
Üçüncü Ģahıslara ait mal ve kıymetlerin zıya ve hasara uğraması sebebiyle,
poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı,
kendisine karĢı, üçüncü Ģahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan
taleplerinin sonuçlarına karĢı, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki sorumluluk
hükümleri çerçevesinde ve aĢağıda belirtilen haller ve özel Ģartlar göz önünde
tutularak, poliçede belirtilen teminat limitleri dâhilinde temin eder.
Sigortacı, ayrıca bu teminat ile ilgili olarak bir dava açılması hâlinde, hüküm olunan
mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini de üstlenecektir. Ancak, bu masraflarla
zarar görene verilmesi gereken tazminat toplamı sigorta poliçesinde yazılı azami
bedeli geçemez.
Cezai takibattan doğan diğer masraflarla, muhtemel para cezaları sigorta teminatı
dıĢındadır.
Aksine sözleĢme yoksa teminat dıĢında kalan haller
Herhangi bir mülkün ya da yapının vibrasyon veya taĢıyıcı, destek veya
payandalarının zayıflatılması veya kaldırılması nedeniyle meydana gelecek
bedeni veya maddi zararlar,
Bakım devresinde meydana gelen zararlar,
Çapraz sorumluluk kapsamına giren zararlar,
Bir kaza sonucu ani olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği zararları.
Teminat DıĢında Kalan Haller
Sigortacı, aĢağıdaki hallerden sorumlu olmayacaktır:
Bir mukavelenin ifasına veya özel bir anlaĢmaya dayanıp, sigortalının kanuni
sorumluluk ölçüsünü aĢan talepler,
Ana teminat kapsamında temin edilebilir herhangi bir kıymetin, ikame,
onarım, iyileĢtirme veya yeniden yapımı için gerekli olan masraflar,

78

Her türlü netice hasarları,
Sigortalının ve/veya sigortalıya bir hizmet veya vekâlet münasebeti ile bağlı
kimseler ve sigortalının aile efradının uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar ve
bunların zilliyet, emanet veya kontrolünde bulunan mal ve mülklere ika
olunacak zıya veya hasarlar nedeniyle ortaya çıkan talepler,
Her türlü kara, hava ve deniz araçlarının neden olacağı zarar, (ancak iĢ
makinelerinin Ģantiye sahası içindeki faaliyetleri sebebiyle verebilecekleri
zararlar teminata dâhildir)
Bir kaza sonucu ve ani olmayıp, zaman içinde ortaya çıkan her türlü çevre
kirliliği zararları.
Özel ġartlar
Sigortacı, tazminat talebinde bulunan kiĢilerle doğrudan temasa geçerek,
anlaĢma yapma hakkına sahiptir.
Sigortacının açık onayı olmadıkça, sigortalı tazminat talebini kısmen veya
tamamen kabule yetkili olmadığı gibi, zarar görenlere herhangi bir tazminat
ödemesinde bulunamaz.
Sigortalı, bu kloz teminatına girebilecek herhangi bir olay vukuunda dava
yolu il ve/veya sair suretle bir tazminat talebi karĢısında kalması halinde
o Durumu sigortacıya derhal bildirmek veya cezai takibatla ilgili
olarak almıĢ olduğu ihbarname, davetiye gibi belgeleri sigortacıya
vermek,
o Dava açılması halinde, davanın takip ve idaresi için sigortacının
göstereceği avukata gerekli vekâletnameyi vermek,
o Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması
için

sigortacının

yetkili

kıldığı

temsilcilerinin,

rizikonun

gerçekleĢtiği yerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları
araĢtırma ve incelemelere müsaade etmek ile yükümlüdür.
Kloz Değerlendirmesi:
Tüm tekliflerde geçerli olan bir teminattır. ĠĢveren, müteahhit ve alt taĢeronlar
tarafından üçüncü Ģahıslara verilecek zararlar bu ek teminat ile sigortalanır. Belli bir

79

limite kadar ek prim alınmaz ve CAR fiyatının içinde verilebilir. Ġncelenen
tekliflerde görülmüĢtür ki inĢaat firmalarının bu teminatı toplam inĢaat sigorta
bedelinin %10’undan fazla limit ile istediği durumlarda sigortacı ya ek prim istemiĢ
ya da muafiyet oranını artırmıĢtır.
3.1.2.34 Ek kloz 1 – Yer altı sularının pompalanması - suyun uzaklaĢtırılması
klozu
Poliçedeki ve ekli zeyilname ve klozlardaki diğer hüküm ve Ģartlar saklı kalmak
kaydı ile sigortacının aĢağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak sigortalıya tazminat
ödemeyeceği kayıt ve kabul edilmiĢtir.
Yedek ekipmanın kullanılmakta olan en büyük pompanın kapasitesine eĢit ya
da daha büyük kapasite ile sahada kurulu olmaması ve yedek ekipmanın
pompalama iĢlemleri baĢlamadan hemen önce çalıĢmaya hazır halde
bulunmaması halinde, doğrudan ya da dolaylı olarak su giderme sisteminin
bozulmasından / arızalanmasından dolayı meydana gelen zıya ve hasarlar,
ĠĢbu poliçe ile teminat altına alınan risklerden kaynaklanan hasarlar hariç
olmak üzere yeraltı suyunu uzaklaĢtırmak için yapılan tüm masraf ve
harcamalar.
Kloz Değerlendirmesi:
Yukarıda belirtilen Ģartlarda sigortacı tazminat ödememeyi kayıt ve kabul edeceği
için müteahhit firma gerekli önlemleri aldığından emin olmalıdır. Bu önlemler eğer
alınmamıĢsa bu riskten doğabilecek her türlü hasar teminat dıĢı kalacak, bu da
sigortalı inĢaat firmasının aleyhine olacaktır.
3.1.2.35 Ek kloz 2 – Sigorta süresinin otomatik uzatılması klozu
Bu kloz ile poliçe Ģartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hükümler saklı
kalmak kaydıyla, poliçe süresinin sigortalı ve sigortacının üzerinde anlaĢtığı limite
kadar otomatik olarak uzatılacağı ġirketçe kayıt ve kabul edilmiĢtir.
Kloz Değerlendirmesi:
Her iki taraf için de iĢlem kolaylığı niteliğinde olan bu kloz ile hem sigortacı hem de
sigortalı geciken iĢlerde, ek prim ödenmesi kaydıyla, otomatik süre uzatımını kabul
eder.
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3.1.2.36 Ek kloz 3 – Sigorta bedel artıĢı klozu
Taraflar, sigorta süresi içinde, sözleĢmenin gerçek bedelinin sigorta baĢlangıcında
tespit ve beyan edilen tahmini sözleĢme bedelinin üzerinde olması durumunda,
sigorta bedelinin, Sigortacıya sözleĢmenin nihai toplam bedelinin bildirilmesi,
Sigortalının Sigortacıya bedel artıĢına karĢılık gelen ek primi ödemesi ve bedel
artıĢının poliçe üzerinde belirtilmiĢ olan azami limiti aĢmaması kaydı ile otomatik
olarak artırılması konusunda mutabık kalmıĢlardır.
Kloz Değerlendirmesi:
Nihai bedeli kesin olmayan ya da bedel artıĢı yoğun olabilen iĢlerde sigortacının
iĢlem kolaylığı açısından belli bir limite kadar yaĢanan bu bedel artıĢlarını ek prim
almak kaydıyla teminata dâhil ettiğini bildirir.
3.1.2.37 Ek kloz 4 – Profesyonel hizmetler klozu
Bu kloz ile iĢbu poliçe ile temin olunan riskler nedeniyle hasara uğrayan sigortalı
değerlerin, hasar ekspertiz masrafları hariç olmak üzere, onarım ya da yenilenmesi
için sigortacının onayı ile yüklenicinin karĢılamakla zorunlu olduğu mimar, eksper
ve danıĢman mühendislerin ücretlerinin ya da diğer profesyonel ücretlerin teminata
dâhil edileceği ġirketçe kayıt ve kabul edilmiĢtir.
Kloz Değerlendirmesi:
Bu klozla, hasara uğrayan sigortalı değerlerin danıĢman ücretleri belli bir limitle
teminata dâhil edilir. Bu kloz müteahhit firma lehine olup bu klozdan ötürü ek prim
uygulandığı görülmediğinden inĢaat firmalarının belli bir limitle poliçelerine dahil
etmelerinde fayda vardır.
3.1.2.38 Ek kloz 5 – Planlar ve dokümanlar klozu
SözleĢme iĢleri ile ilgili olarak sigortalının hakediĢ alabilmesi için gereken ve
sigortalı sözleĢme iĢleri ile ilgili olan plan, çizimler vb. dokümanların bu poliçede
teminat kapsamı altında bir ziyan veya hasara maruz kalması durumunda, bu
dokümanların tekrar yazılması ya da çizilmesi masrafları sigortacı tarafından
poliçede belirtilmiĢ limitler dâhilinde karĢılanacaktır.
Kloz Değerlendirmesi:
Hasara uğrayan plan, çizim vb. dokümanların yeniden yapılması için gerekli
masrafların teminat kapsamında olduğunu bildiren bir klozdur. ĠnĢaat firması
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lehinedir ancak incelenen tekliflerde çok az rastlanmıĢ olup herhangi bir sürprim
uygulanmadığı gözlemlenmemiĢtir. Bu yüzden bu klozun belli bir limitle poliçeye
dahil edilmesi yüklenici yararınadır.
3.1.2.39 Ek kloz 6 – Patlatma iĢleri klozu - Swiss RE özel Ģartı
Tüm patlatma operasyonları Türkiye’de yürürlükte olan düzenlemelere / kanunlara
uygun olarak yapılacaktır.
Tüm patlatma operasyonları teftiĢ ve kontrol edilecek ve ayrıca yeraltı titreĢimleri
izlenecektir.
Patlatma iĢlerinden 100 metre mesafeye kadar tüm yapıların mevcut çatlaklar ve
kusurları tetkik edilmeli ve tespit edilen çatlak ve kusurlar patlatma iĢlerinden önce
yazılı olarak kayda geçirilmelidir.
Sigortalının

yetkili

personeli

ve

emniyet

mensupları

haricinde

patlama

operasyonların yapılacağı sahaya giriĢ kesinlikle engellenmelidir.
Patlayıcılar diğer yapılardan en az 100 metre mesafede ve diğer malzemelerden ayrı
olarak depolanmalıdır.
Kloz Değerlendirmesi:
Müteahhidin patlatma iĢleri, özel Ģartta belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesinin
gerektiğini bildiren bu teminat ile sigortacı bu özel Ģartlara uyulmayan durumlarda
oluĢabilecek hasarlarda kendisinin tazminat ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıĢ
olur. Sigortacı yararına olan bu kloz, patlatma faaliyeti olan tüm iĢlerde yer almıĢtır.
Bu yüzden yüklenicinin bu iĢler sonucu oluĢan hasarların tazmininde herhangi bir
sıkıntı yaĢamasın diye patlatma iĢlerini özel Ģartta yazan maddeleri dikkate alarak
yürütmelidir.
3.1.2.40 Ek kloz 7 – Metro inĢaatları çatlak klozu
ĠnĢaat sahasında ve/veya açık kazı sahalarında, aç-kapa metodu ile inĢa edilen
kısımların çevre duvarlarına 20 metre ve tünel akslarına 25 metre mesafeye kadar
tüm yapıların mevcut çatlak ve kusurları tetkik edilmeli ve tespit edilen çatlak ve
kusurlar inĢaat iĢlerinden önce yazılı olarak kayda geçirilmelidir.
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Kloz Değerlendirmesi:
Sigortacı lehine olan bu klozda sigortacı yukarıda belirlenen kriterlerce sigortalının
gerekli önlemleri almasını, aksi takdirde oluĢacak hasardan sorumlu olmama hakkına
sahip olduğunu bildirir.
3.1.2.41 Ek kloz 8 – Off-shore klozu
Denizin normal hareketleri, alüvyon ile dolma, yıkanma, erozyon hasar
olarak kabul edilmez.
Deniz dibini tekrar taramak ve dolgu kaybı teminat haricidir.
Yüzen ekipmanlar ve bunlardan doğan sorumluluklar teminat haricidir.
Kablolar, çapalar, zincirler ve Ģamandıralar teminat haricidir.
Denizaltı kablolarının pozisyonları tüm inĢaat süresi boyunca iĢaretlenmeli ve
kablolar için gerekli koruma önlemleri alınmalıdır.
Tüm liman sorumluluk hasarları teminat haricidir.
ĠnĢaat sahası deniz trafiğine en az 200 metre uzaklıkta olmalıdır.
ĠnĢaat sahası Ģamandıra ve ıĢıklandırma ile iĢaretlenmelidir.
Meteoroloji yetkilileriyle sürekli temas halinde olunmalı ve muhtemel
fırtınalar en az 12 saat öncesinden haber alınmalıdır.
Her türlü mobilizasyon/demobilizasyon maliyeti ve buna sebep olabilecek
hava koĢulları ya da herhangi bir durum teminat haricidir.
“Ġlk AteĢ” kapsamında sigortalanmadığı sürece mevcut yer bundlarına
gelebilecek her türlü hasar ve kayıplar teminat haricidir.
Geçici bundların projelendirme kriterleri 50 yıllık tekrarlanma periyodu olan
sellerin üstünden aĢmasına dayanacak Ģekilde tasarlanmalıdır.
TaĢ serme, tesviye iĢlerini 200 metreyi geçmeyecek Ģekilde takip etmelidir.
Tüm yüzen ve diğer ekipman ve/veya bunlardan kaynaklanan sorumluluklar: Bu
ifade ile kastedilen, inĢaat iĢlerinde kullanılan herhangi bir yüzen makine ya da
ekipmanın kontrol dıĢına çıkarak üçüncü kiĢilere zarar vermesi durumunda, bu tip
hasarların teminat kapsamında değerlendirilmeyeceğidir.

83

Tel, kablo, çapa, zincir ve Ģamandıra çekim iĢlemleri: ÇalıĢma sahasının belirlenmesi
ya da ölçme ve/veya tespit yapılması için yapılacak bu iĢlemler dolayısıyla
karıĢılabilecek hasarlar, teminat kapsamı içerisinde değerlendirilmeyecektir.
Tüm sigorta süresi içinde hava koĢulları veya herhangi bir baĢka nedenden
kaynaklanan her türlü mobilizasyon/demobilizasyon iĢlemleri: Bu iĢlemler, hasarın
önlenmesine yönelik olup sigortalının sigorta poliçesinin taraflarından biri olarak
yükümlülüklerinden

biri

olup

yine

sigorta

teminatı

kapsamında

değerlendirilmeyecektir.
Alüvyon ile dolma/doldurma: ĠnĢaat çalıĢma sahasının, zamana bağlı olarak alüvyon
ile dolması ani ve beklenmedik bir etki olarak değerlendirilmemekte olup teminat
kapsamında yer almamaktadır. Diğer yandan, alüvyon ile doldurma iĢlerinde
meydana gelebilecek/ortaya çıkabilecek hasarlar, denizin normal ve/veya medcezir
hareketlerinin etkileri nedeniyle oluĢabilecek olduğundan yine ani ve beklenmedik
olmayacağından teminat kapsamında değerlendirilemeyecektir.
Ancak, sigortaya konu teĢkil eden inĢaat sahasında, denize ve/veya limana yakın
herhangi bir noktadan akarsu katılımı olmadığı göz önünde bulundurularak söz
konusu özel istisnanın teklif kapsamından çıkarılmasında herhangi bir sakınca
görülmemektedir.
Dolgu kaybı/hasarı: Denizin normal hareketleri ya da med-cezir olaylarının iklim
koĢullarına bağlı olarak belirli periyotlarda tekrarlanması, bu tip hasarları ani ve
beklenmedik olmaktan çıkarmakta olup bu hasarlar teminat kapsamı dıĢında
değerlendirilir ve yüklenicinin bu sebeplerden kaynaklanan hasarları kendisine
ödenmez.
Toprak erozyonundan kaynaklanan hasarlar: Erozyonun zamana bağlı bir etki olduğu
düĢünülerek, toprak erozyonundan kaynaklanan hasarlar ani ve beklenmedik olmayıp
teminat kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, inĢaat sahasının ve yakın
çevresinin hâlihazırda faaliyet gösteren liman sahaları olması ve yakın çevrede
denize akarsu katılımı olmaması nedeniyle erozyon kaynaklı herhangi bir hasarla
karĢılaĢma olasılığı bulunmaması nedeniyle bu istisnayı da teklif kapsamından
çıkarmak mümkün olacaktır.
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Temizleme (Scouring): Su içinde yapılan iĢlerde denizin normal hareketleri ve/veya
med-cezir olaylarına bağlı olarak yapılması gereken temizleme iĢleri de ani ve
beklenmedik olmadığı için teminat kapsamında yer almayacaktır.
Enkaz Kaldırma Masrafları (Deniz iĢleri ile ilgili kısım): Su içinde yapılan iĢlerde
denizin normal hareketleri ve/veya med-cezir olaylarına bağlı olarak yapılması
gereken temizleme iĢleri de ani ve beklenmedik olmadığı için teminat kapsamında
yer almayacaktır.
Kloz Değerlendirmesi:
Sigortacı lehine olan bu klozda deniz üzerinde görülen risklerden teminat harici
bırakılan yerler açıkça ifade edilmektedir. Özellikle deniz üstünde yapılan yüksek
riskli

iĢlerde çalıĢan

yükleniciler sigorta

poliçelerinde bu klozla fiyatın

düĢebileceğinin farkında olmalıdırlar.
3.1.2.42 Ek kloz 9 – 72 saat klozu
72 saatlik bir zaman süresi içinde sel, seylâp, fırtına, ya da depremin doğrudan
sonucu olarak sigortalı değerlere ika olunacak ziyan ve hasarların tek bir hadiseden
kaynaklanmıĢ olduğu kabul edilecektir.
Kloz Değerlendirmesi:
Yüklenici lehine olan bu klozda 3 günlük süre içerisinde oluĢan doğal afetler tek bir
hasar olarak kayda alınır ve gerekli hasar iĢlemleri tek bir hasarmıĢçasına dikkate
alınarak yapılır. Örneğin; minimum 10.000 $ muafiyet uygulanan CAR teklifinde 72
saat içerisinde birden çok hasar oluĢsaydı ve her hasar 9.000 $’lık sayılsaydı,
müteahhit firma hiçbir hasarın ödemesini alamazdı çünkü muafiyet barajını yani
10.000 $’ı aĢamazdı. Ancak bütün bunlar tek bir hasarmıĢçasına düĢünülürse
müteahhit firma belirlenen muafiyet oranı düĢüldükten sonraki kısımların tazminine
hak kazanmıĢ olur. Bu durumda yüklenici hasar ödemesi alamamak yerine 27.000 $
toplam hasardan 10.000 $ muafiyet düĢürülerek toplam 17.000 $ hasar tazminatına
hak kazanmıĢ olur.
3.2 Bina ĠnĢaatları
Bina inĢaatları geniĢ bir yelpazede yer almakla beraber uygulamada genellikle konut,
ofis, alıĢveriĢ merkezi, büyükelçilik binası, depo, fabrika gibi birçok yapı inĢaatını
içerir. Bilhassa tünel, baraj veya köprü inĢaatı gibi daha komplike bir yapıya sahip
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olmadığından bu tür yapıların sigortalanmasında sorulacak baĢlıca sorular genel
hatlarıyla Ģu Ģekildedir;
a. KeĢif Özeti veya Fiyat Kırılımı: KeĢif özeti her iĢte büyük önem arz eden
bir bilgidir. Yüklenicinin teminat almak istediği bütün iĢleri ayrı ayrı her
kalemde göstererek toplam sigorta bedelini oluĢturur. Olası bir hasar anında
ilgili bağlantının kurulmasında fayda sağlar. Ayrıca sigorta teklifi verilirken
prim hesaplamasındaki en temel öğedir.
b. ĠĢ Programı: ĠĢ Programı bütün inĢaat iĢlerinde istenilmesi gereken bir
dokümandır. Bu plan ile yüklenici yapacağı iĢin detaylı açılımını gösterdiği
gibi gün itibariyle, hasar olduğunda, o güne kadar yapılmıĢ tüm iĢler ve
hasarlı bölümün ne kadar tamamlandığını gösterebilen bir plandır. ĠĢ
programı sigorta teklifi veren uzman tarafından incelenir ve mantıklı
bulmadığı iĢ programları için detaylı açıklama talep eder.
c. Zemin Etüt Raporu Sonuç Kısmı: Her türdeki inĢaat iĢinde mutlaka bir
zemin etüt raporu hazırlanır ve bu rapora göre gerekli zemin iyileĢtirme
çalıĢmaları varsa yapılır. Bu raporun sonuç kısmı sigortacının zemin riski
değerlendirmesi açısından yeterlidir çünkü burada yazılan önermeler ile
sigortacı inĢaat yapılacak arazinin zeminden kaynaklanan mevcut risklerini
görür ve fiyatlandırmasını bu rapora göre Ģekillendirir. ĠnĢaat Mühendisleri
Odası, eğitiminde (t.y.) Çizelge 3.2’de de özetlenmiĢ olarak gösterilen dört
farklı zemin grubundan bahsetmiĢtir. Bunlar Ģu Ģekildedir;
i. Zemin Grubu A: Serbest basınç direnci (SBD) 1000 kPa’dan büyük
olan masif volkanik kayaçlar ve ayrıĢmamıĢ sağlam metamorfik
kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar, çok sıkı kum, çakıl ve SBD’si
400 ile 1000 kPa arasında olan sert kil ve siltli kil yapıda zeminler.
ii. Zemin Grubu B: SBD’si 500 ile 1000 kPa arasında olan tüf ve
aglomera gibi gevĢek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemleri
bulunan ayrıĢmıĢ çimentolu tortul kayaçlar, sıkı kum, çakıl ve SBD’si
200 ile 400 kPa arasında olan çok katı kil ve siltli kil.
iii. Zemin Grubu C: SBD’si 500 kPa’dan düĢük olan yumuĢak süreksizlik
düzlemleri bulunan çok ayrıĢmıĢ metamorfik kayaçlar ve çimentolu
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tortul kayaçlar, orta sıkı kum, çakıl ile SBD’si 100 ile 200 kPa
arasında olan katı kil ile siltli kil.
iv. Zemin Grubu D: Yer altı su seviyesinin yüksek olduğu yumuĢak,
kalın alüvyon tabakaları, gevĢek kum ile SBD’si 100 kPa’dan düĢük
olan yumuĢak kil ile siltli kil.
Görüldüğü üzere zemin malzemesinin sadece kil ya da kayaç
olduğunun bilgisi tam olarak yetmemekle beraber yük taĢıma
kapasitesine

ıĢık

tutan

kPa

bilgisi

de

çoğu

yerde

gerekli

görülmektedir.
Çizelge 3.2 : Zemin grubu tanımı (ĠMO, t.y.)

