ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU

-AFETLERDE SİGORTA SİSTEMİ DERSİ-

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PROGRAMI

SİGORTACILIK
5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNU

Türk sigorta sektörü 2007 yılında kabul edilen 5684 Sayılı
Sigortacılık Kanunu ile düzenlenmektedir. 5684 Sayılı
Sigortacılık Kanunu, 7397 sayılı Sigorta Murakabe
Kanunu'nu yürürlükten kaldırmıştır.

SİGORTACILIK
Kanunla beraber çıkartılan yönetmelikler;

-Sigorta Acenteleri Yönetmeliği
-Sigorta Eksperleri Yönetmeliği
-Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği
-Aktüer Yönetmeliği
-Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
-Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu
Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
-Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik

SİGORTACILIK (Örnek Olaylar)
Restoran sahibi Bayan H., işlerinin kötü gitmesi üzerine yangın
sigortasından para alabilmek amacıyla iki gence bir miktar para
ödeyerek işyerinde yangın çıkarmalarını istemiştir. Anlaşmayı kabul
eden gençler bir gece yangın çıkarmak amacıyla benzin dolu
bidonlarla restorana gelmişlerdir. Gençlerin tutuşturmak amacıyla
döktükleri benzini ateşlemeleri ile birlikte, benzinin aniden alev
alması ve bu nedenle patlamaya yol açması üzerine gençlerden biri
ölmüş, diğeri de ağır yaralanmıştır.
Ağır yaralanan genç bir süre sonra iyileşmiş ve restoran sahibinin
sigortadan para alabilmek için plan yaptığını ve bu sebeple
kendilerine para vererek yangın çıkarmalarını istediğini itiraf etmiştir.
Bunun üzerine Bayan H. 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

Örnek olay, http://www.insurancefraud.org/fraud_backgrounder.htm
adresinden 15.3.2012 tarihinde alınmıştır.

SİGORTACILIK (Örnek Olaylar)
İflas eden işadamı Bay Y. 4 Milyonluk hayat sigortası tazminatını alıp,
zor durumdan kurtulabilmek için bir plan yaparak, kendisine
benzeyen işçi B.’yi öldürüp yakmıştır.
Bay Y. dört ayrı şirketten 4 milyon TL’lik hayat sigortası yaptırmış ve
kiraladığı evde çalıştırmak vaadiyle işçi B. ile anlaşmıştır. Bay Y.
işçi B.’den önce ağabeyi Ş.’ye de iş teklifinde bulunmuş, ağabeyi
de kardeşinin daha fazla paraya ihtiyacı olduğunu belirterek Bay
Y.’ye kardeşini önermiştir. Bay Y. kiraladığı evde işçi B.’yi öldürüp
yakmış ve cesedin kendisinin olduğunun sanılması için kimliğini
orada bırakmıştır. Uzun bir süre kardeşi B.’ye ulaşamayan Ş.’nin
ihbarı üzerine yapılan incelemeler neticesinde olay ortaya
çıkmıştır. Kiralık evde bulunan cesedin işçi B.’ye ait olduğunun
anlaşılması üzerine yapılan araştırmalar sonucunda işadamı Y
yakalanmış ve hayat sigortasından parasını almak için söz konusu
planı uyguladığını itiraf etmiştir.
Işıl ŞEKERCİ, Sigortacılık Sektörünün Önemli Sorunlarından Sigorta
Sahtekarlığı ve Çözüm Önerileri, Hazine Uzmanlık Tezi

SİGORTACILIK (Örnek Olay)
Bay F.’nin araç sürücüsü olduğu ve yaralanarak hastaneye kaldırıldığı M
ilçesinde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası
sonrasında, F.’nin babası Bay N. kaza tutanağını tanzim eden görevlilere
kazayı kendisinin yaptığını beyan ederek tutanağın bu şekilde
düzenlenmesini sağlamıştır.
Aracın hasarının kasko sigortasından karşılanması talebi üzerine
görevlendirilen eksperler ve sigorta şirketinin hasar servisi uzmanlarınca
yapılan incelemede, araçtaki ağır hasara ve Bay F.’nin yaralanmasına
karşın Bay N.’de herhangi bir yaralanmanın olmaması, araçtaki kan
izlerinin sürücü koltuğunda bulunması durumlarının şüphe yaratması
üzerine savcılık bünyesinde ilgili sigorta şirketi tarafından şikayette
bulunulmuştur. Başlatılan soruşturmada savcının cep telefonu kayıtlarını
istemesi üzerine gerçek ortaya çıkmıştır. Cep telefonu kayıtlarına göre
kaza sırasında aynı araçta bulunduklarını beyan eden baba oğlun kaza
saatinde birlikte olmadıkları, kaza sonrasında birbirleri ile cep
telefonundan görüştükleri, Bay N.’nin alkollü araç kullanırken kaza yapan
oğlunun yerine geçerek sigorta şirketinden tazminat alacağı tespit
edilmiştir. Bunun üzerine baba ve oğul, Ağır Ceza Mahkemesinde görülen
davada dolandırıcılık suçundan mahkum olmuşlardır.
Işıl ŞEKERCİ, Sigortacılık Sektörünün Önemli Sorunlarından Sigorta
Sahtekarlığı ve Çözüm Önerileri, Hazine Uzmanlık Tezi