Zemin kalitesinin ayrıĢmasında kullanılan bir diğer sınıflandırma ise Deprem
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’te belirtilen Yerel Zemin
Sınıfları’dır (Çizelge 3.3).
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Çizelge 3.3 : Yerel zemin sınıfları (ĠMO, t.y.)

d. Temel Tipi: Yapılacak inĢaatın temel türü (tekil, radye, kuyu temel vb.) türü
sigortacı tarafından irdelenen bir bir unsurdur. ĠnĢaat all risk sigorta
tekliflerinde çoğunlukla iki tür temel ortaya çıkar ki bunlar da radye temel
(ġekil 3.1) ile kuyu temel türleridir. Bilhassa bitiĢik nizam inĢaatlarda görülen
kuyu temel türü fiyatlandırma çalıĢmalarında yüksek riskli görülür ve yüksek
muafiyet ve prim ile yükleniciye teklif verilir. Radye temel doldurulmuĢ
zeminler gibi zemin emniyet gerilmesi çok düĢük olan zeminlerde ya da yapı
yüklerin çok büyük olduğu durumlarda uygulanır.

ġekil 3.1 : Radye temel tipleri
e. Adres: ĠnĢaatın adresi her Ģeyden önce deprem sınıfını belirleyeceği için çok
önemli bir bilgidir. Adresin sadece il / ilçe bazında verilmesinden öte cadde
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ve hatta sokak detayına kadar inilmesi daha faydalıdır. Yüklenici, Ģantiye
sahasına en yakın su yerleĢkesini (olası bir sel hasarı için) ve/veya heyelan
bölgesini (örneğin; Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki konut projeleri için) göz
önünde bulundurarak aldığı önlemleri sigortacıya bildirdiği takdirde primde
revizyon talep edebilmektedir. Ayrıca günümüzde detaylı adres sayesinde
uydu görüntüsü kontrol edilir ve eğer varsa bitiĢik nizamdaki yapılar dikkate
alınabilir. Detaylı adres bilgisi inĢaat sigortalarında fiyatta büyük etkisi olan
terörizm riskini de detaylı incelemeye fırsat sunmaktadır. Bina inĢaatlarında
terörizm riski pek gözetilmese de devlet yatırımı olan diğer inĢaat türlerinde,
özellikle baraj ve altyapı inĢaatlarında, bölgenin kalkınmasını engelleyici
terörist eylemler yaĢanmaktadır. Örneğin; Tunceli ili merkez ilçesi Aktuluk
Köyü’ndeki baraja gelen teröristlerin baraja ait regülâtör komuta odasına
önemli ölçüde bıraktıkları hasar buna en iyi örnek olmaktadır. (Hürriyet, 07
Eylül 2010).
f. Güvenlik

Önlemleri:

Özellikle

Türk

müteahhitlerin

yurt

dıĢında

görevlendirildikleri büyükelçilik binaları inĢaatında terörizm riski için dikkat
edilmesi gereken bir konu olmakla beraber diğer basit yapı inĢaatlarında da
hırsızlık teminatı için de sorgulanması gereken bir bilgidir. Alınan güvenlik
önlemleri ne kadar fazlaysa, yüklenici yaptıracağı sigorta poliçesinde bu
özelliğinden bahsederek fiyatta indirim talep eder. Böylelikle alınan tedbirler
inĢaat sahasındaki malzemelerin hırsızlık riskini azaltır. Örneğin Türkiye’de
“asrın projesi” olarak bilinen Marmaray Projesinin Üsküdar Ģantiyesinde
gerçekleĢen hırsızlık olayında 2 milyon dolar değerindeki malzeme çalınmıĢ
ve çalan kiĢilerce BayrampaĢa’da bir hurdacıya 45 bin TL’ye satılmıĢtır (TRT
Haber, 2010).
g. Malzeme Kalitesi: ĠnĢaat tekliflerinde, yapılacak inĢaatta kullanılacak beton
kalitesinin C15’in altından düĢük olmamasına özen gösterilmektedir. Eğer
inĢaat tipi çelik konstrüksiyon ise burada kullanılacak çeliğin kalitesi mevcut
açıklıkla doğru orantılı olup buna bağlı bir karar verilmesi uygun olacaktır.
Yüklenici yüksek kalitede malzeme kullanarak poliçesinde ekstra indirim
talep edebilecek hakka sahip olmaktadır.
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3.3 Karayolu ĠnĢaatları
Ġncelenen tekliflerde karayolu inĢaatlarında iĢverenin bina inĢaatlarına nazaran özel
sektör değil daha çok kamu kuruluĢu olduğu görülmüĢtür. Bu tür projelerde, ilgili
kamu kuruluĢu ihaleye çıkmadan önce gerekli Ģartnameyi ya müteahhitten
hazırlamasını istemekte ya da bunun için projeye ayrı bir Ģirket tahsis etmektedir.
Ayrıca incelenen karayolu inĢaatı tekliflerinin %36’lık kısmı yurt dıĢında Türk
Ģirketlerince ya da Türk menfaati için projelendirilmiĢ iĢler olmaktadır. Örneğin,
Libya’da Ġdari Merkezlerin Kalkınması Örgütü (Organisation for the Development of
Administrative Centres – ODAC) ya da Irak’ta Amerikan DenizaĢırı ĠnĢaat ĠĢleri
Bürosu (The Bureau of Overseas Buildings Operations – OBO) gibi iĢverenler
olabilmektedir.
Karayolu projelerinde ortaya çıkabilecek problemler; inĢaat tekniği, hareket tekniği
ve ekonomik açıdan en uygun güzergâhın seçilmesi, altyapı ve üstyapı
problemleridir. Bu açıdan, karayolu inĢaatına baĢlamadan önce yapılması gereken,
zemin incelemesi ve güzergâh araĢtırmasıdır (Umar ve Yayla, 1981). Karayolu
projesi sigortalarında risk kabul kriterleri gereğince dikkat edilmesi gereken hususlar
ve doğru fiyatlandırma çalıĢması için sigortacı yükleniciden Ģu bilgileri talep eder;
a. KeĢif Özeti veya Fiyat Kırılımı: Toplam sigorta bedelini oluĢturacak
kalemlerin ayrıntılı bilgisi.
b. ĠĢ Programı: Yüklenicinin yapacağı iĢlerin listesi. Primavera veya MS
Project ya da Excel’de hazırlanmıĢ örnekleri ile karĢılaĢılmıĢtır.
c. Zemin Etüt Raporu Sonuç Kısmı: Umar ve Yayla (1981)’ya göre bir
karayolu projesi kesin Ģeklini almadan önce güzergâh zemini ve güzergâhın
iki yanındaki arazinin zemini mutlaka kontrolden geçirilmelidir. Aynı
zamanda yer altı sularının derinliklerini ve bu suların yeryüzüne çıktığı
noktaları ve drenaja ve suları akıtmaya yarayan iĢleri tespit etmek gereklidir.
Bu tür projelerde, bilhassa yapılacak yarma kazılarının ve reglaj iĢlemlerinin
duraylığının tespiti için gerekli olan bilgiyi zemin etüt raporları ihtiva eder.
Karayolu inĢaatlarında baĢlıca görülen dört türlü zemin vardır;
i. Mukavemetli Zemin: Eğer zemin çakıllı ve az killi veya tamamıyla
kilsiz ise, alınacak tedbirler de azdır. Burada arazi geçirgen olduğu
için su yüzdesinin değiĢmeleri bir tehlike göstermez.
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ii. Kumsal Zemin: Kum, uzun zamandan beri yerinde ise yol bakımından
sağlam zemin sayılır. Bu tip zeminler sulanıp silindir ile yeterli
derecede sıkıĢtırılabilir.
iii. Killi ve Lemli Zemin: Eğer kil kuru ise, yani içindeki su yüzdesi
plastiklik sınırının altında ise onu dayanaklı bir malzeme olarak kabul
edilir ve sigorta poliçesine bu Ģekilde yansır. Bunun Ģartı da yola yol
üstünde su toplanmasına engel olacak bir profil verilmesi, kaplamanın
hiç su sızdırmayacak Ģekilde yapılması ve yolun iki tarafına doğru
derin bir drenaj sağlanmasıdır. Bununla beraber kil kuru da olsa, onun
üzerine sivri taĢları doğrudan doğruya oturtmaktan kaçınılmalıdır.
Yoksa kil, taĢların arasından yukarı çıkar ve yolda çöküntüler
meydana gelir. Bundan dolayı killi zemin üzerine öncelikle bir tabaka
kum ya da kumlu çakıl veya demir cürufu döküp üstünden silindir
geçirerek doğal zeminin plastikliğini azaltmak ve bu suretle kilin
kılcal olaylarla yukarıya çıkmasına mani olmak gerekir. Eğer kil
yerinde ıslak ve plastik ise drenaj yapmak gereklidir. Ayrıca doğal
zeminin üst tabakasını kararlı bir hale getirmek için oraya kum ve
çakıl gibi iri daneli malzeme katılmalıdır. Lem ise kilden daha az
plastiktir ve bu sebepten yol temellerinde daha az tehlikelidir. Fakat
lem zeminin daha büyük bir geçirgenliği bulunduğundan kütlesinin
içinden suyun kılcal yükselmesine meydan verir ki, bu durum don
zamanlarında yolda bozukluklar meydana getirir (Ege Üniversitesi,
2001).
iv. Balçıklı Zemin: Yollar çok az mukavemetli olan balçık üzerine
yapılmamalıdır. Mecbur kalındığı takdirde; balçığı kaldırıp yerine
kum konulması gibi çok pahalı olan sistemlere baĢvurulabilir. Bu
sistemin uygulanması mümkün değilse yol ağaç kütüklerinin birbirine
bağlanmasıyla yapılmıĢ ve çekme kuvvetlerine dayanan demetlerden
teĢkil edilen bir yatak üzerine konulur (Boutet, 1949).
d. Adres: Bina inĢaatlarında sıralanan önemlerin yanı sıra sarp, heyelanlı ve
ormanlık bölgelerden geçip geçmediği, en yakın dere yatağının ya da su
havzasının kaç kilometre uzaklıkta olduğu bilgisini verir.
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e. Güvenlik Önlemleri: Depolanacak malzemenin emniyeti için gerekli olan
bilgidir. ġantiye sahasının 7 gün 24 saat kesintisiz gözetilmesi hırsızlık ve
malzeme

çalınması

gibi

tehlikelerin

sonuçlandırılmasında

ve

hatta

önlenmesinde önemli rol oynar. Diğer inĢaat türünde de verilen örnekler bu
tip inĢaatlarda da geçerlidir.
f. Malzeme Kalitesi: Her yapılan inĢaat iĢinde olduğu gibi burada da
malzemelerin kalitesi projeye etki edecek bir faktördür. Ayrıca yapılacak
karayolunun katman (binder, aĢınma vb. tabakalar) kalınlığı ve bu katmanları
oluĢturan malzemelerin özellikleri (asfalt, taĢ mastik, bitümlü sıcak karıĢım,
beton vb.) ile ilgili bilgiler etraflıca derlenmelidir. Katman kalınlığı ve
kullanılan

malzemenin projenin

Ģartnamesine

uygun

olarak

yapılıp

yapılmadığı detaylıca tetkik edilmelidir. Sigortacı, projeye uygun yapılmayan
iĢler sonucunda oluĢacak hasarlar için sözleĢmeye “teminat harici” notu
koyabileceğinden yüklenici bunu göz önünde bulundurmalıdır.
g. Karayolu Tipi: Hazine MüsteĢarlığının yayınladığı genelgede uyulması
gereken zorunlu deprem tarifesinde, inĢaatı yapılacak karayolunun viyadük,
tünel, köprü ve benzeri yapılar içerip içermediği fiyatlandırmada önemli bir
rol oynar. Bu tür yapılar içeriyorsa sigortası yapılacak inĢaatın risk sınıfı
B’den C’ye geçer. Bu da uyulması zorunlu olan deprem fiyatını büyük ölçüde
değiĢtirerek primin artmasına sebep olur.
3.4 Baraj ĠnĢaatları
Barajlar bir ülkenin enerji üretiminin en doğal ve en ucuz yöntemlerinden biridir.
Hidro-elektrik enerji üreten barajlar, diğer enerji üretim türlerine göre daha çevreci
olarak bilinse de son zamanlarda büyük baraj inĢaatları bulunduğu bölgenin iklimini
ve ekolojik dengesini değiĢtirdiğinden yerini daha küçük çaptaki santrallere
bırakmıĢtır (DSĠ, 2005). Enerji üretimi, içme ve sulama suyu temini ve akarsuların
düzenlenmesi gibi pek çok fayda sağlayan barajlar, bir akarsu vadisini kapatan ve
arkasında su biriktiren yapılardır. Barajlar, ağırlık, kemer ve payandalı olarak
betondan veya toprak ve kaya dolgudan yapılırlar. Beton barajlar, sağlam kaya
temelinin yakın olduğu vadilerde yapılır (mitoloji.com, t.y.). Sağlam kaya
temellerine inilmeyen yerlerde ise, dolgu barajları tercih edilir. Teknolojinin
geliĢmesi ile dünyanın en yüksek barajları, dolgu tipinde inĢaa edilmiĢlerdi.
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Türkistan’daki Nurek Barajı, kaya dolgu tipinde ve 310 metre yükseklikte olup,
dünyanın en yüksek barajıdır. 207 metre yüksekliğinde, beton ağırlık ve kaya dolgu
tipindeki Keban Barajı, yükseklik bakımından dünyada 18. sırada yer almaktadır
(DSĠ, 2005). Ġsviçre’deki Grande-Dixence Barajı, ağırlık barajı tipinde olup, 285 m
yüksekliktedir ve dünyanın en yüksek beton ağırlık barajıdır. Kemer tipinde
dünyanın en yüksek barajı olan, 261 metre yükseklikteki Vainot Barajı Ġtalya’dadır.
Bu barajın uğradığı bir kazada Ģev kayması sonucu, baraj gölü tamamen dolmuĢ ve
2250 kiĢi hayatını kaybetmiĢtir. Payandalı tipindeki barajlar ise, ancak 70 ile 80
metre yüksekliğe kadar yapılırlar (Schnitter, 1987).
3.4.1 Baraj türleri
3.4.1.1 Ağırlık barajları
Etki eden dıĢ kuvvetlere kendi ağırlığı ile karĢı koyan baraj tipidir. Baraj duvarının
kesiti genel olarak, dik yamuk Ģeklindedir. Su tarafı 0,05 ile 0,l0 eğiminde de
yapılabilir. Hava tarafının eğimi 0,70 ile 0,80 arasındadır. Ağırlık barajlarının taban
geniĢliğinin yüksekliğe oranı, yani geniĢlik oranı 0,70 ile 0,80 oranındadır.
Türkiye’deki 113,5 metre yükseklikli Kemer ve 108 metre yükseklikli Sarıyer
barajları bu tiptendir (Ağıralioğlu, 2008).
3.4.1.2 Kemer barajları
Yükü, tabanla birlikte kenar ayaklara ileterek kesitin tamamını çalıĢtıran baraj
türüdür. Kemer barajlar planda, daire yayı Ģeklindedir. Bunlarda geniĢliğin
yüksekliğe oranı 0,10 ile 0,25 arasındadır. Kemer barajlar baraj tepe uzunluğunun
baraj yüksekliğine oranının beĢ veya daha küçük olduğu dar vadilerde inĢa edilirler.
Ayrıca vadi tabanının ve Ģevinin sağlam kaya zeminden olması gerektiren bu tip
barajların en kesiti küçük olacağından, kullanılacak beton hacmi azalır. Buna karĢılık
iĢçilik ve kalıp masrafları artar. Ülkemizdeki Karakaya Barajı 187 metre, Oymapınar
Barajı 185 metre ve Gökçekaya Barajı 158 metre yükseklikte olup, kemer tipindedir
(Bilim ve Teknik, 2010).
3.4.1.3 Payandalı barajlar
Bu tip barajlarda suyu tutan geçirimsiz bir yüzey ile bu yüzeyin dayandığı payanda
destekler vardır ve bu payandalar arası boĢtur. Dolayısıyla daha az malzeme
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kullanılır ancak iĢçilik ve kalıp masrafları fazladır. Yükseklikleri 70 ile 80 metre
dolaylarındadır. Su tarafının eğimi, 45o ile 60o olmalıdır. Ülkemizdeki 49 metre
yükseklikte Elmalı Barajı, bu türe örnektir (Ağıralioğlu, 2008).
3.4.1.4 Kaya dolgu barajları
En kesitleri dik yamuk Ģeklinde olup su ve hava tarafı 1/2 ile 1/2,5 eğiminde olup taĢ
ile kaplıdırlar. Kesit ortasında geçirimsizliği sağlayan çekirdek kısımları vardır ve bu
çekirdek, kil veya betondan yapılır. Bazı durumlarda su tarafı, çelik gibi bir malzeme
ile de kaplanarak geçirimsizlik sağlanabilir. Keban (207 metre), Altınkaya (195
metre), Atatürk (184 metre), Uzköy (176 metre), Kılıçkaya (140 metre) gibi mevcut
ve inĢa edilmekte olan barajlar kaya dolgu tipindedir. Bu barajlar içerisinden Atatürk
Barajı, gövde dolgusu hacmi 84,5 milyon m3 kaya ve toprak dolgusu ile dünyada
beĢinci sırada yer almaktadır. Sulama ve enerji maksatlı olan Atatürk Barajı, 817 km’
lik göl alanına sahiptir. 48,47 milyar m3 su depolanabilmekte ve bu su ile de toplam
727.700 hektarlık arazi sulanabilmektedir. Ayrıca, her biri 300 MW gücünde olan 8
adet Francis tipindeki türbin ile de yılda 8,9 milyar kilovat saat enerji üretir (Elektrik
Üretim A.ġ., 2010). Türbinlere su veren basınçlı (cebri) borular 6,60-7,25 metre
çapında ve toplam 496 metre uzunluğundadır.
3.4.1.5 Toprak dolgu barajları
En kesitleri, kaya dolgu barajlara benzeyen toprak dolgu barajlarının baraj gövdesi,
sıkıĢtırılmıĢ

toprak

tabakalarından

ibarettir.

Bu

tür

barajlarda,

ortasında

geçirimsizliği sağlayan kil veya betondan çekirdek bulunur. Su ve hava tarafının
eğimi 1/2 ile 1/2,5 arasındadır. Ülkemizde iĢletmeye açılan ve inĢa halinde olan
projesi hazır veya projesi hazırlanmakta olan 90’ı geçkin toprak dolgu barajın
yükseklikleri 15 metreden 95 metreye kadar değiĢmektedir. Toprak veya kaya
dolgunun beraber kullanıldığı Kepez Barajı’nın yüksekliği 195 metredir (Ağıralioğlu,
2008).
3.5 Tünel ve Altyapı ĠnĢaatları
a.

KeĢif Özeti veya Fiyat Kırılımı: Toplam sigorta bedelini oluĢturacak
kalemlerin ayrıntılı bilgisi.
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b.

ĠĢ Programı: Sigortalının yapacağı iĢlerin listesi. Primavera veya MS Project
ya da Excel’de hazırlanmıĢ örnekleri ile karĢılaĢılmıĢtır.

c.

Zemin Etüt Raporu Sonuç Kısmı: Her inĢaat iĢi için bu rapor istense de bu
rapor için inĢaat projeleri arasında en önemlilerinden biri olan tünel ve altyapı
inĢaatlarında mutlak suretle yüklenici tarafından sigortacıya verilmelidir ki
aldığı zemin tedbirleri ile primde indirim sağlayabilsin.

d.

Adres: ĠnĢaat All Risk sigortaları fiyatlandırmasında en önemli kriter olan
deprem sınıfının bilgisini bulmaya yardımcı olur.

e.

Güvenlik Önlemleri: Depolanacak malzemenin emniyet için gerekli olan
bilgidir. ġantiye sahasının 7 gün 24 saat kesintisiz gözetilmesi hırsızlık ve
malzeme çalınması gibi tehlikelerin sonuçlandırılmasında önemli rol oynar.

f.

Malzeme Kalitesi: Tünel inĢaatında kullanılacak malzemelerin örneğin
püskürtme betonun (shotcrete), kaya bulonun, fore kazıkların, iksaların, çelik
hasırların, sürenlerin onaylanmıĢ ve yeterli oldukları bilgisinin elde edilmesi
risk kabul kriterleri arasındadır. ĠnĢaat sahasında malzeme kontrolü kalite
mühendislerince takip ve teftiĢ edilmekte olup hasar anında gerekli kalite
dokümanlarının incelenmesi istenebilmektedir.

g.

Tünel Kullanım Amacı: Tünel kullanım amacı tünel çapı ve tünel et
kalınlığı ile doğrudan ilgilidir. Atık ya da Ģebeke suyu tünelleri, ulaĢım
tünellerine göre küçük çapta olur ve buna bağlı olarak da tünel et
kalınlıklarında tünel çapına göre farklılık görülür. Bu toprak örtüsü kalınlığı
aynı zamanda jeolojik kesit ve yer üstündeki mevcut yapılaĢma ile de alakalı
olup tünelin derinliğini etkileyen faktörler arasındadır. Örneğin; tünel
güzergâhı mevcut yapılaĢmanın yoğun olduğu bölgeden ilerliyorsa burada
tünel et kalınlığına ve mevcut yapılaĢmanın kalitesine azami önem
gösterilmelidir. Ġstanbul’da yürütülen bir tünel projesinin sigortacılarından
biri ile yapılan görüĢmede, TBM makinesinin güzergahında yer alan mevcut
yapılaĢmanın kalitesiz oluĢundan dolayı birçok hasarın meydana geldiği ve
baĢka hasarların oluĢmaması için yükleniciden birçok koruma tedbirine
baĢvurması istendiği öğrenilmiĢtir.

h.

Tünel Tipi: Püskürtme beton kalınlığı, iksa sıklığı ve sınıfı, enjeksiyon
malzeme türleri, ring adedi ve çapı gibi farklı branĢlardaki tünel tiplerini
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ilgilendiren bilgiler fiyatlandırmanın her iki taraf açısından doğru yapılmasını
sağlar. Tünel tipinin, Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu (NATM), Tünel
Delme Makinesi (TBM), Aç-Kapa, Batırma Tüp Tünel tiplerinden hangisi
olduğunun ya da hangilerini içerdiğinin bilgisini elde etmek risk analizinin
ayrılmaz bir parçasıdır.
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4. HASAR ANALĠZLERĠ VE ĠNġAAT ALL RĠSK TEKLĠFLERĠ ÖRNEK
OLAY ĠNCELEMELERĠ
Sigortacılık sektöründen temin edilen 47 hasar dosyası ve 118 ĠnĢaat All Risk teklifi
incelenmesinde olabildiğince farklılıklar yaratılmaya çalıĢılarak risklere birçok
perspektiften bakabilmek hedeflenmiĢtir. Özellikle her inĢaat türünden en az beĢ adet
hasar dosyası ve yirmi adet teklif dosyasının incelenmesi hedeflenmiĢtir. Teklif
dosyalarında yer alan inĢaat poliçeleri ile hasar dosyaları ayrıca incelenmiĢ olup
sigortalı ve sigortacı arasındaki hasar tespiti münazaraları ele alınmaya çalıĢılmıĢtır.
Bu kapsamda hasar ve teklif dosyaları incelemeleri birkaç sigorta ve reasürans
Ģirketinden derlenmiĢ ve beĢ örnek olay ile aĢağıdaki Ģekilde özetlenmiĢ, örnek
verilmeyenler ise sonuç kısmında istatistikî değerlerde kullanılmak üzere
değerlendirilmiĢtir. AĢağıdaki örnek olaylarda hasar bilgisi verilerek sonra hangi
hasarın ne kadar ödendiği, neden ödendiği veya ödenmediği, hangi ek teminata dâhil
edildiği, ne kadar muafiyet uygulanıldığı bilgisi ile o iĢin teklifi incelenmiĢtir.
Hasar ve teklif dosyaları incelemelerini tarafların yani sigortacı ile sigortalının
bilgisini gizli tutmak Ģartıyla sigorta Ģirketlerinden elde edilebildiği için bu kısımda
sigortacı ile sigortalının hiçbir suretle bilgileri paylaĢılmayacak olup kiĢi, kurum ve
kuruluĢ bilgileri tamamen saklı tutulacaktır.
4.1 Bina ĠnĢaatı Teklifi ve Hasarı
Hasar ve yapılan iĢ ile ilgili özet bilgi aĢağıdaki gibidir.
Sigortalı

:

XYZ1 ĠnĢaat Ltd. ġti.

Sigortacı

:

ABC1 Sigorta A.ġ.

Poliçe No

:

290766900

Sigorta Süresi

:

18.10.2010 – 18.10.2011

Sigorta Bedeli

:

2.500.000 TL

Risk Adresi

:

ġiĢli / ĠSTANBUL
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Faaliyet Konusu

:

Bina ĠnĢaatı

Teminat

:

ĠnĢaat All Risk (CAR)

Hasar Sebebi

:

3 ayrı sebep. Detaylı bilgi aĢağıdadır.

Hasar Tarihi

:

3 ayrı tarih. Detaylı bilgi aĢağıdadır.

Ekspertiz Tarihi

:

3 ayrı tarih. Detaylı bilgi aĢağıdadır.

Talep Edilen Hasar :

2.600 TL (1. Hasar) + 12.500 (2. Hasar) + 15.000
TL (3. Hasar) = 30.100,00 TL (Toplam)

Ödenen Hasar

:

0 TL (1. Hasar) + 5.000 TL (2. Hasar) + 4.955,50
TL (3. Hasar) = 9.955,50 TL (Toplam) + Ekspertiz
Ücretleri (600 TL)

Ġstanbul ili ġiĢli ilçesinde 2010 yılında yapılmaya baĢlanan mesken (konut) amaçlı
bina inĢaatında kullanılan teklif Ģu klozlar ve bilgiler ile verilmiĢtir:
“ĠNġAAT ALL RĠSKS (CAR) ĠNDĠKATĠF TEKLĠFĠ
1) SĠGORTALI/LAR
ĠĢveren:
Müteahhit:
& Tali Müteahhit ve/veya TaĢeronları
2) SĠGORTA KONUSU
7 Katlı Bina ĠnĢaatı
3) RĠZĠKO ADRESĠ
ġiĢli / ĠSTANBUL
4) SĠGORTA SÜRESĠ
ĠnĢaat ĠĢleri
Poliçe BaĢlangıç Tarihi
Poliçe BitiĢ Tarihi
Bakım Devresi

12 ay (4 hafta test dönemi dahil)
18.10.2011
18.10.2012
12 ay

:
:
:
:

Not: Poliçe düzenlenme tarihinden önceki hasarlar teminat haricidir.
5) SĠGORTA TEMĠNATI
Standart ĠnĢaat All Risks Munich Re Genel ġartları (Kısım I-II) Ek
Teminatlar + Garanti Hükümleri + ĠĢ Makineleri Genel ġartları
E.001 GLKHH+T
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E.002 Çapraz Sorumluluk
Limit: Üçüncü ġahıs Sorumluluk limitleri ile
E.004 GeniĢletilmiĢ Bakım Klozu
Limit: 12 ay
E.005 ĠĢ Programı
Limit: 4 hafta
E.006 Fazla Mesai, Gece ĠĢçiliği, Tatil Günlerinde ÇalıĢma, Hızlandırma
Masrafları ve Seri Nakliye Masrafları
Limit: max. 100.000 TL, hasarın %10'u
E.007 Uçakla Nakliye
Limit: max. 100.000 TL, hasarın %10'u.
E.008 Deprem Bölgesindeki Yapılarla Ġlgili Deprem Garanti Klozu
E.013 ġantiye DıĢı Türkiye Sınırları Dahilinde Depolama
Limit: Depo BaĢı 50.000 TL, Toplamda 250.000 TL
E.100 Test Dönemi
Limit: 4 hafta
E.102 Yer altı Kablo, Boru Ve Diğer Donanımlarına ĠliĢkin Özel KoĢullar
Limit: Üçüncü ġahıs Sorumluluk limitleri ile
E.103 Ekinlere, Ormanlara ve Dikili Arazilere Ġka Olunacak Ziya ve Hasarlar
E.107 Kamplar Ve Depolar
Limit: 50.000 TL
E.109 ĠnĢaat Malzemeleri Garanti Klozu
E.110 YağıĢ, Sel ve Seylap Riskleri Ġle Ġlgili Güvenlik Önlemlerine Ait
Garanti Klozlar
E.111 Enkaz Kaldırma Masrafları
Limit: Sigorta bedelinin %4'ü
E.112 Yangın Söndürme Ve Güvenlik Önlemlerine ĠliĢkin Özel KoĢullar
E.113 Yurtiçi taĢımalar - Dahili Nakliye
Limit: Sefer baĢına 50.000 TL, toplamda 250.000 TL
E.114 Seri Hasarlar
(%100 - %75 - %50 - %0)
E.115 Kusurlu Dizayn Sonucu Meydana Gelecek Ġndirekt Ziya Ve Hasarlar
Limit: Olay baĢı ve toplamda azami 100.000 TL
E.117 Temiz Su Ve Pis Su Borularının DöĢenmesine ĠliĢkin Garanti Hükmü
Limit: 3 x 100 metre
E.120 Vibrasyon, Payanda Desteği Klozu
Limit: Olay baĢı ve toplamda azami 100.000 TL
E.121 Kazıklı Temel Ve Ġstinat Duvarı ÇalıĢmalarına ĠliĢkin Özel ġartlar
72 Saat Klozu
50/50 Klozu
Profesyonel Hizmetler Klozu
Limit: Toplamda 50.000 TL
Otomatik Bedel ArtıĢı
Limit:Sigorta bedelinin %20'sine kadar ek prim ile
Otomatik Süre Uzatımı
Limit: 3 aya kadar, ek prim ile
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Not: Kullanıma açılan ve/veya kısmi/geçici kabulü yapılan kısımlar teminat
haricidir.
6) SĠGORTA BEDELĠ
I- Proje Bedeli
ĠnĢaat ĠĢleri
Kamplar ve Depolar
Toplam

:
:
:

2.500.000,00 TL
50.000,00 TL
2.550.000,00 TL

II- Üçüncü ġahıs Hukuki Sorumluluk Teminatı :
200.000,00 TL
(Proje süresi boyunca olay başına ve toplamda kombine tek limit)
7) MUAFĠYETLER
I- ĠnĢaat ĠĢleri
Deprem: %80 sigortalı / %20 sigortacı koasürans
Kazı / Kazık / Ġksa ĠĢleri: min. 10.000 USD, hasarın %10'u
Doğal Afetler / Bakım / Test / Hırsızlık / Yangın / E.115: min. 5.000 USD,
hasarın %10'u
Diğer / E.102: min. 1.500 USD, hasarın %10'u
II- Üçüncü ġahıs Hukuki Sorumluluk: min 2.500 USD, hasarın %10'u
(sadece maddi hasarlarda)
8) TOPLAM BRÜT PRĠM:

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

3.060,75 TL

Notlar:
Malzemelerin depolandığı alanın etrafı çitle çevrilecek ve 24 saat boyunca
güvenlik/bekçi denetimi altında tutulacaktır. Sigorta konusu depo alanının
adresi mutlak surette sigorta Ģirketine bildirilecektir. Mesai saati bitiminde
açık alanda bırakılan malzemelerde meydana gelen HIRSIZLIK hasarları
teminat haricidir.
Proje süresince keĢif artıĢı veya birim fiyatlardan kaynaklanan artıĢlar mutlak
surette Sigortacıya bildirilecek ve söz konusu meblağ artıĢından kaynaklanan
fark prim tahakkuk ettirilecektir. Aksi takdirde, hasar ödemelerinde ĠnĢaat All
Risks Sigortası Türk Genel ġartları Madde 15-5 gereğince EKSĠK SĠGORTA
uygulanacaktır.
Teminatımız, sel, toprak kayması ve diğer su hasarlarını önlemek için gerekli
tüm önlemlerin alınması kaydıyla geçerlidir.
Geçici/Kısmi kabulü yapılan ve/veya kullanıma açılan kısımlar teminat
haricidir.
Ġçsel/bünyevi nedenlerden kaynaklanan hasarlar teminat haricidir.
Teklifimizin geçerlilik süresi 2 haftadır.
Teklifimiz risk teftfiĢi yapıldıktan, zemin raporu sonuç kısmı, bedel kırılımı
ve iĢ programı gönderildikten sonra geçerlilik kazanacaktır.”

Bu teklife göre sigortacı Ģirket, sigorta kapsamını geniĢletici tüm klozlar için sürprim
uygulamamıĢ olup sadece Hazine Bakanlığının sigorta Ģirketlerini uymakla zorunlu
kıldığı deprem fiyatına iĢi almıĢtır. Yapılan açıklamaya göre bunun sebebi müĢterinin
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sigortacı Ģirket ile birkaç branĢta da sigortacıyı tercih etmesi ve sigortacının genel
müĢterisi olduğundan minimum fiyat ile iĢin yazılmasının üst yönetimden onay
görmüĢ olmasıdır.
Yapılacak iĢ Ġstanbul – ġiĢli bölgesinde basit bir bina inĢaatı olarak görülse de saha
teftiĢi yapıldıktan sonra yapının bitiĢik nizamda yapılacağının bilinmesi sigortacının
dar limit ve yüksek muafiyet ile Üçüncü ġahıs Mali Mesuliyet (ÜġMM) teminatı
vermesini sağlamıĢtır.
Aynı iĢ için incelenen dosyada üç adet hasar bildirilmiĢ olup biri sigortacının
yükleniciye tazminat ödemeden, diğeri lütuf ödemesi (ex-gratia) yaparak, bir diğeri
de tazminat ödeyerek kapanmıĢtır. Birinci hasarın ödenmemesinin sebebi hasarın
poliçede yazılı olan muafiyet tutarlarını aĢmamasıdır. ĠnĢaat esnasında bitiĢik
nizamdaki binanın pis su giderine verilen zarar, su borularının delinmesi, alınan
teklifler ile 2.600 TL’lik bir hasar oluĢtursa da ÜġMM kapsamındaki minimum
2.500 $ muafiyetinin altında kaldığından sigortacı tazminat ödememiĢtir.
Ġkinci hasar ise Ģantiye sahasında yaĢanan hırsızlığın sigorta kapsamına
girmemesidir. Hırsızlık her ne kadar ĠnĢaat All Risks kapsamında olsa poliçenin özel
notlarında bulunan ilk maddeye göre sigortacının Ģantiye sahasının çevrili olup 7 gün
24 saat boyunca güvenlik altında olmasını Ģart koĢmasından ve yapılan tetkikler
sonucu inĢaat alanın çevrili olmaması ve hasar yaĢanan gününün bir hafta öncesinden
itibaren güvenlik görevlisinin iĢten çıkarılmıĢ olup yeni güvenlik görevlisinin hasar
gününde iĢe alınmamıĢ olmasıdır. Çalınan malın değer bakımından en önemli
parçaları iç dekorasyonda kullanılacak birinci sınıf ithal fayans, granit ve
mermerlerdir. Sigortacı burada her ne kadar sigortalıyı inĢaat sahasını güvenlik
önlemlerini almayarak haksız görse de bildirilen 12.500 TL’nin 5.000 TL’sini
sigortalı ile iyi iliĢkilerinden ötürü lütuf ödemesi yapmıĢtır.
Son olarak sigortalının kazı ve hafriyat çalıĢmaları esnasında koptuğu öngörülen
elektrik hatlarının iki ayrı noktada devre dıĢı kaldığı tespit edilmiĢtir. Zarar verilen
kablolar 200 metre NYY 3x35+16 ile 200 metre NYY 4x16 kabloları olup
değiĢtirilmesinin gerektiği öngörülmüĢtür. Projenin ĠnĢaat All Risk poliçesinde E.102
maddesi ile verilen ek Ģart ile yer altı kablo ve boruları minimum 1.500 $, hasarın
%10’u muafiyet ile teminat altına alınmıĢtır. Sigortalı 15.000 TL’lik hasar talep etse
de hasar eksperlerinin yaptığı çalıĢma sonucunda toplam 9.229,00 TL’lik hasarın
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meydana geldiği bildirilmiĢ, kopan kabloların ve tellerin sovtaj bedeli de 1.950,00
TL olarak ön görülmüĢ ve taraflarca mutabık kalınmıĢtır. E.102 Yer altı Kablo, Boru
ve Diğer Donanımlarına ĠliĢkin Özel KoĢullar klozunda yer alan minimum 1.500 $,
hasarın %10’u muafiyet ibaresinde geçen 1.500 $’ nin kullanılmasının sebebi
gerçekleĢen hasarın %10’undan daha büyük olmasıdır. Bu muafiyet oranı da talep
edilen hasar miktarından düĢüldükten sonra 4.955,50 TL’lik hasar ödemesi
sigortalıya yapılarak dosyanın kapatıldığı görülmüĢtür.
Bu örnek olay birden çok hasar talebi ve ödeme türünü gösterme açısından iyi bir
örnek teĢkil etmektedir. Ayrıca her hasarda sigortalının talep ettiği tazminat
miktarının reel değerinden fazla olması, en iyi niyetle, sigortalının poliçe ibaresinde
yer alan maddeleri iyi tetkik etmemesinden kaynaklanmaktadır. Muafiyet oranlarını
göz önünde bulundurmaması ve bildirdiği hasarların teminat kapsamına girip
girmemesini iyi analiz etmemesi hem sigortalı hem de sigortacı için vakit ve para
kaybı demektir. Hasar tespiti için atanan eksper ücretleri ve eksperin raporunu
yazması için geçen süre zarfında iĢin belirsizliğini koruması ve hatta yüklenicinin iĢ
programından geride kalması her iki taraf içinde olumsuz sonuçlar doğuran
faktörlerdir. Sigortacı 3.060,75 TL prim alırken kendi payına düĢen hasar ekspertiz
ücretleri de dâhil olmak üzere 10 bin TL üzeri hasar ödeyerek bu iĢte teknik zarar
elde etmiĢtir.
4.2 Karayolu ĠnĢaatı Teklifi ve Hasarı
Hasar ve yapılan iĢ ile ilgili özet bilgi aĢağıdaki gibidir:
Sigortalı

:

XYZ2 ĠnĢaat Ltd. ġti.

Sigortacı

:

ABC2 Sigorta A.ġ.

Poliçe No

:

180464210

Sigorta Süresi

:

510 gün

Sigorta Bedeli

:

33.350.832,80 $

Risk Adresi

:

Tripoli / Libya

Faaliyet Konusu

:

Karayolu ĠnĢaatı

Teminat

:

ĠnĢaat All Risk (CAR)
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Çökme / Oturma

Hasar Sebebi

:

Hasar Tarihi

:

20.09.2004

Talep Edilen Hasar :

665.000,00 $

Ödenen Hasar

500.000,00 $

:

Bu iĢ ile ilgili verilen teklif Ģu Ģekildedir:
“ĠNġAAT ALL RĠSKS (CAR) TEKLĠFĠ
1) SĠGORTALI/LAR
ĠĢveren:
Müteahhit:

Tali Müteahhit ve/veya TaĢeronları

2) SĠGORTA KONUSU
.......... - ........ Arası Yol Yapım ĠĢi
3) RĠZĠKO ADRESĠ
Tripoli / LĠBYA
4) SĠGORTA SÜRESĠ
ĠnĢaat ĠĢleri :
510 gün
Bakım Devresi
:
12 ay
Not: Poliçe düzenlenme tarihinden önceki hasarlar teminat haricidir.
5) SĠGORTA TEMĠNATI
Standart CAR Türk Genel ġartları, Üçüncü ġahıs Sorumluluk Teminatı, Ek
Teminatlar + Garanti Hükümleri, Munich RE Klozları
E.001 GLKHH+T
E.002 Çapraz Sorumluluk
Limit: Üçüncü ġahıs Sorumluluk Teminatı limitleri ile
E.004 GeniĢletilmiĢ Bakım Klozu
Limit: 12 ay
E.005 ĠĢ programı
Limit: 4 hafta
E.006 Hızlandırma Masrafları Fazla Mesai, Gece ĠĢçiliği, Tatil Günlerinde
ÇalıĢma Ve Seri Nakliye Masrafları
Limit: Hasarın %10'u, max. 750.000 USD
E.007 Uçakla Nakliye
Limit: Hasarın %10'u max. 750.000 USD
E.008 Deprem Bölgesindeki Yapılarla Ġlgili Deprem Garanti Klozu
E.013 ġantiye dıĢı depolama
Limit: kamp/depo baĢına 100.000 USD, toplamda 500.000 USD
(Depo adreslerinin Sigortacıya bildirilmesi gerektir.)
E.102 Yer altı Kablo, Boru Ve Diğer Donanımlarına ĠliĢkin Özel KoĢullar
Limit: 3. ġahıs Mali Mesuliyet teminatlarıyla
E.103 Ekinlere, Ormanlara ve Dikili Arazilere Ġka Olunacak Ziya ve Hasarlar
E.106 ĠĢin Kısımlar Halinde Yapılmasıyla Ġlgili Garanti Hükmü
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Limit: yollar için 500 Metre x 4 kısım
E.107 Kamplar ve Depolar
Limit: Azami 100.000 USD, Hasarın %10'u
E.109 ĠnĢaat Malzemeleri Garanti Klozu
E.110 YağıĢ ,Sel ve Seylap Riskleri Ġle Ġlgili Güvenlik Önlemlerine Ait
Garanti Klozları
E.111 Enkaz Kaldırma Masrafları
Limit: ÜġMM limiti ile
E.112 Yangın Söndürme Ve Güvenlik Önlemlerine ĠliĢkin Özel KoĢullar
E.113 Dahili Nakliye
Limit: sefer baĢına 100.000 USD, toplamda 500.000 USD
E.114 Seri Hasarlar
Limit: %100-%75-%50-%0
E.115 Kusurlu Dizayn Sonucu Meydana Gelecek Ġndirekt Zıya Ve Hasarlar
Limit: Olay baĢı ve toplamda azami 500.000 USD
E.117 Temiz ve pis su borularının döĢenmesine iliĢkin kloz
Limit: 500 m x 4 kısım
E.121 Kazıklı Temel Ve Ġstinat Duvarı ÇalıĢmalarına ĠliĢkin Özel ġartlar
E.222 Yatay Delgi ĠĢlemerinin Ġstisnası
- 72 saat klozu
- 50/50 klozu
Not: Kullanıma açılan ve/veya kısmi/geçici kabulü yapılan kısımlar teminat
haricidir. Poliçe baĢlangıç tarihinden önce tamamlanmıĢ kısımlar teminat
haricidir.
6) SĠGORTA BEDELĠ
I- Proje Bedeli
ĠnĢaat ĠĢleri
Kamplar ve Depolar
Toplam