SİGORTACILIK (Örnek Olay)
Şafak Bey, Sarıyer’de bulunan yalısını deprem riskine karşı korumak amacıyla
acentesi ile görüşmüştür. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin
hazırlanmasının ardından ZDS üzerinde kalan kısım için deprem
teminatının da yer aldığı konut poliçesi, 10 Trilyon sigorta bedeli ile
düzenlenmiştir.
Acente, bu sigorta bedeli ile poliçenin üretilmesini sağlamış, prim de bu
sigorta bedeli nispetinde tahsil edilmiştir. Yaşanan deprem sonrasında yalı
yıkılmış ve Şafak Bey tazminat talebinde bulunmuştur. Deprem sonrası
yapılan ekspertiz çalışmasında yalının yeniden yapım maliyetinin 1 Trilyon
olduğu, dolayısıyla 10 Trilyonluk tazminat bedelinin sigortalı Şafak Bey’e
ödenemeyeceği tespit edilmiştir.
Bu olay neticesinde, aşkın sigorta hususunun gündeme geldiği, Şafak Bey’in
ödemiş olduğu fazla primlerin kendisine iade edilmesine ve yalının
yeniden yapım maliyeti olan 1 Trilyon tazminat tutarının Şafak Bey’e
ödenmesine karar verilmiştir.
Şafak Bey, acentesinin kendisini yanlış bilgilendirmesi sebebiyle yıllarca
ödemiş olduğu fazla primlerin faiziyle kendisine ödenmesi için sigorta
acentesine dava açmıştır.

SİGORTACILIK (HASAR)
SİGORTA SEKTÖRÜNDE HASAR SÜRECİ
Risk Kabul Süreci
Hasarın
Gerçekleşmesi

Hasar Dosyası

Hasarın Tazmini

Hasar İhbarı

Hasarın Tespiti ve
Ekspertiz

HASAR
Hasar, sigorta genel şartlarında yer alan rizikonun gerçekleşmesi (menfaatin
zarara uğraması) halinde, sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğünün
doğması durumudur.
Hasar yönetimi ise hasarın gerçekleşmesiyle başlayan, hasar ihbarı, hasar
tespiti ve ekspertizi, hasar dosya sürecini içeren ve hasarın tazmini veya
reddiyle sonuçlanan süreçtir.
- Hasar İhbarı
Sigortalı ve/veya sigorta ettirenin, rizikonun gerçekleştiğini haber alır
almaz sigortacıya taraflar arasında geçerli olan sigorta sözleşmesinde
belirtildiği şekilde ve sürede bildirimde yani hasar ihbarında bulunması
ve gerekli tüm bilgi ve belgeleri sigorta şirketine ibraz etmesi
gerekmektedir.
Hasar bildirimi aşamasında istenecek bilgiler poliçe ve acente numarası,
sigortalının adı, soyadı, ticari unvanı, hasar tarihi, tahmini hasar miktarı,
hasarın mahiyeti, ekspertiz yapılacak yerin açık adresi ve telefonudur.