:
:
:

33.250.832,80 USD
100.000,00 USD
33.350.832,80 USD

II- Üçüncü ġahıs Hukuki Sorumluluk Teminatı
Her bir hasarda
:
100.000,00 USD
Proje Süresince Toplamda
:
1.000.000,00 USD
7) MUAFĠYETLER
I- ĠnĢaat ĠĢleri
Deprem: %80 sigortalı / %20 sigortacı koasürans
Yer kayması/Sel/Seylap/Tüm Su Hasarları: %80/%20 koasürans+25k USD
Diğer Doğal Afetler / Bakım Devresi: 20.000 USD
Diğer: 5.000 USD
II- Üçüncü ġahıs Hukuki Sorumluluk: min. 2.500 USD, hasarın %10'u
(sadece maddi hasarlarda)
8) TOPLAM BRÜT PRĠM:

155.731,59 USD
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9) PRĠMĠN ÖDENMESĠ
Poliçe ibrazında %25’i peĢin, bakiyesi proje süresinin 2/3’ünde
taksitlerle tahsil edilecektir.

eĢit

Notlar:
1. Proje süresince keĢif artıĢı veya birim fiyatlardan kaynaklanan artıĢlar mutlak
surette Sigortacıya bildirilecek ve söz konusu meblağ artıĢından kaynaklanan
fark prim tahakkuk ettirilecektir. Aksi takdirde, hasar ödemelerinde ĠnĢaat All
Risks Sigortası Türk Genel ġartları Madde 15-5 gereğince EKSĠK SĠGORTA
uygulanacaktır.
2. Poliçe düzenlenme tarihinden önce meydana gelen hasarlar teminat haricidir.
3. Çevre kirliliği hasarları ve dolaylı hasarlar teminat haricidir.
4. Malzemelerin depolandığı alanın etrafı çitle çevrilecek ve 24 saat boyunca
güvenlik / bekçi denetimi altında tutulacaktır.
5. Sigorta konusu depo alanının adresi mutlak surette sigorta Ģirketine
bildirilecektir.
6. Geçici/Kısmi kabulü yapılan ve/veya kullanıma açılan kısımlar teminat
haricidir. Söz konusu kısımlar için E.004 kapsamındaki GeniĢletilmiĢ Bakım
devresi teminatı yürürlüğe girer.
7. Ġçsel/bünyevi nedenlerden kaynaklanan hasarlar teminat haricidir.
8. Proje süresince gerekli tüm trafik yönlendirmeleri; trafik levhaları ile
yapılmıĢ ve diğer gerekli önlemler alınmıĢ olmalıdır.
9. Tamamlanan iĢler teminat haricidir.
10. Hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihindeki proje bedeline eĢit olmalıdır.
11. Ek iĢler, fiyat farkları gibi proje bedelindeki her türlü değiĢiklik sigortacıya
bildirilmek zorundadır.
12. Microtunneling, yatay delgi vb. hendek açılmadan yapılan iĢler teminat
haricidir.
13. Poliçe baĢlangıç tarihinden önce tamamlanmıĢ kısımlar teminat haricidir.
14. Tünel ve yeni viyadük/köprü yapım iĢleri teminat haricidir.
15. Patlayıcı kullanımı esnasında oluĢacak hasarlar ve sonuçları teminat kapsamı
dıĢındadır.
16. Zeminin yetersiz güçlendirilmesinden kaynaklanan her türlü çökme, oturma
hasarları teminat haricidir.
17. Teklifimiz veriliĢ tarihinde itibaren 2 hafta süre ile geçerlidir.”
Bir Türk müteahhit tarafından yürütülen karayolu projesinde gölete en yakın Ģeritte
zemin göçmesinden ötürü çökme oluĢmuĢ ve 600.000 Ġsviçre Frangı hasar meydana
gelmiĢtir. Hasar bedelinin Ġsviçre Frangı olmasının sebebi ekspertiz çalıĢmalarının
sigortacı firmanın reasürör Ģirketi tarafından yürütülmesidir. Miktarı 250.000 $’ ı
geçen hasarlarda sigortacı ile reasürör arasında geçerli kılınan Hasar ĠĢbirliği
Klozunca reasürör ekspertiz çalıĢmalarında bilfiil yer alabilmektedir. Bu klozun
müĢteri ile hiçbir ilgisi yoktur ve sadece reasürör ile sigortacı arasında yapılan
protokolde yer alır.
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Çökmenin sebebi Munich RE Kloz 115 uyarınca kusurlu tasarım olarak görülmüĢtür.
Yalnız 30 cm’lik toprak hafriyatından sonra 2,05 metrelik toprak dolgu suya doymuĢ
arazide istinat etmekteydi ve bu aĢırı yükten dolayı yolun 130 metre uzunluğundaki
kısmı göle doğru kaymıĢtır. Kayan bölgenin yeniden inĢası için talep edilen ve
anlaĢılan miktar ise yaklaĢık 665.000 $’ dir. Gölün yakınlığı karayolunun stabilite
hesaplarında daha özenle dikkat edilmesini gerektirecek bir özelliktir. Bölgedeki
zemin suyunun mevcudiyetinin önemiyle beraber zemin iyileĢtirme çalıĢmalarına set
inĢa etmeden önce baĢlanması gerekmektedir. Tasarım hataları genellikle poliçe
kapsamı dıĢında bırakılsa da Kloz 115 ile bu poliçede teminat altına alınmıĢtır. Bu
tür öngörülemeyen risk sınıfına girmeyen ve projecinin tasarım hatasından ötürü
oluĢabilecek hasarları teminat altına alan Kloz 115 bu poliçede azami 500.000 $ limit
ile verilmiĢtir. ĠnĢaat teklifinin Muafiyetler baĢlığı altında yer alan ve çökme
hasarları için geçerli olan muafiyet ise 80% / 20% koasürans + 25.000 $’ dir.
Tazminat hesabında talep edilen hasar miktarından muafiyet düĢülerek net hasar
miktarı bulunur. 665.000 $’ ın %80’ine tekabül eden 532.000 $’dan 25.000 $ da
tenzili muafiyet düĢüldükten sonra 507.000 $ ödenmesi gereken net hasar miktarı
kalır. Ancak Kloz 115’e bağlı gerçekleĢen hasarlarda olay baĢı ve toplamda
ödenecek azami hasar miktarı 500.000 $ ile limitlendirildiğinden sigortacı 7 bin $
daha eksik ödeyerek sigortalıya toplamda klozun tüm limiti kadar ödeme yapmıĢtır.
Proje süresi boyunca Kloz 115’e bağlı baĢka bir hasar gerçekleĢtiği takdirde sigortacı
hiçbir ödeme yapmama hakkına sahiptir çünkü bu hasar sigortacının bu kloz için
toplamda ödeyeceği hasar miktarı kotasını doldurmuĢtur. Projeden yaklaĢık 156 bin $
prim alınmıĢ olup toplamda ödenen hasar miktarı 500 bin $ ve üçüncü Ģahıslara
verilen zarardan ötürü henüz mutabakata varılmamıĢ 72 bin $ muallâk hasar
mevcuttur. Eğer muallâk hasarın da ödeneceği varsayılırsa yüklenici sadece 156 bin
$’lık sigorta yaptırarak 572 bin $’lık hasar ödemesi almıĢ olup sigortasından ötürü
projesine mâli fayda sağlanmıĢtır.
Bu iĢte hasarlanan karayolu ġekil 4.1’de görülmektedir.
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ġekil 4.1 : Karayolu hasarı
4.3 Baraj ĠnĢaatı Teklifi ve Hasarı
Hasar ve yapılan iĢ ile ilgili özet bilgi aĢağıdaki gibidir.
Sigortalı

:

XYZ3 ĠnĢaat Ltd. ġti.

Sigortacı

:

ABC3 Sigorta A.ġ.

Poliçe No

:

6501025

Sigorta Süresi

:

1100 gün

Sigorta Bedeli

:

30.500.000,00 $

Risk Adresi

:

Romanya

Faaliyet Konusu

:

Baraj ĠnĢaatı

Teminat

:

ĠnĢaat All Risk (CAR)

Hasar Sebebi

:

Su TaĢkını

Hasar Tarihi

:

04.11.2001

Talep Edilen Hasar :

268.000,00 $

Ödenen Hasar

246.000,00 $

:
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TaĢkın tasarım debisinden fazla yağan yağıĢ miktarı neticesinde oluĢan su inĢaat
malzemelerini ve geçici iĢleri sürüklemiĢ, kaya temeline zarar vermiĢ, binaları ve
Ģantiye tesislerini çamur ile moloz kaplamıĢ ve sahada bulunan bir iĢ makinesine
zarar vermiĢtir. 25 yıllık tasarım debisinden fazla yağan yağıĢlar sonucu meydana
gelen taĢkın nadir görülen bir doğal afet olup nehir debisi neredeyse normalin 50 katı
artmıĢtır. Yüklenici aĢağıda yazılı hasarları yanlarında yazılan bedeller ve klozlar
çerçevesinde sigortacıdan talep etmiĢtir;
E.107 - Kamplar ve Depolar teminatı;
o Teminat Limiti: 500.000 $
o GerçekleĢen Hasar: 44.000 $
o Talep Edilen Hasar: 24.000 $
E.108 - ĠĢ Makineleri teminatı;
o Teminat Limiti: 1.000.000 $
o GerçekleĢen Hasar: 70.000 $
o Talep Edilen Hasar: 63.000 $
E.109 - ĠnĢaat Malzemeleri Klozu
o Teminat Limiti: Yok
o GerçekleĢen Hasar: 85.000 $
o Talep Edilen Hasar: 65.000 $
Bu teminatların dıĢında barajın mansap tarafında yapılacak iĢlemler için gerçekleĢen
hasar 136 bin $ olup talep edilen hasar miktarı ise 116 bin $’dır. Burada dikkat
edilmesi gereken husus sigortalı yani yüklenicinin gerçekleĢen hasar miktarlarından
daha azını sigortacıdan talep etmiĢ olmasıdır. Ġncelenen hasar dosyasında yüklenici
firmanın bünyesinde bir sigorta uzmanının bulunması ve bu uzmanın poliçede yazılı
muafiyetleri (Sel / Seylâp / TaĢkın / Kretten Su AĢması hasarlarında min. 20.000 $,
hasarın %10’u muafiyet vb.) dikkate alarak tazminat istemesi dikkat çekicidir.
Ancak, sigortacı tarafından ödenen hasar yine toplam talep edilen hasardan daha
düĢüktür. Bunun sebebi hasar eksperlerinin 22 bin $’lık sovtaj yani enkazı
değerlendirilebilen malları talep edilen tutardan düĢmesidir. Bu karar hem sigortalı
hem de sigortacı tarafından uygun görülmüĢ olup toplamda 335 bin $ gerçekleĢen
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hasarın 246 bin $’ı ödenmiĢtir. 89 bin $ muafiyetler sonucu kesilmiĢ olsa dahi bu iĢ
için yüklenicinin ödediği prim 142 bin $ olduğundan yüklenici sigorta yaptırarak
öngöremediği riski için 104 bin $’lık tasarruf sağlamıĢtır. Baraj hasarı ve baraj hasarı
enkazı örnekleri ġekil 4.2 ve ġekil 4.3 ile verilmiĢtir.

ġekil 4.2 : Baraj hasarı

ġekil 4.3 : Baraj hasarı enkazı
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4.4 Tünel ve Altyapı ĠnĢaat Teklifi ve Hasarı
Hasar ve yapılan iĢ ile ilgili özet bilgi aĢağıdaki gibidir.
Sigortalı

:

XYZ4 ĠnĢaat Ltd. ġti.

Sigortacı

:

ABC4 Sigorta A.ġ.

Poliçe No

:

243036707

Sigorta Süresi

:

15.12.2008 – 15.12.2011

Sigorta Bedeli

:

48.498.641,43 TL (2007 birim fiyatları ile)

Sigorta Bedeli

:

59.121.177,32 TL (2010 birim fiyatları ile)

Risk Adresi

:

Eyüp / ĠSTANBUL

Faaliyet Konusu

:

Atık Su Tüneli ĠnĢaatı

Teminat

:

ĠnĢaat All Risk (CAR)

Hasar Sebebi

:

Zemin Oturması

Hasar Tarihi

:

08.06.2010

Ekspertiz Tarihi

:

14.06.2010

Talep Edilen Hasar :
Ödenen Hasar

:

257.247,55 TL
63.990,00 TL

2007 yılında yaklaĢık 50 milyon TL ile ihale edilen ve bu bedelle sigortalanan 7
metre çaplı atık su tüneli inĢaatında yaĢanan hasarda sigortalı 257.247,55 TL talep
etmiĢtir. Hasar sebebi tünel çalıĢmaları sırasında zeminin rahatlamasından ötürü
oluĢan boĢlukla zeminin oturması ve üst yapının zarar görmesi olarak kayıtlara
geçmiĢtir. Zemin oturmasından dolayı tünelde çökme ve üst yapıda bulunan
hastanenin duvarlarında çatlaklar tespit edilmiĢ ve sigortalı mahkemeden bir bilirkiĢi
heyeti istemiĢtir. Yüklenici firma, Ġ.T.Ü ĠnĢaat Fakültesi öğretim üyelerinden oluĢan
söz konusu heyetten, hastanenin binalarında oluĢan hasarların (çatlakların) tünel
inĢaatından kaynaklanıp kaynaklanmadığının, varsa zararların neler olduğunun
kalem kalem tespitini, dava konusu çatlaklar ve zararın tünel inĢaatından
kaynaklanıyor ise miktarının tespitini istemiĢtir. Yapılan incelemelerde 1 ve 2 no.lu
blokların taĢıyıcı olmayan (ara bölme) duvarlarında oturmaya bağlı çatlaklar olduğu,
döĢeme kaplamalarında kabarma ve çatlaklar oluĢtuğu, daha önceden bir
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güçlendirme yapılmıĢ olduğu ve bazı bölümlerde eski ile ilave elemanlar arasında
düĢey çatlaklar olduğu gözlenmiĢtir. Yüklenicinin 1 ve 2 no.lu blokların zeminine
enjeksiyon iĢlemi yaptığı ve hâlâ devam ettiği birinci hasar ekspertiz ara raporunda
ifade edilmiĢtir. Yüklenicinin talep ettiği hasar bedel tespit kırılımında da (Çizelge
4.1) görüleceği üzere yaklaĢık 260 bin TL’lik hasarın 64 bin TL’lik kısmını
hastaneye verdiği zarar için talep etmektedir. Tünel çökmesinden ötürü oluĢan
oturmaların durdurulabilmesi için yüklenici 315 tonu yüzeyden 495 tonu tünel
içinden olmak üzere toplam 810 ton çimento Ģerbeti enjekte ettiğini beyan etmiĢ ve
sigortacıdan ilgili ödemenin en kısa zamanda yapılmasını talep etmiĢtir. Toplamda
810 ton çimento kullandığını beyan eden yükleniciden ilgili faturalar istenmiĢ, bu
faturalardan 325 tona ait olanın yeni tarihli olduğu, 310,5 tonun eski tarihli olduğu,
174,5 tonun ise hiç tarihi olmadığı saptanmıĢtır. Yüklenici eski fatura tarihli
çimentonun hali hazırda depolarında bulunduğu faturası olmayanlarının ise baĢka bir
Ģantiyelerinde getirdiklerini bildirmiĢlerdir. Hasarda kullanılan çimento miktarı
saptanmasındaki asıl sıkıntı ise ne kadarlık bir çimentonun hastanenin oturmasını
engellemek için kullanıldığının belirsizliğidir çünkü aynı zamanda yüklenicinin belli
bir miktardaki enjeksiyon malzemesini ileride oluĢabilecek tünel hasarlarını önlem
mahiyetinde kullandığı tespit edilmiĢ olup bunun sigorta kapsamında olmamasından
mütevellit ilgili miktarın talep edilen tazminattan düĢülmesi gerekmektedir.
Çizelge 4.1 : Hasar bedel tespiti kırılımı
A - Tünel Ġçinde Yapılan Ġmalatlar;
A1 - Ġksalar;
CĠNSĠ
Ġksa Malzemeleri ve Ġmalat-HE 140 A
Yerine Koyma ĠĢçiliği ve Montaj
Ara Toplam
A2 - Enjeksiyon ĠĢleri;
CĠNSĠ
Çimento Bedeli
Enjeksiyon ĠĢçiliği
Ara Toplam
ARA TOPLAM (Tünel Hasar
Miktarı)

Miktar Br. Br. Fiyatı (TL)
14.616 kg.
1,50
644
yev.
83,33

Tutar
21.924,00 TL
53.664,52 TL
75.588,52 TL

Br. Fiyatı (TL)
123,72
83,33

Tutar
61.241,40 TL
56.247,75 TL
117.489,15 TL

Miktar Br.
495
ton
675

193.077,67 TL

B - Hastanede Yapılan Ġmalatlar;
CĠNSĠ
Miktar Br.
Mobilizasyon
1
adet
Çimento Bedeli
315
ton
Enjeksiyon ĠĢçiliği
320
yev.
Ara Toplam (Hastane Hasar Miktarı)
TOPLAM HASAR
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Br Fiyatı (TL)
2.000
112,71
83,33

Tutar
2.000,00 TL
35.504,28 TL
26.665,60 TL
64.169,88 TL
257.247,55 TL

Yapılan görüĢmeler ve bilirkiĢi raporlarına göre toplam kullanılan çimento
miktarının %30’unun mevcut hasarı durdurmak, %70’inin ise ileride tünel yapısında
oluĢabilecek hasarı önlemeye yönelik yapılmıĢ bir imalat olarak eksperler tarafından
da uygun görülmüĢtür. Bu orana göre sigortacının ödemekle yükümlü olduğu
çimento Ģerbeti miktarı 810 ton yerine 243 tona kadar gerilemiĢtir. Ġlgili hasar eksper
dosyasında 123,72 TL/ton birim fiyat ile 230,5 ton olarak kabul edilen çimento
miktarı ve sigortalının ikinci ara raporda belirttiği 14.100 TL + KDV mobilizasyon
ve 77.154 TL + KDV iĢçilik bedellerini içeren faturalarla birlikte toplam 119.771
TL’nin sigortacı tarafından yükleniciye ödenmesi gerektiğine kanısına varılmıĢtır.
Ancak ilgili iĢe verilen teklifte ve poliçesinde tünel çalıĢmalarından ötürü
kaynaklanabilecek hasarlardan ötürü sigortacı minimum 25.000 $, hasarın %10’u
Ģeklinde muafiyet maddesi eklediğinden bu tutardan yaklaĢık 40.000 TL (ilgili
tarihteki TCMB kurunun 25.000 $ karĢılığı olarak) daha düĢülmüĢtür. Burada
“hasarın %10’u” maddesinin geçerli olmamasının sebebi, hasarın %10’unun
(yaklaĢık 12 bin TL) 25.000 $’den daha düĢük olmasındandır. Yapılması düĢünülen
79 bin TL’lik ödeme gerçekte 63.990 TL olarak ödenmiĢtir. Bunun sebebi ise
sigortalının ihaleye çıktığı tarihteki proje bedelinin 2007 yılının birim fiyatları ile
sigortalanması,

sigortacının

hasar

anındaki

birim

fiyatlardaki

artıĢtan

bilgilendirilmemesi ve poliçeye zeyil yapılmadığından aynı bedel ile sigortalanması
ancak hasar anındaki bedelin daha önce sigortalanan bedelden %19 oranında daha
fazla olduğu için sigortacının eksik sigorta uygulayarak bu oran kadar ödemesi
gereken hasardan kesinti yapmıĢ olmasıdır. Bu fiyat farkı bildiriminin unutulması
sigortalıya ilk etapta 3 bin TL’lik tasarruf sağlarken bu hasarda uygulanan eksik
sigorta miktarı 15 bin TL olduğu için yüklenici, kendi ihmalinden ötürü, ödemesini
12 bin TL eksik almıĢtır. Eksik sigorta kapsamına düĢmemek adına yükleniciler
mutlak suretle güncel proje bedellerini ve eğer varsa ek iĢleri ya da proje bedel
artıĢlarını sigortacıya bildirmelidirler. Aksi takdirde bu örnekte de görüldüğü üzere
hasar tazminlerinde büyük sıkıntı yaĢanır.
4.5 Ġncelenen Hasar Dosyaları Değerlendirmeleri
Ġncelenen 47 hasar dosyasının dikkat çekici noktalarından biri, yüklenici firmanın
genellikle hasarın tamamını talep etmekte olup sigorta sözleĢmesinde yer alan
klozlara ve muafiyetlere dikkat etmemesidir. Bu nedenle talep edilen miktardan
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muafiyet ve sovtaj bedellerini düĢen sigortacı eksik ödeme yaptığı gerekçesiyle
yüklenici tarafından hukuki sürece dâhil edilir. VI. Mal Sigortaları Türleri 2. Mal
Sigortalarının Diğer Türleri F. ĠnĢaat Sigortası ile ilgili Alınan Kararlar kitapçığında
yer alan davalarda görülen kararlar da bu yöndedir. Örneğin, 2001 yılının Nisan
ayından alınan bir davaya göre yüklenici, inĢaat sahasında meydana gelen hasarın
inĢaat sigorta poliçesi ile sigortalı olduğunu ve hasarının eksik ödendiğini öne
sürmüĢ, buna bağlı yaĢadığı gecikmeden ötürü faiz alacağının da sigortacı Ģirketten
tahsil edilmesini talep etmiĢtir. Mahkeme davalıyı haklı görerek hasarın eksik
düĢülen kısmın ödenmemesine ve faiz taleplerinin reddine karar vermiĢtir.
Sigorta Ģirketi her hasar dosyasında ekspertiz talep etmemektedir. Bunun en önemli
sebeplerinden biri hasar miktarının ekspertiz masraflarından daha düĢük olmasıdır.
Bilhassa yurt dıĢı Ģantiyelerinde yaĢanan düĢük bedelli hasarların tazminatı yeri
geldiğinde ekspertiz ücretinin altında olabilmektedir. Bu nedenle sigortacı ekspertiz
masraflarına katlanmaktansa hasarı ödemeyi kabul eder. AnlaĢmazlığa gelinen
süreçler iki taraftan birinin geri adım atmasıyla sonuçlanabilirken sonuçlanamayanlar
için hukuki süreç baĢlatılır. Bu yasal süreçte mahkeme, eğer gerekirse, bir bilirkiĢi
raporunun yazılmasını isteyebilir. Yasal sürecin zaman alıcı ve masraflı bir süreç
olmasından ötürü taraflar genellikle anlaĢma yoluyla mutabakata varmaktadırlar.
Ġncelenen hasar ve bazı iĢlerin akabinde yazılmıĢ eksper dosyalarındaki bilgiler
Çizelge 4.2’de görüldüğü Ģekilde özetlenebilir.
Hasar dosyaları tablolarına bakıldığında en dikkat çekici oran yüklenicinin talep
ettiği hasar miktarı ile sigortacının ödediği hasar miktarlarının farklı olması.
Ġncelenen hasar dosyalarının %81’ine yakınında sigortacı hiçbir zaman yüklenicinin
talep ettiği tutarı ödememiĢtir.
Ekspertiz raporu olan hasarlarda bu farklılığın en önemli unsuru müteahhit firmanın
yanlıĢ hesabından kaynaklandığı görülmektedir. Farkın diğer sebebi ise müteahhit
firmanın poliçeleĢme esnasında sigortacıya eksik bildirimde bulunmasıdır. Tünel ve
altyapı inĢaat teklifi ve hasarında da görüldüğü gibi birim fiyattaki eskalasyondan
kaynaklansa dahi sigortacı hasar ödemesinde eksik sigorta uygulamak zorunda
kalmıĢtır.
Yüklenici firmaların yanlıĢ hesabı üç temel unsurdan oluĢmaktadır. Hasar miktarı
hesaplamalarında yapılan hatalar %40 ile en büyük orana sahipken muafiyet ve kloz
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kapsamından kaynaklanan sebepler ile sovtaj bedelinden kaynaklanan sebepler
%30’ar eĢit oranlara sahiptir. Ġncelenen dosyalarda dört hasar miktar hesabından
kaynaklanan sorunlardan birinde sigortalı ve sigortacı anlaĢmaya varamamıĢ ve
sigortalının mahkemeye baĢvurması ile hukuki süreç baĢlatılmıĢtır.
Çizelge 4.2 : Hasar dosyaları değerlendirmeleri
KRĠTER
Ekspertiz Yapılan Hasarlar
Ekspertiz Yapılmayan Hasarlar

ADET ALT % TOPLAM %
16 34,04%
34,04%
31 65,96%
65,96%

Talep Edilen = Ödenen Tutar
Talep Edilen ≠ Ödenen Tutar

9 19,15%
38 80,85%

19,15%
80,85%

Ekspertiz Yapılan Hasarlar
Talep Edilen = Ödenen Tutar
Talep Edilen ≠ Ödenen Tutar

3 18,75%
13 81,25%

6,38%
27,66%

Ekspertiz Yapılan Hasarlar
Talep Edilen ≠ Ödenen Tutar
Sigortalının YanlıĢ Hesabı
Eksik Sigorta

10 76,92%
3 23,08%

21,28%
6,38%

Ekspertiz Yapılan Hasarlar
Talep Edilen ≠ Ödenen Tutar
Sigortalının YanlıĢ Hesabı
Muafiyet ve Klozdan Kaynaklanan
Sovtaj Bedelinden Kayn.
Hasar Miktar Hesabından Kayn.

3 30,00%
3 30,00%
4 40,00%

6,38%
6,38%
8,51%

Ekspertiz Yapılan Hasarlar
Talep Edilen ≠ Ödenen Tutar
Eksik Sigorta
Birim Fiyattan Kaynaklanan
Eksik Bildirim

1 33,33%
2 66,67%

2,13%
4,26%

Ekspertiz Yapılan Hasarlar
Talep Edilen ≠ Ödenen Tutar
Sigortalının YanlıĢ Hesabı
Hasar Miktar Hesabından Kayn.
Hukuki Süreçli Çözüm - Mah.
Hukuki Süreçsiz Çözüm

1 25,00%
3 75,00%

2,13%
6,38%

Ekspertiz Yapılan Hasarlar
Talep Edilen ≠ Ödenen Tutar
Sigortalının YanlıĢ Hesabı
Hasar Miktar Hesabından Kayn.
Hukuki Süreçli Çözüm - Mahkeme
Sigortalı Lehine

1 100,00%

2,13%
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Çizelge 4.2 (devam): Hasar dosyaları değerlendirmeleri
Talep Edilen ≠ Ödenen Tutar
Sigortalının Sigortacıyı Onayladığı
Çözüm
Sigortacının Sigortalıyı Onayladığı
Çözüm
MüĢteri ile Olan Ġyi ĠliĢkiler
Acente / Broker ile Olan Ġyi ĠliĢkiler
Yasal Sürece BaĢvurulan Çözüm
Talep Edilen = Ödenen Tutar
Yurtiçi Proje
YurtdıĢı Proje
Ekspertiz Yapılmayan Hasarlar
Talep Edilen = Ödenen Tutar
Talep Edilen ≠ Ödenen Tutar

29 76,32%

61,70%

8 21,05%
7 87,50%
1 12,50%
1 2,63%

17,02%
14,89%
2,13%
2,13%

2 22,22%
7 77,78%

4,26%
14,89%

3 9,68%
28 90,32%

6,38%
59,57%

Talep edilen tutar ile ödenen tutarlar arasındaki farkın mutabakata varıĢ Ģeklinden
biri %76 oranla yüklenicinin sigortacının verdiği karara uymasıdır. Sigortacı
özellikle muafiyet, kloz kapsamı, limit ve sovtaj gibi kavramları hesaba dahil etmesi
ve bunu yüklenici firmaya açık bir dille anlatması bu oranın yüksek çıkmasına sebep
olmaktadır. Hasar tazminat tutarı anlaĢmazlığında %21 oranla da sigortacının
sigortalıya talep ettiği tutarı zorunlu olmadığı halde ödediği görülmüĢtür. Direkt
müĢteriyle veya sigorta aracısıyla olan iyi iliĢkilerin korunması adına sigortacı bu
yolu seçmektedir.
4.6 Ġncelenen Teklif Değerlendirmeleri
ĠnĢaat sigorta teklifi verirken veya istenirken nelere dikkat edilmesi adına yol
gösterici nitelikte yapılan bir baĢka analiz de inĢaat tekliflerinin incelenmesidir.
Benzer inĢaat türleri için standart bir yapı oluĢturulmaya çalıĢılsa da inĢaat
sektörünün kendine özgü yapısından ötürü her iĢte farklı risk analizleri
gerekmektedir. Ancak incelenen 118 adet inĢaat teklifinde sadece yurt içi değil yurt
dıĢında da kabul görmüĢ Munich RE Klozları detaylıca incelenip değerlendirildikten
sonra istatistikî veriler elde edilmiĢtir. Bu istatistiğe göre bir klozlar analiz tablosuna
(Çizelge 4.3) ulaĢılmıĢtır. Bu tablo inĢaat firmasının optimum teklifi almasında
büyük oranda yardımcı olabilmektedir.
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Günümüz inĢaat sektöründe yaĢanan kıyasıya rekabetten ötürü düĢen ihale fiyatları
inĢaat firmalarının maliyetlerini her alanda azaltmaya yöneltmiĢtir. Bu kapsamda
inĢaat firmalarının en düĢük prim ile en geniĢ teminatları alabilmesi adına aĢağıda
verilen Çizelge 4.3 önemli rol oynamaktadır. Yükleici firmanın bu tablo yardımıyla
sigortacının ek prim istemeden kendi riskine uygun limitler ve muafiyetlerle sigorta
yapması mümkün kılınmıĢtır.
Tablodaki 33 satır Munich RE klozlarını yani özel Ģartlarını temsil etmektedir. Her
satırda kloz numarası, adı, klozun kimin yararına olduğu bilgisi, incelenen 118
tekliften elde edilmiĢ ortalama özel Ģart limiti (inĢaat firmasının o klozdan aldığı ek
teminat), aynı limit için geçerli olan mantıkla ortalama muafiyet tutarı ve bu klozca
istenilen ek primi (sürprim) ya da sigortacı lehine olan klozlar için yüklenicinin talep
ettiği indirim miktarı yer almaktadır.
Çizelge 4.3 : Kloz değerlendirmeleri
Sıra Kloz
1
2
3
4

Kloz Tanımı

GREV, LOKAVT,
KARGAġALIK
ÇAPRAZ
E.002
SORUMLULUK
BAKIM
E.003
ZĠYARETLERĠ
GENĠġLETĠLMĠġ
E.004
BAKIM KLOZU
E.001

Sigortacı Sigortalı
-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

5

E.005 Ġġ PROGRAMI

6

E.006

7

E.007 UÇAKLA NAKLĠYE

-

+

8

E.008

DEPREM GARANTĠ
KLOZU

-

+

9

E.009 DEPREM ĠSTĠSNASI

+

-

10

E.010

+

-

-

+

11

HIZLANDIRMA
MASRAFLARI

SEL VE SEYLÂP
ĠSTĠSNASI
ġANTĠYE DIġI
E.013
DEPOLAMA

12

E.100 TEST

-

+

13

E.101 TÜNEL VE GALERĠ

+

-
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Limit

Muafiyet

80% /
20%
ÜġMM Hasarın
Limitiyle %10'u
Hasarın
12 ay
%10'u
Hasarın
12 ay
%10'u
Hasarın
8 hafta
%10'u
TSB' nin Hasarın
%5'i
%10'u
TSB' nin Hasarın
%5'i
%10'u
Her
80% /
zaman
20%
TSB

Geçersiz Geçersiz
Çok
Geçersiz
Nadir
TSB' nin Hasarın
%2'si
%10'u
Hasarın
4 hafta
%10'u
ĠĢin Türü Geçersiz

Sürprim /
Ġndirim
Terör
Tarifesi
Sürprimsiz
Sürprimsiz
Sürprimsiz
Sürprimsiz
Sürprimsiz
Sürprimsiz
Sürprimsiz
Geçersiz
Ġndirimsiz
Sürprimsiz
Sürprimsiz
Ġndirimsiz

Çizelge 4.3 (devam): Kloz değerlendirmeleri
14 E.102 YERALTI KABLO
EKĠNLERE,
ORMANLARA…
BARAJ VE SU
16 E.104
REZERVUAR…
15 E.103

17 E.105 MEVCUT YAPILAR
KISIMLAR ĠLGĠLĠ
GARANTĠ HÜKMÜ
KAMPLAR VE
19 E.107
DEPOLAR
ĠNġAAT
20 E.108
MAKĠNALARI
ĠNġAAT
21 E.109
MALZEMELERĠ
18 E.106

22 E.110 YAĞIġ, SEL VE…

-

+

+

-

+

-

-

+

+

-

-

+

-

+

-

+

-

+

ÜġMM
Limiti
Çoğu
zaman
ĠĢin
Türü
TSB' nin
%1'i
100m x
4
Beyan /
%5*TSB

Hasarın
%10'u

Geçersiz Ġndirimsiz
Geçersiz Ġndirimsiz

Hasarın
%20'si
Hasarın
%10'u
Hasarın
%10'u
Hasarın
Beyan
%10'u
Hasarın
Beyan
%10'u
80% /
TSB
20%
TSB' nin Hasarın
%4'ü
%10'u

ENKAZ KALDIRMA
MASRAFLARI
YANGIN
24 E.112
SÖNDÜRME
DÂHĠLĠ NAKLĠYE
25 E.113
KLOZU

-

+

+

-

-

+

26 E.114 SERĠ HASARLAR

+

-

27 E.115 KUSURLU DĠZAYN

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

+

-

Yok

-

+

TSB' nin Hasarın
%10'u
%10'u

23 E.111

28 E.116
29 E.117
30 E.119
31 E.120
32 E.121
33 TPL

KISMĠ ĠġLETMEYE
ALMA
TEMĠZ SU VE PĠS SU
BORULARI…
ĠġVEREN MEVCUT
EMLAK…
VĠBRASYON
(TĠTREġĠM)
KAZIKLI TEMEL VE
ĠSTĠNAT DUVARI
ÜÇÜNCÜ ġAHIS
MALĠ MESULĠYET

+

Avantaj

-

Dezavantaj
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TSB

Sürprimsiz

Sürprimsiz
Sürprimsiz
min.
deprem
min.
deprem
min.
deprem
Ġndirimsiz
min.
deprem

Geçersiz Ġndirimsiz

TSB' nin Hasarın
%5'i
%10'u
100-75TSB
50-0
TSB' nin Hasarın
%2'si
%10'u
TSB' nin Hasarın
%2'si
%10'u
100m x Hasarın
4
%10'u
TSB' nin Hasarın
%2'si
%10'u
TSB' nin Hasarın
%2'si
%10'u

Sürprimsiz
Ġndirimsiz
Sürprimsiz
Sürprimsiz
Sürprimsiz
Sürprimsiz
Sürprimsiz

Geçersiz Ġndirimsiz
min.
deprem

Çizelge 4.3 (devam): Kloz değerlendirmeleri
TSB

Toplam Sigorta Bedeli

ÜġMM

Üçüncü ġahıs Mali
Mesuliyet

Çizelge 4.3’te belirtilen limit ve muafiyetlerle verilen sigorta sözleĢmesi
geniĢletmeleri için inĢaat firması ek prim ödemez ve optimum derecede riski
sigortacıya dağıtmıĢ olur. Örneğin; eğer E.006 klozu toplam sigorta bedelinin %5’ine
kadar limitle ve sigortacının hasarın %10’undan muaf olacak Ģekilde talep edilirse
poliçeye herhangi bir sürprimin (ek prim) uygulanmadığı tespit edilmiĢtir.
Çizelge 4.4 : E.006 klozu değerlendirmesi
6

E.006

HIZLANDIRMA
MASRAFLARI

-

+

TSB' Hasarın
Sürprimsiz
nin %5 %10'u

Benzer örnek E.119 için de verilebilir. Ancak burada herhangi bir ek primin
doğmaması için limit toplam sigorta bedelinin %2’sini geçmemelidir. Bunun sebebi
E.119 geniĢletmesi sigortacı tarafından yüksek risk sınıfında değerlendirilir. ĠnĢaat
esnasında iĢverenin mevcut yapılarına verilerek zararları teminat altına alan bu özel
Ģart diğer klozlara oranla daha düĢük limitle alınır ve yüklenici firma bu teminat için
ek prim ödemez.
Çizelge 4.5 : E.119 klozu değerlendirmesi
30 E.119

ĠġVEREN MEVCUT
EMLAK…

-

+

TSB'
in %2

Hasarın
Sürprimsiz
%10'u

E.108 özel Ģartı dikkate alınacak olunursa burada limit toplam sigorta bedeli
üzerinden değil, inĢaat firmasının beyanı dikkate alınarak yapılmıĢtır. Hatta
incelenen tekliflerde bu iĢ makineleri teminatının verilebilmesi için sahada bulunan
iĢ makinelerinin bilgisi kati suretle istenmiĢtir sigortacı tarafından. Ayrıca bu özel
Ģartın limit tutarı en az deprem fiyatı ile çarpılarak fiyata yansıtıldığından yüksek
prim elde edilmemesi adına dikkatle incelenerek talep edilmelidir. Bilhassa alt
taĢeronların sık olduğu iĢlerde mükerrer poliçe olmaması adına ana yüklenici diğer
taĢeronların iĢ makinelerini de sigorta kapsamına almalı ve fazladan doğan ek primi
alt yüklenicilerden daha sonra talep etmelidir.
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Çizelge 4.6 : E.108 klozu değerlendirmesi
20 E.108

ĠNġAAT
MAKĠNALARI

-

+

Beyan

Hasarın min.
%10'u deprem

Bir baĢka örnek E.009, E.010 ve E.110 için verilebilir. E.009 özel Ģartı deprem
teminatının verilmediğini belirten bir klozdur ancak bu Türk ĠnĢaat All Risk Sigortası
Genel ġartlarına aykırı bir madde olduğundan poliçede yer alması herhangi bir anlam
ifade etmez ve inĢaat firmasının deprem sonucu oluĢan hasarlarını karĢılanmaması
gibi bir sonuç doğurmaz. O yüzden burada ne bir limitten, ne bir muafiyetten ne de
bir indirimden bahsedilebilir. Aynı Ģekilde sel/seylap sonucu oluĢan hasarların hariç
tutulacağını belirten E.010 klozu hiçbir Ģekilde inĢaat firması tarafından sigorta
sözleĢmesine dahil edilmemelidir. Ġhmal sonucu dahil edilen bu özel Ģarttan
yaĢanacak hasar ödeme sıkıntısı gerekli görüldüğü yerde mahkemeye intikal
ettirilebilir çünkü sel de en az deprem kadar bir doğal afet sayıldığından hukuki
süreçte inĢaat firmalarının haklı görüldüğü emsaller tespit edilmiĢtir. E.110 klozu ise
yüklenici lehine bir kloz olmakla beraber yağıĢ, sel ve seylap risklerine karĢın
alınması gereken önlemler yerine getirildiğinde bu risklerden doğan hasarları teminat
altına alındığını ifade eder. Ġncelenen 118 teklif arasında en çok sıklıkla belirtilmiĢ
limit ve muafiyetler ve poliçe bedelleri dikkate alındığında klozlar değerlendirmesi
tablosu inĢaat firmalarının kolayca teklif istemesine olanak sağlar.
Ġncelen teklifler sonucunda prime etki edecek unsurlar Ģu Ģekilde Ģekillendiği
gözlemlenmiĢtir;
Yüklenici/Sigortalı Kalitesi, Tecrübesi ve Yükleniciden Temin Edilebilen
Bilgiler
Henüz yeterli düzeyde tanınmamıĢ müteahhitlerin inĢaat all risk sigorta
tekliflerinde, hem daha öncesinin hasar kayıtlarının bulunmaması, hem de
yapacağı iĢe dair tecrübesinin azlığı sigortacı adına primde artıĢ sebebi
olmaktadır. Ayrıca ne kadar çok bilgi sigortacıya gönderilirse, sigortacı
belirsiz

olan

noktalardan

o

kadar

kurtulmuĢ

olup,

belirsizliğin

fiyatlandırmadaki olumsuz etkisini azaltır. Küçük, orta büyüklükteki
yükleniciler yapacakları projede detay bilgi vererek üzerlerindeki bu olumsuz
intibayı kaldırabilmektedirler.
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ĠnĢaat Yapılacak Bölgenin Terör Riski
Özellikle son zamanlarda yaĢanan geliĢmelerle Türk müteahhitlerin de birçok
yatırımı bulunan ülkelerde yaĢanan terör sıkıntısı hem yüklenicinin hem de
sigortacı firmanın maddi kayıplarına yol açmıĢtır. Trete liderleri ve
reasürörler bilhassa Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da yaĢanan geliĢmelerden
ötürü bu ülkelere terör teminatı vermemeye baĢlamıĢ, dolayısıyla söz konusu
bölgelerde yoğun iĢ yapan Türk müteahhitleri bu teminattan yoksun kalmıĢtır.
Bunun sonucunda sigortacılar yurt dıĢından, özellikle Lloyd’s – Ġngiltere’den
“Müstakil Terör Teminatı” satın almak zorunda bırakılmıĢtır ki bu da primi
yükseltici bir ek maliyettir. Yüklenici firma Ģantiye sahasının güvenliğini
yeterli düzeyde sağlayarak ya da Terör teminatını belli bir limit ile (Ġlk AteĢ
Sigortası) olarak primin makul seviyelere inmesini sağlar.
Üçüncü ġahıs Mali Mesuliyet (ÜġMM) Limiti
Üçüncü Ģahıslara verilecek zararları sigorta kapsamı altına alan bu teminat
genellikle CAR fiyatı ile aynı düĢünülür. Bu aynı düĢünülen fiyat ise toplam
inĢaat bedelinin %20’sine kadar limitle verilen ÜġMM teminatı için
geçerlidir. %20’sini geçen limitle verilmek istenen ÜġMM primin artmasına
sebep olmaktadır. Eğer projenin yapılacağı adreste yüksek üçüncü Ģahıs riski
yoksa bu teminat için istenen düĢük limit primin de düĢük çıkmasına sebep
olur. Ancak, özellikle Ģehir içi projelerde yüksek seviyedeki üçüncü Ģahıs
riskine verilen ek prim birçok örnekte yüklenici firmanın yararına
sonuçlanmıĢtır. Yüklenici, bu teminatı alırken iyi değerlendirmeli ve riskli
gördüğü yerlerde ek prim ödemekten kaçınmamalıdır.
StandartlaĢtırılmıĢ Teklif DıĢında Ġstenen Ek Teminatlar
Fazladan verilen her limit ya da istenen ek teminat sigortacının maliyetinin
artmasına sebep olmaktadır. Risk olma olasılığı etraflıca incelendikten sonra
yüklenici firma düĢük skaladaki riskleri kendi üzerinde tutarak ya da düĢük
limitle teminat alarak primin yükselmemesini sağlar. Özellikle Klozlar Analiz
Tablosu’nda belirtilen limit ve muafiyetlerin çok ötesinde verilecek ek
teminatlar sigortacı tarafından ayrı bir fiyatlandırma ile çalıĢılır ve bu çalıĢma
gereksiz prim artıĢına sebep olmaktadır.
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5.

SONUÇ VE ÖNERĠLER

ĠnĢaat sektöründe yaĢanan hasarlar ve kayıplar sadece kendi sektörünü değil inĢaata
bağlı yüzlerce alt sektörde de etkisini gösterir. Bu alt sektörlerin dıĢında sigortacılık
sektörü de yaĢanan hasarlardan payına düĢen kısmı almaktadır.
ĠnĢaat iĢlerinin gerek çok yapılı bünyesinden, gerekse yüksek risk ihtiva etmesinden
dolayı riskleri sıfıra indirmek hemen hemen imkânsız denilebilir. Ancak riskler
öngörülebilen ve öngörülemeyen olarak ikiye ayrılıp öngörülebilenler için gerekli
adımlar atılırsa yaĢanan kayıplar en aza indirgenmiĢ olur.
Sahadaki görülebilecek her türden riskler için Alman reasürans devi Munich RE bir
çalıĢma yapmıĢ ve hem yüklenici firmalar hem de sigortacılar adına fayda sağlayacak
bir kılavuz yayınlamıĢtır. Ġçinde tüm inĢaat türlerini ve olası riskler için alınması
gereken adımları barındıran bu kılavuzda yer alan özel Ģartlar inĢaat sigortalarında
aktif rol oynamaktadır.
Munich RE’nin bu branĢta aktif rol oynamasının sebebi sigorta Ģirketlerinin kendi
mali yapılarından ötürü birçok riski üzerlerinde tutmaktansa kendi bağlı oldukları
tretelere yada ihtiyari plasman yapıp reasürans desteğine baĢvurmasıdır. Munich RE
gibi bir firma da Türkiye’deki birçok sigorta Ģirketinin ya tretesinde pay
bulundurmakta ya da bilfiil trete lideri olmaktadır. Bunun dıĢında ayrıca özel
risklerde ihtiyari destek de verdiğinden üzerine aldığı risklerde standart bir yapı
oluĢturmak adına kendi klozlarını belirlemiĢtir.
Munich RE klozlarının bazılarında Türk Genel ġartlarına aykırı madde
bulunmaktadır. Yüklenici, yaĢayacağı herhangi bir haksızlıkta sigortacıyı yasal
sürece sürükler ve yüklenicinin hakkı Türk ĠnĢaat Sigortası Genel ġartlarınca
korunur. Örneğin, sigortacı hiçbir suretle yüklenicinin inĢaat poliçesinde deprem
teminatını hariç tutamaz (Kloz 009 verilemez). Müteahhit firma hukuki süreçte bu
tür davaları kazanmaktadır. O yüzden yasal sürece baĢvurmadan sulh yoluyla
çözüme gidebilmek adına hem Munich RE klozları hem Türk Genel ġartları etraflıca
incelenmelidir. Aksi takdirde hukuki sürecin doğuracağı masraflara her iki taraf da
katlanmalıdır.
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Doğru fiyatlandırma dördüncü bölümde yapılan değerlendirmelerle sadece iĢin
tekniğini bilmekle yetebilecek bir kavram değildir. Doğru fiyatlandırma için teknik
değerlendirmenin yanı sıra kalıcı, ekonomik ve hızlı çözümler de sağlanmalıdır.
Sigorta ve inĢaat sektörleri için hem doğru fiyatlandırma, hem de ileriye dönük
çözümler adına yapılabilecek çalıĢmalar Ģu Ģekilde sıralanabilir:
Sektörler Arası Çapraz Eleman Alımı
Büyük inĢaat firmaları, teknik ofis veya saha mühendislerine ya sigortacılık
eğitimi vermeli ya da Ģirket bünyelerine inĢaat sigortalarından anlayan kiĢiler
istihdam etmelidir. Yükleniciler genellikle sigorta brokerleri ile iletiĢime
geçip gerekli danıĢmanlık hizmetlerini aracı yoluyla almaktadır. Günümüzde
inĢaat sigortaları için acente/aracı komisyonlarının %10 - %20 dolaylarında
olduğu düĢünülürse maliyeti artıran bu ara basamağın ortadan kaldırılıp
kaldırılmaması iyi tetkik edilmelidir. Örneğin, basit bir matematik ile yılda
200 milyon $’lik iĢ yapan bir firmanın en kötü senaryoda binde 1,5 fiyat ile
sigorta poliçesi yaptırılacağı düĢünülürse sigortacıya ödemekle yükümlü
olduğu 300.000 $ prim ortaya çıkar. Bunun %15’i de 45.000 $ eder ve sigorta
aracısına ödenir. Eğer aracı olmasaydı ve yüklenici bunun yerine Ģirket
bünyesinde sigorta iĢlemlerini yürütseydi aylık yaklaĢık olarak 3.750 $’ lık
bütçe ayırabilirdi. Bu hesap iyi yapılırsa sigortacılık hizmeti maliyeti önemli
ölçüde düĢürülebilmektedir. Günümüzde bunun benzer örnekleri mevcuttur.
Örneğin, yüksek miktarda iĢ yapan yükleniciler sadece sigorta uzmanı
istihdam etmekle kalmayıp kendi acentelerini kurmakta ve sigortacılık
hizmetlerini bu acentelerden yürütmektedir. Böylelikle grup Ģirketi olarak
baĢka bir kanaldan gruba menfaat sağlanmaktadır.
Küçük – Orta Büyüklükteki ĠnĢaat Firmaları için Acente/Aracı Gücü
ĠĢlem hacmi yönünden henüz bünyesinde sigorta uzmanına ayırabilecek
düzeye gelmemiĢ küçük - orta büyüklükte inĢaat firmalarının inĢaat all risk
sigortası teklifi alırken sigorta sektörünün önde gelen sigorta acentelerinin
kurumlarının desteğini ve gücünü alması çoğu incelenen teklifte de tespit
edildiği üzere primi düĢüren bir etkendir. ĠnĢaat firmaları hem satın almıĢ
oldukları teminatı bir uzman yardımıyla temin ettikleri için belirsiz noktaları
deplase etmiĢ hem de acentenin/aracının sadece bu CAR teklifine özgü
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olmayan müĢteri potansiyeli sebebiyle sigortacı firmadan daha ucuza teklif
almasını sağlamıĢ olur. Bir broker ya da acente kanalıyla yapılan iĢlerde
müĢteri portföyü yüksek aracıların gerektiğinde kendi nüfuslarını kullanarak
bizzat primde indirim yaptığı görülmüĢtür. Böylelikle inĢaat sektöründeki
nispeten daha küçük firmalar sigorta sektörünün daha etkin isimlerini
kullanarak primi azaltacak adımı atmıĢ olurlar.
Yazılımlar ve Bilgisayar Programları
Bir bilgisayar programı eĢliğinde parametreler tek tek sisteme yerleĢtirilip,
her kloz için teklifte verilen limit ve konulan muafiyet tutarları da bu
programa girildiğinde arka planında tanımlanmıĢ aralıklarda çalıĢan bir
sistem eĢliğinde doğru fiyatlandırma çalıĢması hem çok kısa sürede hem çok
az maliyette yapılabilir. Günümüzde yoğun rekabetin yaĢandığı sigortacılık
sektöründe bu çalıĢma çok iyimser kalsa da en azından olması gereken fiyat
(minimum rate) hakkında bilgi verir ve eğer indirim yapılacaksa da bu
oranının görülmesini sağlar. Ayrıca sistem zorunlu deprem fiyatı gibi
kavramlar için oto-kontrol kapsamında uyarı vererek sigortacıyı uyarabilir.
ĠnĢaat firmaları perspektifinden bakıldığı zaman da yazılacak küçük bir
program eĢliğinde ihale fiyatlarına en doğru sigorta maliyeti eklenebilir. Aynı
parametreler eĢliğinde alınan fiyat bilgisi sayesinde sigorta kapsamında
beklenmeyen bir gider çıkmayarak ihale teklifi en doğru tahminle verilmiĢ
olunur. Bilhassa yurt dıĢı projelerindeki ağır sanayi iĢlerinde, özellikle iĢ
makineleri teminatı alınanlar baĢta olmak üzere, sigorta maliyetleri toplam
proje bedelinin %1’ine kadar çıktığı gözlenmiĢtir. Proje bedeline göre
değiĢkenlik

gösterebilen

bu

oran

yeri

geldiğinde

milyon

dolarlar

mertebesinde sigorta maliyeti doğurduğu gözlenmiĢtir. Bu programlar
sayesinde risk iyice değerlendirilip sigortacı gözünden bakılarak olası yanlıĢ
maliyet hesaplarının önüne geçilmiĢ olunur.
Akademik Eğitim
Üniversitelerde mühendislik ve mimarlık öğrencilerine risk değerlendirme
dersleri, sigorta bölümü öğrencilerine de temel inĢaat mühendisliği bilgileri
verilebilir. Bu iki branĢ arasında sağlanacak korelasyon ileride hem sigortacı
adayının bir inĢaattaki temel riskleri görmesinde, hem de mühendis ve mimar
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adaylarının risk olasılığını hesaplamasında fayda sağlar. Yurt dıĢında birçok
üniversitede Risk Mühendisliği ve Risk Yönetimi kavramları hem lisans, hem
de yüksek lisans ve doktora düzeylerinde ders olarak verilmektedir.
Sigorta - ĠnĢaat Sektörleri Bilinçlendirme Platformları
Bir ya da birden çok sigorta Ģirketi ve/veya sigorta aracıları ve brokerleri
birleĢerek inĢaat sektörü oyuncularına seminerler verebilir. Bu seminerlerle
yüklenicilere inĢaat tekliflerdeki primler, fiyatlar, reasürans destekleri,
Munich RE klozları ve yapılan küçük risk analizleriyle önlenebilecek büyük
riskler anlatılabilir.
Sigorta Sektörü Ortak Veri Havuzu - ORVEHA
Trafik sigortalarında TRAMER adlı bir sistem ile müĢteri bilgileri, hasar
geçmiĢi gibi konularda ortak veri platformu oluĢturulmuĢtur. Bu platform ile
tüm sigorta Ģirketlerinin trafik sigortası poliçe kayıtlarının tutulduğu iliĢkisel
bir veritabanı oluĢturmak ve verileri en çok bir günlük gecikme ile sürekli
güncellemek ve tüm sigorta Ģirketlerinin trafik sigortasına iliĢkin hasar
verilerini almak ve bu kayıtları sigorta kayıtları ile iliĢkilendirmek esas
alınmıĢtır. Bugün benzer sistem Mühendislik ve ĠnĢaat Sigortaları
çerçevesinde yapılarak sektörün ortak veri havuzunda toplanabilir. Bu sayede
inĢaat sahasında gerekli önlemlerini almıĢ ve hasar/prim oranı düĢük
müĢterilere yüksek fiyat verilmesi önlenmiĢ olur ve inĢaat firmasının sigorta
maliyetleri düĢürülür. Aynı Ģekilde yüksek hasar geçmiĢine sahip müĢterilere
de gerekli önlemleri alması kaydıyla teklif çalıĢılabilir. Günümüzde çoğu
Ģirket kendi portföylerindeki müĢteri analizlerini yapmaktadır. Ancak daha
önce bir inĢaat sigortası yaptırmamıĢ ya da farklı sigortacıdan teklif almak
isteyen müĢterilerin bilgileri bilinmemekte olup belirsizliği ve dolayısıyla
primi artırmaktadır. Bu ağda sadece ham veri değil aynı zamanda iĢlenmiĢ
veri de bulundurulabilir. Örneğin; GE-DA Yapı adlı bir inĢaat Ģirketine en
çok hangi teminat kapsamında hasar ödemesi yapıldığının bilgisi sisteme
girilebilir ve bu sistem sayesinde firmanın risk değerlendirmesine katkı
sağlanmıĢ olunur. Bu program inĢaat firmalarının ortak kullanıma açılarak
firmaların geçmiĢteki tüm sigortacılık faaliyetleri incelenebilir. Böylelikle
firmaların hangi inĢaat tipinde hangi klozdan ne kadarlık bir hasar aldığı yada
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hangi iĢleri hasarsız bitirdiği tespit edilebilir. Riskin frekansını bulmaya da
yarayacak bu özellik ile benzer hasarları yaĢayan firmalar bilgilendirilerek
muhtemel kayıpların önüne geçilmiĢ olunur. Bu sistem inĢaat firmalarının
kalite güvence sistemlerinde de kullanabileceği gibi iĢ güvenliği birimince de
takibi kolaylaĢtıran bir sistem olabilir.
Sigorta Teklifinin Yapısı
Sigorta fiyatlarının bazı iĢlerde değerinden daha düĢük bedel ile satılmasının
en büyük nedenlerinden biri sigortacılar arası yapılan agresif rekabettir. Bu
rekabet sonucunda risk olması gereken teknik fiyatın çok altında
satılmaktadır. Sigorta Ģirketlerinin kendi kapasitelerinin yetmediği büyük
iĢlerde bu risk yurt dıĢına veya yurt içine deplase (ihtiyari) edilmektedir. Ġç
piyasada yaĢanan aĢırı rekabetten ötürü sigortacı daha yüksek fiyatla
reasürans desteği almaktadır. Bu durumda, sigortacı bu tür iĢlerde daha
herhangi bir hasar olmadan zarar açıklamaktadır. Örneğin, 100 milyon €’luk
bir iĢ aĢırı rekabet sonucu binde 2,5 fiyat yerine binde 1,5 fiyata müĢteriye
satılmıĢ ve 150 bin € prim alınmıĢtır. Bedelin yüksek olmasından ötürü
Ģirketin üzerinde tutma kapasitesi yetmemiĢ ve yurt dıĢından reasürans
desteği aranmıĢtır. Reasürör fiyatını binde 2,1 olarak vermesi bu iĢten 210 bin
€ prim istemesi demektir. Bu durumda müĢteriden alınan 150 bin € reasüröre
aynen devredildiği gibi Ģirket hesaplarından ekstra 60 bin € daha verilmek
zorundadır. Böylelikle herhangi bir hasar yaĢanmadan poliçe baĢlangıcından
60 bin € zarar elde edilmiĢtir bu iĢte. Henüz iĢe baĢlamadan bu çaptaki mâli
kayıp, sigortacının hasar ödemelerini sekteye uğratan bir gerçektir.
Yükleniciler gerektiğinde sigortacıdan destek aldığı koasürörlerin listesini
isteyebilir ve hatta belli baĢlı mâli denetim Ģirketlerinin reyting kriterlerine
uymayanların bu plasmandan çıkarılmasını talep edebilir. Büyük projelerde
yer alan bu çoklu yapı bazen hasar ödemelerinde sıkıntı yaratabilmektedir.
Muhalif görüĢlerin de yer alabileceği bu yapılardan ötürü yüklenici hasar
ödemesini geç alabilir ya da hiç alamaz. Bu tür durumlarda yüklenici poliçeye
lider sigortacı (Jeran) atamalı ve geri planda destek veren diğer sigorta
Ģirketleri ile mutabakatı bu lider ile yönetmelidir. Ayrıca yüklenici poliçesine
belli bir limite kadar olan hasarların mutabakata varılmasına gerek kalmadan
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otomatik ödenmesine dair bir özel not koydurarak sigortacılar arası
yaĢanabilecek uyuĢmazlığın önüne geçmiĢ olur.
Sigorta ġirketlerinin Güçlü Mali Yapısı
Sigorta Ģirketleri mâli yapılarını, gerektiğinde değiĢik yatırım araçlarını da
kullanarak, güçlendirdiğinde birçok yönden maliyetleri düĢürebilir. Güçlü
sermayeye ve geniĢ satıĢ ağına sahip sigorta Ģirketleri hem sigorta aracısı hem
reasürans desteğine gerek duymadan kendi bünyelerinde çözecekleri her
sorun bu üçüncü Ģahıslardan doğacak maliyeti azaltır. Güçlü sermaye ile
konservasyon ve trete kapasitesi yüksek sigortacılar daha az oranda reasürans
hizmeti

alıp

bu

hizmeti

veren

kurumların

maliyetlerini

bertaraf

edebilmektedir. Mâli yapının daha da güçlendirilip reasürans desteğinin
azaltılması, reasürans masraflarını düĢürücü yöntemlere baĢvurulması, satıĢ
ağının geliĢtirilerek direkt müĢteri temasının kurulması ve bu müĢterinin her
yıl portföyde tutulması hem yüklenici hem sigorta Ģirketleri için primi
ucuzlatıcı etkenlerden birkaçıdır. Yüksek bedeldeki projelerde yüklenici, bir
önceki öneride bahsedilen gerekli önlemleri almak kaydıyla, çoklu yapıda
(koasürörlü) sigorta desteği alabilir. Bu durumda her sigortacıya düĢen risk
kapasitesi hafiflediğinden yurtdıĢı desteği azaltılabilir ve buna bağlı prim
seviyesi daha makul oranda tutulabilir.
Risk TeftiĢlerinin Yapılması
ĠnĢaat sahası gezilerek detaylı bilgi ve görsel öğe elde edilmesi riskin
fiyatlandırmasında büyük rol oynar. Örneğin, bitiĢik nizam yapılan bir
inĢaatta fazladan verilecek Üçüncü ġahıs Mali Mesuliyet limiti sigortalının ek
prim, sigortacının da ek yük altına girmesi demektir. Sigorta Ģirketleri teftiĢ
raporları ve saha tetkikleri için ayrı bir birim kurmaya baĢlamaktadırlar. Bu
sayede risk teftiĢ raporları bir dıĢ hizmet olarak satın alınmadan hazırlanır ki
bu da hem süre hem de maliyet açısından sigortacıya tasarruf sağlar ve bu da
primi düĢürebilen bir etkendir.
Yüklenicinin Rekabetçi Teklif ArayıĢları
ĠnĢaat firmaları sadece bir sigortacıdan değil farklı sigorta Ģirketlerinden de
teklif talep ederek aralarından en iyisini seçmelidirler. Hatta yüklenicilerin
teklif alacakları sigorta Ģirketine rakip sigorta Ģirketin teklifi örnek
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gösterilerek

primde indirim sağladığı örneğine pek çok kez rastlanan

örneklerden biridir.
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EK A.1
A – Sigortanın Kapsamı
A.1 Sigortanın Kapsamı
Bu sigorta, konusunu teĢkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inĢaat sahasında
bulunduğu sırada, inĢaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dıĢında kalan,
önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini
temin eder.
A.2 Sigorta Bedelinin Tespiti
Poliçede gösterilen sigorta bedelinin (var ise gümrük, vergi, resim ve harçları ile
nakliye ve iĢçilik masrafları dahil) proje bitiminde ulaĢılacak nihai proje değerine eĢit
olması esastır.
Sigorta bedeli, ihale konusu iĢler için her yıl (var ise o ana kadar yapılmıĢ keĢif
artıĢları da dahil olmak kaydı ile) ilgili cari yıl fiyatları ile güncellenen sözleĢme
bedelinden aĢağı olamaz.
Ayrıca sigorta yapılmıĢ ise, inĢaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat
ile geçici inĢaat barakaları ve yardımcı yapıların sigorta bedelleri cari piyasa
değerlerinden aĢağı olamaz.
Poliçede gösterilen sigorta bedelini teĢkil eden değerlerde bir artıĢ meydana geldiği
takdirde sigorta ettiren bu artıĢı öğrendiğinde en geç 5 gün içinde ve fakat herhangi
bir hasarın meydana gelmesinden önce durumu yazılı olarak sigortacıya bildirmekle
sorumludur.
Sigorta vadesi içinde yapılacak her türlü değer artıĢlarının sigortalı sayılabilmesi için
sigortacının yazılı muvafakati Ģarttır. Sigorta bedelindeki artıĢla orantılı olarak prim
ayarlaması yapılır. Değer artıĢlarının sigortacı tarafından kabul edilmemesi halinde
bu sigortaya ilk tehlike sigortası hükümleri uygulanır.
A.3 Ek SözleĢme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Kıymetler ve Haller
AĢağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen ziya ve hasarlar sigorta teminatının
dıĢındadır. Ancak bunlar ek sözleĢme ile poliçede belirtilen limitlerle sigorta
teminatına dahil edilebilir.
a) ĠnĢaatın yapılması için kullanılan iĢ makineleri ve ekipmanı,
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b) Geçici Ģantiye barakaları, yardımcı yapılar ve Ģantiye tesisleri ile Ģantiye alet ve
teçhizatı,
c) Hasarın teminat kapsamında olması kaydıyla enkaz kaldırılması masrafları,
ç) Teminatın kapsamına giren sebeplerden meydana gelen ziya ve hasarların
gerektirdiği uçak dıĢında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masraflan, fazla
çalıĢma ücretleri,
d) Üçüncü Ģahısların maruz kalacağı zararlar nedeniyle sigortalıya düĢecek hukuki
sorumluluklar,
e) Grev, lokavt, kargaĢalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve
inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,
f) ĠnĢaatın bitim veya geçici kabulünden sonra baĢlayan bakım devresi,
g) A.4 maddesinin (l) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan
sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar
tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
ğ) Sigorta sözleĢmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleĢmesi sonucunda
doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle
oluĢabilecek bütün zararlar.
A.4 Teminat DıĢında Kalan Kıymetler ve Haller
AĢağıdaki haller sigorta teminatının dıĢındadır:
a) AĢınma, yıpranma, paslanma ve çürümeler,
b) Envanter açıkları,
c) ĠnĢaatın tamamlanan veya geçici kabulü yapılan, yahut iĢverene teslim edilen veya
iĢveren tarafından kullanılan kısımlarında doğrudan doğruya veya dolayısıyla
meydana gelecek ziya ve hasarlar, (ancak, bu bölümler için, poliçe ile bakım devresi
teminatının alınmıĢ olması halinde, ilgili kloz çerçevesinde ek teminat içeriğine giren
hasarlar sigortalı sayılır.)
ç) Ayrıca sigorta edilmiĢse, bakım devresi biten kısımlarda, doğrudan doğruya veya
dolayısıyla meydana gelen ziya ve hasarlar,
d) ĠnĢaatla alakalı tüm hava ve kara nakil vasıtaları ile yüzen araçlar,

135

e) Nakit, kıymetli evrak (çek, senet, pul, esham ve tahvilat gibi) fatura, dosya, borç
delilleri ve hesaba iliĢkin bütün defter ve evrak, inĢaat ve tesisat plan ve proje,
f) SavaĢ, her türlü savaĢ olayları, istila, yabancı düĢman hareketleri, çarpıĢma (harp
ilan edilmiĢ olsun olmasın), iç savaĢ, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların
gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün zıya ve
hasarlar,
g) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer
artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı radyasyonların
veya radyoaktivite bulaĢmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati
tedbirlerin sebep olduğu bütün zıya ve hasarlar, (bu bentte geçen yanma deyimi
kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrıĢım ''fission'' olayını da
kapsayacaktır)
ğ) Kamu otoritesi tarafından sigortalı kıymetler üzerinde yapılacak tasarruflar
sebebiyle meydana gelen bütün zıya ve hasarlar,
h) Plan, proje veya hesap hatasından dolayı sigortalı mallarda meydana gelecek
fiziksel zıya ve hasarlar,
ı) Malzemenin bozukluğundan, ayıbından veya kusurlu iĢçilik neticesinde olan
hasarlar, (ancak bu sebeplerle bozuk olmayan veya ayıpsız malzemeler ve hatasız
iĢçilikle doğru inĢa edilmiĢ sigortalı diğer kıymetlerde meydana gelecek zıya ve
hasarlar teminata dahildir.)
i) ĠnĢaatın yapılması için kullanılan makine ve teçhizatta, mekanik arızalardan ve
elektrik arızalarından meydana gelen zıya ve hasarlar, (ancak bu sebeplerle sigortalı
diğer kıymetlerde meydana gelecek zıya ve hasarlar teminata dahildir.)
j) Sigortalının veya onun yerine kaim olan sorumlu kiĢinin, kasdı ve ayrıca sözleĢme
varsa ağır kusurundan kaynaklanan zıya ve hasarlar,
k) ĠnĢaatın gecikmesinden, kısmen veya tamamen durmasından, taahhüdün
tamamlanamamasından, akdin feshinden veya cezai Ģartların uygulanmasından ileri
gelen zararlar dahil kar kaybı ve estetik kusurlar gibi her türlü netice zararları,
l) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu
eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluĢan veya bu eylemleri önlemek ve
etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu
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meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaĢma veya zehirlenmeler
nedeniyle oluĢacak bütün zararlar.
A.5 Teminatın Süresi
Teminatın süresi, poliçede belirtilen baĢlangıç tarihi esas olmak kaydıyla sigorta
konusu kıymetlerin inĢaat sahasına boĢaltıldığı andan itibaren veya inĢaat sahasına
boĢaltılan malzeme ve teçhizat için nakliyat sigortası mevcut ise, nakliyat sigortası
teminatının bitiminden itibaren baĢlar ve poliçede belirtilen bitiĢ tarihinde sona erer.
Ancak inĢaatın bu tarihten önce kısmen veya tamamen bitirilip iĢverene teslimi
ve/veya kullanıma baĢlanması halinde, inĢaat bütün riskler teminatı süresi bu
kısımlar için herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın sona erer ve poliçede temin
edilmiĢse bakım devresi teminatı baĢlar. Sigortaya konu olan inĢaat iĢleri ile ayrıca
sigorta edilmiĢse bakım devresi süresi poliçede gösterilen tarihte bitirilmediği
takdirde, teminat müddeti mutabık kalınacak ek bir prim karĢılığı uzatılır.
Sigortaya konu teĢkil eden inĢaat iĢlerine herhangi bir sebeple devamlı olarak en az
bir aydan fazla süreyle ara verilirse, bu takdirde sigortalının yazılı ihbarı üzerine
sigorta teminatı durur. Eğer sigortalı durma esnasındaki rizikolarla ilgili teminatın
devamını isterse, durma süresi ile ilgili Ģart ve ek fiyat taraflarca tespit edilir. ĠnĢaat
faaliyetlerine tekrar baĢlanmasını müteakip iĢlemeyen gün sayısı kadar sigorta süresi
uzatılır.
A.6. Eksik Sigorta
Hasar halinde poliçede belirtilen sigorta bedelinin A.2 maddesinde belirtilen
değerden düĢük olması halinde sigortacı, sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı
neden ibaretse, zararın o kadarından sorumludur.
A.7 AĢkın Sigorta
Hasar halinde; poliçede belirtilen sigorta bedeli A.2 maddesinde belirtilen değeri
aĢarsa sigortanın bu değeri aĢan kısmı geçersizdir. Sigorta süresi içinde haberdar olan
sigortacı bu durumu sigortalıya ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu aĢkın
bedele ait kısmını indirir ve fazlasını sigortalıya iade eder.
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A.8 Sigortanın BaĢlangıcı ve Sonu
Sigorta, poliçede baĢlama ve sona erme tarihleri olarak, yazılan günlerde, aksi
kararlaĢtırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de baĢlar ve öğleyin saat
12.00'de sona erer.
B – Hasar ve Tazminat
B.1 Hasar Halinde Sigortalının Yükümlülükleri
Sigortalı, hasar vukuunda aĢağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.
a) Hasarın meydana geldiğini öğrendiği tarihten itibaren geç 5 gün içinde sigortacıya
ihbar etmek.
b) Sigortalı değilmiĢçesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu
maksatla sigortacı tarafından verilecek talimata elinden geldiği kadar uymak.
c) Hasarın sebebi ile hangi hal ve Ģartlar altında vukua geldiğini tayine, ziya ve hasar
miktarıyla delilleri tesbite yararlı ve sigortalı için sağlanması mümkün gerekli bilgi
ve belgeleri (aslı veya kendisi tarafından tasdikli sureti veyahut fotokopisi)
sigortacının talebi üzerine, belgeleri gecikmeksizin vermek ve rücu hakkının
kullanılmasına yararlı sigortalı için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri
temin ve muhafaza etmek. ġu kadar ki, sigortalı yukarıdaki hükümler dairesinde
sigortacıyı haberdar ettikten sonra inĢaatın aksamaması amacıyla küçük çaptaki
tamirleri (ayrıca tamir ihbarında bulunmak kaydı ile) sigortacının yetkili
elemanlarının gelmesini beklemeden yaptırabilir. Sigortacı, hasar ihbarını aldıktan
sonra 7 gün içersinde eksperini hasar yerine göndermediği takdirde sigortalı herhangi
bir kayda bağlı olmaksızın hasarlı kısmın tamirine baĢlayabilir.
d) Zıya ve hasar tahmini miktarını belirtir bir tazminat beyannamesini makul ve
muhik bir süre içinde sigortacıya vermek.
e) Zaruri haller dıĢında hasar konusu yer veya mallarda bir değiĢiklik yapmamak.
f) Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının tespiti için sigortacının
yetkili kıldığı temsilcilerinin sigortalı yer veya mallarda ve bunlarla ilgili belgeler
üzerinde yapacakları araĢtırma ve incelemelere müsaade etmek.
g) Sigorta konusu ile ilgili baĢkaca sigorta sözleĢmeleri varsa bunları sigortacıya
bildirmek.
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B.2 Hasarın Tespiti
Sigortalı kıymetlerde meydana gelen zıya ve hasarın miktarı taraflarca uyuĢularak
tespit edilir. Taraflar uyuĢamadıkları takdirde, zıya ve hasarın miktarı mütehassıs
mühendisler veya teknisyenler arasından seçilecek hakem-bilirkiĢi diye adlandırılan
bilirkiĢiler tarafından, aĢağıdaki hükümlere tabi olmak üzere tespit edilir:
a) Ġki taraf tek hakem-bilirkiĢi seçiminde anlaĢamadıkları takdirde, taraflardan her
biri kendi hakem-bilirkiĢisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle diğer tarafa bildirir.
Taraf hakem-bilirkiĢileri tayinlerinden itibaren 7 gün içerisinde ve incelemeye
geçmeden evvel bir üçüncü tarafsız hakem-bilirkiĢi seçerler ve bunu bir tutanakla
tespit

ederler.

Üçüncü

hakem-bilirkiĢi

ancak

taraf

hakem-bilirkiĢilerinin

anlaĢamadıkları hususlarda, anlaĢamadıkları hadler dahilinde kalmak ve buna
münhasır olmak kaydıyla karar vermeye yetkilidir. Üçüncü hakem-bilirkiĢi kararını
müstakil bir rapor halinde verebileceği gibi, diğer hakem-bilirkiĢilerle birlikte bir
rapor halinde de verebilir. Hakem- bilirkiĢi raporları taraflara aynı zamanda tebliğ
edilir. Hakem-bilirkiĢi raporlarının beher ünite için tespit edilecek zıya ve hasar
miktarlarından baĢka -hasarın belli veya muhtemel sebebi, hasarlı kıymetlerin
hasardan bir gün önceki gerçek değeri ile yenileme (ikame) değerini, tamir veya
baĢka hususlar için faydalanılabilecek enkazın ağırlığını ve değerini de ihtiva etmesi
gereklidir.
b) Taraflardan herhangi biri diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde
hakem-bilirkiĢisini tayin etmez yahut taraf hakem-bilirkiĢiler üçüncü hakembilirkiĢinin seçim hususunda 7 gün içerisinde anlaĢamazlar ise, taraf hakembilirkiĢisi veya üçüncü hakem-bilirkiĢi taraflardan birinin talebi üzerine hasar
mahallindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme baĢkanı tarafından tarafsız
ve mütehassıs Ģahıslar arasından seçilir.
c) Her iki taraf üçüncü hakem-bilirkiĢinin (bu Ģahıs ister hakem- bilirkiĢilerince, ister
yetkili mahkeme baĢkanı tarafından seçilecek olsun) sigortacının veya sigortalının
ikamet ettiği veya hasarın meydana geldiği mahal dıĢından seçilmesini isteme
hakkını haizdirler ve bu isteğin yerine getirilmesi gereklidir.
d) Hakem-bilirkiĢiler ölür, vazifeden çekilir veya reddedilir ise ayrılan hakembilirkiĢi yerine yenisi aynı usule göre seçilir ve tespit muamelesine kaldığı yerden
devam edilir.
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Sigortalının ölümü, tayin edilmiĢ bulunan hakem-bilirkiĢinin vazifesini sona
erdirmez. Ġhtisas yokluğu sebebiyle hakem-bilirkiĢilere yapılacak itiraz, bu Ģahısların
öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde yapılmadığı takdirde itiraz hakkı düĢer.
e) Hakem-bilirkiĢiler incelemelerinde tamamen serbesttirler. H.U.M.K. ve diğer
mevzuat hükümleri ile de bağlı değildirler.
f) Zıya ve hasar miktarının tespiti zamanında hakem-bilirkiĢiler gerekli görecekleri
deliller ile hasar zamanında mevcut sigortalı malın ve değerinin tespitine yarayacak
kayıt ve belgeleri isteyebilir ve hasar mahallinde incelemede bulunabilirler.
g) Hakem-bilirkiĢi veya hakem-kiĢiler, yahut üçüncü hakem-bilirkiĢinin zıya ve
hasar miktarı hususunda verecekleri kararlar kesindir, tarafları bağlar. Eğer zıya ve
hasar miktarı taraflarca tespit edilmemiĢse bir hakem- bilirkiĢi kararına dayanmadan
sigortacıdan tazminat talep ve dava edilemez. Hakem-bilirkiĢi kararlarına ancak
karar ilk bakıĢta anlaĢılır, yani aĢikar olarak hakiki durumdan önemli Ģekilde farklı
ise itiraz edilebilir ve bunların iptali raporun tebliğ tarihinden itibaren bir hafta
içinde, hasar mahallindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkemeden
istenebilir.
h) Taraflar tazminat miktarı hususunda anlaĢmadıkça alacak ancak hakem- bilirkiĢi
kararı ile muaccel olur ve zaman aĢımı kesin raporun taraflara tebliği tarihinden
evvel iĢlemeye baĢlamaz. Meğer ki, hakem-bilirkiĢilerin tayini ile T.T.K.'nun 1292.
maddesindeki ihbar müddeti arasında 2 yıllık müddet geçmiĢ olsun.
i) Taraflar kendi hakem-bilirkiĢilerinin ücret ve masraflarını öderler. Üçüncü hakembilirkiĢinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir.
j) Zıya ve hasar miktarının tespiti, teminat verilen rizikolar, sigorta bedeli, sigorta
değeri, aĢkın ve menfaat değeri altında sigorta, sorumluluğun baĢlangıcı, hak
düĢürücü ve hak azaltıcı sebepler hususunda bu poliçede ve mevzuatta mevcut
hüküm ve Ģartlar ve bunların ileri sürülmesine tesir etmez.
B.3 Tazminatın Hesabı
Tazminat miktarı poliçede münhasıran gösterilmiĢse her kalem itibariyle ayrı ayrı
gösterilen sigorta bedelini ve her halükarda toplam sigorta bedelini aĢmamak
kaydıyla aĢağıda yazılı esaslar dahilinde tespit edilir:
1- ĠnĢaat konusu malzeme ve iĢlerde:
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I. Kısmi hasar halinde:
Tazminat tutan sigortalı kıymetlerin hasardan bir gün önceki durumuna getirilmesi
için ödenmesi gereken bedeldir. Bu bedel inĢaat malzemesi bedeli, iĢçilik, nakliye
masrafları, -varsa- gümrük, vergi, resim ve harç gibi masrafları da kapsar. Ancak bu
ödemeler tutarı sigortalı kıymetlerin hasardan bir gün önceki değerini geçemez.
Tazminat tutarında sovtaj (ve varsa muafiyet) indirilir.
II. Tam hasar halinde:
Tazminat tutarı, sigortalı kıymetin hasardan bir gün önceki değeridir. Tazminat
tutarından sovtaj ve varsa muafiyet indirilir.
2- Ek sözleĢme ile temin edilen hallerde:
a) ĠnĢaatın yapılması için kullanılan iĢ makineleri ve ekipmanı ile geçici Ģantiye
barakaları, yardımcı yapılar, Ģantiye tesisleri ile Ģantiye alet ve teçhizatı:
I. Kısmi hasar halinde:
Tazminat tutan yedek parçaların ikame bedeli, nakliye masrafları, demontaj ve
montaj masrafları, -varsa- gümrük, vergi, resim ve harç gibi masrafları da
kapsamakla beraber yenisi ikame edilen parçalar itibariyle eski yeni farkı indirimi
yapılır. Tazminat tutarından sovtaj ve varsa muafiyet indirilir.
II. Tam hasar halinde:
Tazminat tutarı, sigortalı kıymetin hasardan bir gün önceki değeridir. Tazminat
tutarından sovtaj ve varsa muafiyet indirilir.
b) Enkaz kaldırma masrafları:
Tazminat tutarı hasar mahallinin temizlenmesi için yapılan masraflar olup, azami
teminat tutarı poliçede belirtilmiĢtir.
c) Seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları ve fazla çalıĢma ücretleri: Tazminat
tutarı teminat kapsamına giren bir hasarın onarımı maksadıyla yapılan ilave
masraflar olup azami teminat tutarı poliçede belirtilir.
3- Kısmi hasar halleriyle ilgili olarak yapılan geçici tamir masrafları, kesin tamir
masraflarını azalttığı oranda sigortacı tarafından kabul edilir.
4- Kısmi hasar halleriyle ilgili olarak yukarıda (I) fıkralarında belirtilen esaslar
dahilinde hesaplanan tazminat tutarı sigortalı kıymetin hasardan bir gün önceki
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değerini aĢarsa tazminat tam hasarla ilgili (II) fıkralarında belirtilen esaslar dahilinde
ödenir.
Sigortacı hasarlı herhangi bir kıymeti tamir ettirebileceği gibi zararları nakden de
ödeyebilir. MüĢterek sigorta halinde, tazminat bu poliçe hükümlerine göre tespit
edildikten sonra, sigortacı bu tazminattaki hissesini, sigorta bedelleri toplamına
kendisinin iĢtiraki nispetinde öder. Ancak poliçeler meyanında hususi mahiyet veya
Ģartları haiz olanlar mevcut ise tazminat hissesinin tayininde bu hususiyetler ve
taahhüdün tabi olduğu Ģartlar karĢılığı olarak nazarı itibara alınır. Sigortalı
kıymetlerden bir ünitenin kısmi hasarı halinde hasar o üniteye ait sigorta bedeline
kadar olmak üzere ödenir ve ancak sigorta süresi içinde ödenecek hasarların tutarı
hiçbir zaman o üniteye ait sigorta bedelini aĢamaz.
B.4 Tazminat Hakkının Eksilmesi veya DüĢmesi
Sigortalı, hasar vukuundaki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zıya
ve hasar miktarında bir artıĢ olursa sigortacının ödeyeceği tazminattan bu suretle
artan kısım indirilir.
Sigortalı, rizikonun tahakkukuna kasten sebebiyet verir veya zıya ve hasar miktarını
kasten artırıcı fiillerde bulunursa, bu poliçeden doğan hakları düĢer.
B.5 Hasar ve Tazminatın Sonuçları
Sigortacı ödediği tazminat miktarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı ve
sigorta ettiren sigortacının ikame edebileceği davaya yararlı ve elde edilmesi
mümkün belge ve bilgileri vermeye mecburdur.
Temin edilen rizikonun gerçekleĢmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta
teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren
ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.
Sigorta bedeli poliçede muhtelif birimler (ünite veya gruplar) itibariyle ayrı ayrı
gösterilmiĢ ve bu birimlerden (ünite veya gruplardan) biri veya bir kaçı tam hasara
uğramıĢ ise bu birimlere (ünite veya gruplara) iliĢkin sigorta teminatı, hasar tarihinde
sona erer.
Kısmi hasar halinde ise her birim (ünite veya grup) için tespit edilmiĢ olan sigorta
bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.
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Sigorta bedelinin eksildiği hallerde hasar tarihinden itibaren gün esası üzerinden
prim alınmak suretiyle sigorta bedeli eski miktara çıkartılabilir.
Aksine sözleĢme yoksa hasarlı mal sigortacıya bırakılamaz.
Kısmi hasarlarda taraflar sigorta sözleĢmesini feshetme hakkına sahiptir. Taraflar
fesih hakkını ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.
Sigortacı, fesih hakkını kullandığı takdirde bu fesih, ihbarın postaya veya notere
verildiği tarihten itibaren 15 gün sonra öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve
feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, aĢağıdaki uygulamaya
tabi olur.
I. Fesih esas inĢaat devresi içinde olursa iĢlemeyen sigorta müddetine ait prim gün
esasına göre iade olunur. Ayrıca bakım devresi teminatı bahis konusu ise bu devreye
ait prim de tamamen iade edilir.
II. Fesih bakım devresinde vuku bulursa bu devreye ait primden iade yapılmaz.
Sigorta ettiren, fesih hakkını kullandığı takdirde bu fesih, ihbarın postaya veya notere
verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve iĢlememiĢ
sigorta süresine ait prim geri verilmez.
C – ÇeĢitli Hükümler
C.1 Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun BaĢlaması ve
Sigorta Ettirenin Temerrüdü
Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaĢtırılmıĢsa peĢinatın (ilk
taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karĢılığında ödenmesi
gerekir. Aksi kararlaĢtırılmadıkça, prim veya peĢinat ödenmediği takdirde poliçe
teslim edilmiĢ olsa dahi sigortacının sorumluluğu baĢlamaz ve bu husus poliçenin ön
yüzüne yazılır.
Primin taksitle ödenmesi kararlaĢtırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı,
miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile
birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri
poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiĢ olan prim
taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde
düĢer. Prim ödeme borcunda temerrüde düĢülmesi halinde Borçlar Kanunu
hükümleri uygulanır.
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Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleĢmesiyle henüz vadesi
gelmemiĢ prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat
miktarını aĢmayan kısmı, muaccel hale gelir.
Bu madde uyarınca sigorta sözleĢmesinin feshedilmiĢ sayıldığı hallerde, sigortacının
sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap
edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.
C.2 Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü
Sigortacı bu sigortayı sigorta ettirenin rizikonun hakiki durumunu bildirmek üzere
teklifname, poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiĢtir.
Sigorta ettirenin beyanı hakikate aykırı veya eksik ise, sigortacının sözleĢmeyi
yapmamasını veya daha ağır Ģartlarla yapmasını gerektirecek hallerde:
a) Sigorta ettirenin kastı varsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren 1 ay
içinde sözleĢmeden cayabilir ve riziko gerçekleĢmiĢ ise tazminatı ödemez. Cayma
halinde sigortacı prime hak kazanır.
b) Sigorta ettirenin kastı yoksa, ve bu durum rizikonun gerçekleĢmesinden evvel
anlaĢılırsa sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sigorta poliçesini
feshetmek veya rizikonun ağırlığına uygun prim farkını almak suretiyle yürürlükte
tutmak Ģıklarından birini seçer.
Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten
itibaren 15 gün sonra öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve iĢlemeyen sigorta
müddetine ait prim aĢağıdaki uygulamaya tabi olur:
I. Fesih esas inĢaat devresi içinde olursa iĢlemeyen sigorta müddetine ait prim gün
esasına göre iade olunur. Ayrıca bakım devresi teminatı bahis konusu ise bu devreye
ait prim de tamamen iade edilir.
II. Fesih bakım devresinde vuku bulursa bu devreye ait primden iade yapılmaz.
Sigorta ettiren talep edilen prim farkını kabul etmediğini 15 gün içinde bildirdiği
takdirde akit feshedilmiĢ olur ve iĢlemeyen sigorta müddetine ait prim iade edilir .
c) Süresinde kullanılmayan cayma, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düĢer.
d) Sigorta ettirenin kastı bulunmadığı hallerde riziko:
1- Sigortacı durumu öğrenmeden önce veya,
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2- Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde veyahut,
3- Bu ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleĢirse, sigortacı
tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki
orana göre belirler.
C.3 Sigortalının Poliçenin Yürürlüğü Esnasındaki Yükümlülükleri
Sigortalı, sigorta konusu inĢaat iĢleri ile malzeme, teçhizat, tesisat ve makinelerin
emniyeti ve korunması için, sigortalı değilmiĢ gibi gerekli ihtimamı göstermekle
yükümlüdür.
Sigortacı yetkili memurları vasıtası ile gerektiğinde sigorta konusu bina ve tesisleri
teftiĢ ve kontrole yetkili olup, sigortalı da bu kontrollere müsaade ve yardım etmekle
yükümlüdür.
C.4 Sigorta Süresi Ġçinde Ġhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları
Akdin yapılmasından sonra sigortalı malın teklifname, poliçe ve eklerinde beyan
olunan yeri veya hali sigortacının muvafakati olmadan değiĢtirildiği takdirde sigorta
ettiren, bu değiĢikliği:
a) Kendisi tarafından veya açık veya zımni rızası ile bir baĢkası tarafından yapılmıĢ
ise derhal,
b) Açık veya zımni rızası olmadan baĢka bir Ģahıs tarafından yapılmıĢ ise durumu
öğrenir öğrenmez, ve her iki halde de en geç 8 gün içinde sigortacıya ihbarla
yükümlüdür.
Sigortacı, değiĢikliği öğrendiği tarihten itibaren, bu değiĢiklik sözleĢmeyi
yapmamasını veya daha ağır Ģartlarla yapmasını gerektiriyorsa 8 gün içinde:
1- SözleĢmeyi fesheder veya,
2- Prim farkını talep etmek suretiyle akdi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirdiği
takdirde sözleĢme feshedilmiĢ olur.
Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten
itibaren 8 gün sonra öğleyin saat 12.00'de, sigorta ettiren tarafından yapılan fesih
ihbarı ise postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00'de
hüküm ifade eder.
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DeğiĢiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir
hâllerden ise; sigortacı, bu değiĢikliğin yapıldığı tarihten sözleĢmenin sona ermesine
kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene
geri verir.
Herhalde rizikonun ağırlaĢmasından itibaren poliçenin sona ermesine kadar geçen
günler için gereken prim farkını almaya sigortacı hak kazanır.
Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düĢer.
Sigortalı malın teklifname, poliçe ve eklerinde beyan olunan yerinin veya halinin
değiĢtiğini öğrenen sigortacı, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleĢmesinin
aynen devamına razı olduğunu gösteren harekette bulunursa fesih veya prim farkını
talep etme hakkı düĢer.
Sigortalı malın yer ve halinde rizikoyu ağırlaĢtırıcı değiĢiklikleri, sigorta ettiren ihbar
süresi içersinde kasten bildirmemiĢse ihbar süresinden sonra gerçekleĢen hasarlara ait
tazminat hakkı düĢer; ihbar yükümlülüğüne riayetsizlik kasıtlı değilse alınan primle
alınması gereken prim arasındaki orantıya göre tazminattan indirim yapılır. Meydana
gelen değiĢiklikler rizikoyu hafifletici mahiyette olur ve primin indirilmesini icap
ettirir ise durumun sigortacıya yazı ile bildirilmesinden sözleĢmenin sona ermesine
kadar geçecek süre için sigortacı tarafından tespit edilecek prim farkı sigortalıya iade
edilir.
Bu madde hükümleri sigortalıya da uygulanır.
C.5 Mülkiyet DeğiĢikliği
Sigortalı malın mülkiyetinde bir değiĢiklik olduğu takdirde, sigortanın hükmü devam
eder ve sigortalının poliçeden doğan hak ve borçları yeni hak sahiplerine intikal eder.
Bu takdirde sigorta ettiren ve sigortanın mevcudiyetini öğrenen yeni hak sahibi, devir
keyfiyetini 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine
getirilmez ise sigortacı sorumluluktan kurtulur. Sigortacı değiĢikliği; yeni hak sahibi
de sigortanın mevcudiyetini öğrendiği tarihten itibaren 8 gün içinde sigortayı fesih
edebilir.
Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düĢer. Poliçenin sigortacı tarafından feshi
halinde, fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten itibaren 8 gün sonra
öğleyin saat 12.00'de yeni hak sahibi tarafından feshi ise fesih ihbarı postaya veya
notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.
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Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleĢmenin sigortacı
tarafından feshi halinde gün esası, yeni hak sahibi tarafından feshi halinde ise
sigortacı tarafından tespit edilecek esasa göre prim farkı yeni hak sahibine geri
verilir. Sigortalı malın malikinin değiĢmesi anında mevcut prim borçlarından sigorta
ettiren, fesih hakkını kullanmayan yeni hak sahibi ile birlikte sorumludur.
Sigorta ettirenin ölümü halinde, bu sigortadan doğan bütün hak ve borçlar olduğu
gibi yeni hak sahiplerine intikal eder.
C.6 Vergi, Resim, Harç ve Ġdare Masrafları
Sigorta sözleĢmesine, bedeline veya primine iliĢkin olarak halen mevcut ve ilerde
konulabilecek vergi, resim veya harçlarla sigorta sözleĢmesinde gösterilen idare
masrafı sigorta ettirene aittir.
C.7 Tebliğ ve Ġhbarlar
Sigortalının bildirimleri, sigorta Ģirketinin merkezine veya sigorta sözleĢmesine
aracılık eden acenteye yapılır. Sigortacının bildirimleri de sigortalının son bildirilen
adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.
Taraflara imza karĢılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de
taahhütlü mektup hükmündedir.
Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve sigortacıya,
sigortalıya ve sigorta ettirene ulaĢtığı kanıtlanabilen bildirimler de geçerli sayılır.
C.8 Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması
Sigortacı, sigortalıya ait öğreneceği ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından
doğacak zararlardan sorumludur.
C.9 Yetkili Mahkeme
Bu poliçeden doğan ihtilaflar sebebiyle sigorta Ģirketi aleyhine açılacak davalarda
yetkili mahkeme, sigorta Ģirketi merkezinin veya sigorta akdine aracılık yapan
acentenin ikametgahının bulunduğu veya hasarın vukua geldiği, sigorta Ģirketi
tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgahının bulunduğu yerin ticaret
davalarına bakmakla görevli mahkemesidir.
C.10 Zaman AĢımı
Sigorta sözleĢmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aĢımına uğrar.
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C.11 Özel ġartlar
Bu Genel ġartlara, varsa bunlara iliĢkin klozlara aykırı düĢmeyen özel Ģartlar
konulabilir.
ĠNġAAT SĠGORTASI GENEL ġARTLARI (BÜTÜN RĠSKLER) BAKIM
DEVRESĠ KLOZU
Yürürlük Tarihi 01.02.2009
Bakım devresi teminatı, inĢaatın tamamlanması veya geçici kabulün yapılması, yahut
iĢverene teslim edilmesi veya iĢveren tarafından kullanılması ile baĢlayıp iĢveren
tarafından kesin kabulün yapılması ile sona erer.
I. Teminatın Kapsamı
ĠnĢaat Sigortası Genel ġartları (Bütün Riskler) hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
Genel ġartların A.3 maddesinin (f) bendi kapsamında tamamlanmıĢ veya geçici
kabulü yapılmıĢ yahut iĢveren tarafından kullanılan inĢaatta;
a) Müteahhidin sözleĢme Ģartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve
kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalıĢmalar sırasında sigortalı kıymetlere
verdiği zarar ve ziyanlar ile,
b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inĢaat devresinde müteahhidin sorumlu
olduğu bir nedene dayanan ziya ve hasarlar temin edilmiĢtir.
II. Ek SözleĢme ile Teminat Altına Alınabilecek Hal
Müteahhidin sözleĢme Ģartları dahilindeki yükümlülükleri gereğince eksik ve
kusurların giderilmesi amacıyla bakım devresinde yaptığı çalıĢmalar sırasında
üçüncü Ģahısların uğrayacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düĢecek hukuki
sorumluluklar, ek sözleĢme ile teminat altına alınabilir.
III.Teminat DıĢında Kalan Haller
Sigortacı, bakım devresinde aĢağıdaki haller sebebiyle meydana gelen zararlardan
sorumlu değildir.
a) Bakım faaliyetinden kaynaklanmayan; yangın, infilak, dahili su, duman, kar
ağırlığı, her türlü taĢıt çarpması,
b) Her türlü doğal afetler,
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c) Grev, lokavt, kargaĢalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve bunların
gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler,
d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu
eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla
yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
e) Sigortalı kıymetler dıĢında, sigortalı taraflara ait mevcut bina ve tesislere zarar
gelmesi,
f) Hırsızlık ve hırsızlığa teĢebbüs.
ĠHTAR: Bu teminat ................... süre ile geçerli olup, poliçede yazlı bakım devresi
süresi her ne olursa olsun inĢaatın tamamlanması, geçici kabulün yapılması veya
sigortalı kıymetin fiilen kullanıma alınması ile kendiliğinden baĢlar.
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Çizelge A.1: 2009 yılı ülkeler bazında toplam prim üretimi
TOPLAM PRĠM ÜRETĠMĠ
PRĠMLER
(MĠLYON PAYI BÜYÜME
$)

SIRA ÜLKE ADI
1

ABD

1.240.643

29,06

-3,44

2

JAPONYA

473.197

11,08

6,75

3

ĠNGĠLTERE

450.152

10,54

-12,99

4

FRANSA

273.007

6,39

-9,33

5

ALMANYA

243.085

5,69

-1,26

6

ÇĠN

140.818

3,30

31,35

7

ĠTALYA

140.689

3,30

-10,93

8

HOLLANDA

112.611

2,64

-0,24

9

KANADA

105.174

2,46

1,29

10

G.KORE

97.023

2,27

-1,03

11

ĠSPANYA

87.038

2,04

4,04

12

AVUSTRALYA

70.951

1,66

9,34

13

TAYVAN

64.265

1,51

-1,52

14

HĠNDĠSTAN

56.190

1,32

0,13

15

BELÇĠKA

49.077

1,15

-2,58

16

ĠSVĠÇRE

48.718

1,14

-0,91

17

BREZĠLYA

47.493

1,11

8,42

18

ĠRLANDA*

44.918

1,05

n.a.

19

G.AFRĠKA

42.515

1,00

4,43
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20

RUSYA

38.778

0,91

6,86

21

ĠSVEÇ

36.432

0,85

1,40

22

DANĠMARKA

31.457

0,74

0,62

23

POLONYA

24.403

0,57

30,49

24

HONGKONG

24.096

0,56

-6,46

25

AVUSTURYA

23.925

0,56

-0,71

26

FĠNLANDĠYA

23.336

0,55

1,22

27

PORTEKĠZ

22.704

0,53

8,47

28

NORVEÇ

20.481

0,48

-2,42

29

LÜKSEMBURG

19.319

0,45

1,96

30

MEKSĠKA

19.023

0,45

4,91

31

SĠNGAPUR

16.528

0,39

2,24

32

ĠSRAĠL

10.823

0,25

2,79

33

VENEZUELLA*

10.060

0,24

n.a.

34

MALEZYA

9.335

0,22

2,08

35

TAYLAND

9.138

0,21

0,94

36

TÜRKĠYE

8.807

0,21

-3,25

37

ARJANTĠN

8.396

0,20

12,09

38

ÇEK CUMHURĠYETĠ

8.168

0,19

-1,30

39

ENDONEZYA

6.903

0,16

-4,75

40

YUNANĠSTAN

6.673

0,16

-0,61
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41

YENĠ ZELANDA

6.613

0,15

1,91

42

ġĠLĠ

5.783

0,14

9,61

43

LĠECHTENSTEĠN

5.479

0,13

-15,39

44

MACARĠSTAN

5.028

0,12

-9,69

45

BĠRLEġĠK ARAP EMĠRLĠKLERĠ

5.016

0,12

13,74

46

UKRAYNA*

4.299

0,10

n.a.

47

ĠRAN

4.243

0,10

-1,50

48

KOLOMBĠYA

4.106

0,10

14,87

49

ROMANYA

3.523

0,08

14,59

50

SUUDĠ ARABĠSTAN

3.070

0,07

22,07

51

SLOVENYA

2.971

0,07

0,56

52

SLOVAKYA

2.940

0,07

5,07

53

FAS

2.538

0,06

7,50

54

FĠLĠPĠNLER

2.299

0,05

-3,60

55

HIRVATĠSTAN

1.960

0,05

0,57

56

PERU

1.481

0,03

10,26

57

MISIR

1.389

0,03

10,68

58

TRĠNĠDAD&TOBAGO*

1.377

0,03

n.a.

59

BULGARĠSTAN

1.354

0,03

6,34

60

VĠETNAM

1.289

0,03

-1,00

61

NIJERYA*

1.237

0,03

n.a.
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62

MALTA*

1.167

0,03

n.a.

63

PAKĠSTAN*

1.133

0,03

n.a.

64

KAZAKĠSTAN

1.109

0,03

-22,63

65

CEZAYĠR

1.031

0,02

18,53

66

KIBRIS R.K*

1.020

0,02

n.a.

67

SIRBĠSTAN

937

0,02

4,33

68

KUVEYT*

914

0,02

n.a.

69

KENYA (Kenya)*

893

0,02

n.a.

70

EKVATOR

884

0,02

20,17

71

LÜBNAN

881

0,02

9,69

72

TUNUS

781

0,02

3,23

73

PANAMA

774

0,02

17,21

74

BAHAMALAR*

770

0,02

n.a.

75

BANGLADEġ*

717

0,02

n.a.

76

LETONYA

700

0,02

-5,21

77

DOMĠNĠK

636

0,01

-1,72

78

SRĠ LANKA*

623

0,01

n.a.

79

UMMAN*

578

0,01

n.a.

80

KOSTA RĠKA*

550

0,01

n.a.

81

JAMAĠKA*

548

0,01

n.a.

82

ESTONYA

518

0,01

-13,22
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83

URUGUAY

513

0,01

11,34

84

ĠZLANDA*

479

0,01

n.a.

85

ÜRDÜN

452

0,01

-4,59

86

BAHREYN*

451

0,01

n.a.

87

EL SALVADOR

439

0,01

3,59

15.895

0,37

OECD

3.696.073

86,56

-3,20

G7

2.925.946

68,53

-4,40

NAFTA

1.364.839

31,97

-3,00

EU

1.616.461

37,86

-6,70

45.493

1,07

0,40

4.269.737 100,00

-2,00

DĠĞER

ASEAN
DÜNYA TOPLAMI

* Büyüme oranları enflasyon oranlarına göre revize edilmemiĢtir.
KAYNAK: SIGMA-Swiss Re -3/2009
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SĠGORTACILIK SEKTÖRÜ ÖZET BĠLGĠLER
A. TEMEL GÖSTERGELER
1. GSYĠH (Milyar)
2. ABD $ Döviz AlıĢ
3. Enflasyon Oranı (TÜFE - CPI )
4. Nüfus (Milyon)
5. Konut Sayısı (Milyon)
6. Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı (Milyon)
B. GENEL VERĠLER
1.PRĠM
Dünya Prim Üretimi (Milyar $)
Hayat DıĢı
Hayat
Türkiye Prim Üretimi (Milyar $)
Hayat DıĢı
Hayat
Dünya’da Türkiye'nin Payı (%)
Hayat DıĢı
Hayat
Türkiye Prim Üretimi (Milyar TL)
Hayat DıĢı
Hayat
GSYIH Ġçinde Prim Ür.Payı (%)
Dünya
Türkiye
Reel Prim ArtıĢ Oranı (%)
Hayat DıĢı
Dünya
Türkiye
Hayat
Dünya
Türkiye
KiĢi BaĢına Prim ($)
Dünya
Türkiye
2. VARLIK TOPLAMI (Milyar TL)
Finansal Sektör Varlık Toplamı
Sigortacılık Sektörü Varlık Toplamı
Sigortacılığın Payı
3. ġĠRKET SAYISI
Hayat DıĢı
Hayat
Hayat / Emeklilik
Emeklilik
Reasürans
4. YABANCI SERM. ġĠRK. SAY.
Hayat DıĢı
Hayat ve Emeklilik
Emeklilik
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2006

2007

2008

2009

758,4
1,4056
9,65
70,2
14,3
12,2

843,2
1,1593
8,39
70,6
14,6
13,0

950,1
1,5218
10,06
71,5
14,9
13,8

954,0
1,4873
6,53
72,6
15,1
14,3

3.674,9
1.549,1
2.125,8
6,9
5,9
1,0
0,19
0,38
0,05
9,7
8,3
1,4

4.127,6
1.685,8
2.441,8
9,4
8,3
1,1
0,23
0,50
0,05
10,9
9,6
1,3

4.269,7
1.779,3
2.490,4
7,7
6,7
1,0
0,18
0,38
0,04
11,8
10,2
1,6

4.067,0
1.735,0
2.332,0
8,4
7,1
1,2
0,21
0,41
0,05
12,4
10,6
1,8

7,52
1,28

7,49
1,30

7,07
1,24

6,95(*)
1,30

1,50
12,22

0,70
6,86

-0,80
-3,08

-0,10
-2,60

7,70
1,68

-2,00
-11,34

-3,50
6,81

-2,00
9,32

555
96

608
131

634
106

590(*)
113

670,2
18,6
2,78
55
32
10
10
1
2
24
14
10
-

772,0
23,4
3,03
61
35
14
9
1
2
35
19
16
-

937,1
27,9
2,98
62
36
12
11
1
2
41
22
18
1

1.047,7
33,4
3,19
62
37
10
13
1
1
43
24
18
1
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5. TEMĠNAT (Milyar TL)
Verilen Toplam Teminat
9.472,6
11.910,8
Hayat DıĢı BranĢlar(*)
9.358,7
11.756,2
Hayat BranĢı
114,0
154,6
Toplam Teminat / GSYIH (*)
12,49
14,13
6. TAZMĠNAT (Milyon TL)
GerçekleĢen Hasar
6.841,0
6.819,2
Hayat DıĢı BranĢlar
5.335,1
5.779,6
Hayat BranĢı
1.505,9
1.039,6
Ödenen Tazminat
6.207,4
6.361,2
Hayat DıĢı BranĢlar
4.723,0
5.334,2
Hayat BranĢı
1.484,4
1.027,0
7. ÖZSERMAYE (Milyon TL)
5.592,0
7.615,3
Hayat DıĢı ġirketler
4.098,3
5.713,4
Hayat ve Emeklilik ġirketleri
957,1
1.193,7
Reasürans ġirketleri
536,7
708,3
8. ÖDENMĠġ SERMAYE (Milyon TL)
3.546,5
3.810,0
Hayat DıĢı ġirketler
2.406,9
2.598,8
Hayat ve Emeklilik ġirketleri
796,6
814,5
Reasürans ġirketleri
343,0
396,7
9. SERMAYEDE YABANCI PAYI %)
23,00
37,79
Hayat DıĢı ġirketler
19,00
37,69
Hayat ve Emeklilik ġirketleri
34,00
38,07
10. POLĠÇE ve SÖZLEġME SAYILARI ile FON TUTARI
Hayat DıĢı Sigortacılık
Düzenlenen Poliçe Sayısı
23.865.958 26.196.486
Toplam SözleĢme Sayısı
36.308.363 38.905.265
Hayat Sigortacılığı
Düzenlenen Poliçe Sayısı
4.911.492 5.630.518
Dönem Sonu Poliçe Sayısı
5.654.337 6.631.637
Birikim Tutarı (Milyon TL)
4.052,8
4.214,5
Bireysel Emeklilik
SözleĢme Sayısı
1.208.341 1.600.157
Katılımcı Sayısı
1.073.650 1.457.704
Birikim Tutarı (Milyon TL)
2.835,6
4.603,0
Zor. Deprem Sig. Poliçe Sayısı(**)
2.554.709 2.617.974
Sigortalılık Oranı (%)
17,91
17,94
Trafik Sig.Poliçe Sayısı (**)
9.695.470 9.851.964
Sigortalılık Oranı (%)
79,29
75,65

22.676,5
22.452,2
224,3
23,87

24.937,9
24.722,3
215,6
26,14

7.976,7
6.691,7
1.285,0
7.029,7
5.786,4
1.243,3
7.725,5
5.621,6
1.437,2
666,7
4.626,3
3.254,5
986,8
385,0
51,37
51,20
51,92

9.074,5
7.533,7
1.540,8
8.593,0
7.087,3
1.505,7
9.639,2
7.170,1
1.688,2
781,0
4.934,5
3.504,7
1.044,8
385,0
54,98
55,04
54,76

29.953.681
44.902.822

33.281.456
48.828.381

6.003.797
7.515.924
4.739,1

7.893.579
9.938.683
4.945,7

1.932.686
1.745.354
6.400,4
2.861.827
19,18
10.659.844
77,44

2.203.491
1.987.940
9.125,0
3.451.613
22,90
10.767.687
75,21

11. ĠSTĠHDAM KAPASĠTESĠ
ġirketler Personel Sayısı
13.617
15.138
16.069
15.602
Sigorta Acentesi Sayısı
15.322
16.011
14.250
15.579
Eksper Sayısı
963
963
901
908
Broker Sayısı
56
64
73
72
Bireysel Emeklilik Aracı Sayısı
12.135
12.422
13.735
15.666
(*)Trafik sigortasında verilen sakatlanma ve ölüm teminatları 2008 yılından itibaren toplam
teminat tutarına dahil edilmiĢtir. Bu teminatlar 2008 ve 2009 yılı teminat tutarının yaklaĢık
% 40’ını oluĢturmaktadır. / Tahmini.
(**)ġirketler tarafından tanzim edilen tüm poliçeleri kapsamaktadır.
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