HASAR
- Hasarın Tespiti ve Ekspertiz
Hasar bildirimi sonrasında, sigortacı tarafından eksper görevlendirilecekse, sigorta
eksperi sigortalı ile temas kurarak olay yerinde hasara ilişkin incelemelerde
bulunur. Hasar tespiti ve ekspertiz sürecinde sigortalıya, sigortalı yer ve mallarda
ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin
vererek, bu işlerin yapılmasını kolaylaştırma gereği hatırlatılmalıdır.
- Hasar Dosyası
Hasar dosyasında yer alması gereken belgeler standarttır; ancak ek belgeler de
talep edilebilir. Şirketler tarafından oluşturulan hasar dosyalarında hasar dosya
numarası, poliçe numarası, poliçe sahibinin ismi, hasara ilişkin rapor, hasarın
tarihi, dosyanın açılış tarihi, hasarın tanımı, hak sahiplerine ilişkin bilgi, eksper
raporları, eksperin kimliği, hasarın tahmini tutarı, ödemelerin tarih ve miktarı, talep
reddedilmişse ret tarihi gibi bilgi ve belgeler yer alır.
- Hasarın Tazmini
Hasar dosyasının incelenme sürecinin ardından tazminat süreci başlar. Sigortacı,
hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren gerekli
incelemelerini tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tespit edip sigortalıya
bildirmek ve yine belirtilen süre içinde sigortalının tazminatını ödemekle
yükümlüdür.

Sigorta Terimleri
Abonman Poliçe: Emtianın değer ve miktarının yıl içinde dönemsel değişiklikler
gösterdiği durumlarda uygulanan poliçelerdir.
Bankasürans: Bankaların sigortacılık faaliyetlerinde bulunması durumudur.
Bütün Tehlikeler/ All Risks Poliçeler: Birçok branşta uygulanan ve sigortalının
alabileceği en geniş teminatı sunan poliçelerdir. Poliçenin istisnalar bölümünde
hangi tehlikelere karşı koruma sağlanmadığı açıkça yazılır ve bu istisnalar
dışında kalan her tehlikenin teminat altında olduğu belirtilir.
Ex-Gratia (Lütuf) Ödemesi: Sigorta şirketinin poliçe kapsamında teminata
girmeyen ya da girip girmediği tartışmalı konularda hasarın tamamını veya bir
kısmını sigortalı ile olan iş ilişkisini ya da şirket itibarını koruma gibi düşüncelerle
ödemesi.

Sigorta Terimleri
Genel Şart: Sigorta sözleşmesinde yer alan, teminatın kapsamı, istisnai
haller, hasar süreci, sigortalı ve sigortacının hak ve yükümlülükleri,
anlaşmazlık halinde uygulanacak hükümleri içeren koşullar bütünüdür.
Hasar/Prim Oranı: Ödenmiş hasarlar ve muallak hasarlar toplamının
kazanılmış prime oranıdır.

Hükmi Tam Hasar: Pert olmamasına rağmen, onarımının azami teminatı
geçmesi halinde pert kararı alınması.
Katastrof Payı: Deprem gibi doğal afetlerin oluşturacağı hasarların
reasürans korunma maliyetidir. Sigorta fiyatlaması yapılırken riskin ilgili
branşta yaratacağı hasar yükü dikkate alınarak bu pay ayrılmaktadır.

Sigorta Terimleri
Kloz: Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli özel şarttır ve taraflar
arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla
kullanılmaktadır.
Komisyon: Sigorta şirketlerinin prim üretimi başta olmak üzere,
sigortacılık ile ilgili faaliyetlerinde şirket adına iş yapan sigorta aracılarına
ödediği belli orandaki para miktarıdır.
Konservasyon (Saklama Payı): Sigorta şirketinin, sigorta etmiş olduğu
riske ilişkin olarak, reasüröre devretmeyip üzerinde tutmuş olduğu
kısımdır.
Muafiyet: Hasarın belli bir kısmının sigortalı tarafından üstlenilmesi.
Hasar durumunda bu tutar sigortalıya ödenmez.

Sigorta Terimleri
Muafiyetli Poliçe: Sigorta şirketinin, azami teminatın belli bir kısmı ya da
poliçede belirlenen bir miktar kadar hasardan sorumlu olmadığı poliçe türü.

Mutabakatlı Poliçe: Poliçe düzenlendiği sırada sigortacı ve sigortalı
tarafından birlikte belirlenmiş, tam ziya halinde sigortalıya ödenecek olan
bedeldir.
Mücbir Sebep: İnsan iradesi, gücü ve müdahalesiyle önüne geçilemeyen,
deprem, yıldırım, kasırga gibi doğal afetler mücbir sebep olarak
adlandırılmaktadır ve sorumluluk hukuku açısından önem taşımaktadır.
Müşterek Sebep: Birbirlerinden bağımsız olarak ortaya çıkan ve hasarın
oluşumuna ayrı ayrı katkıda bulunan sebeplerdir.
Müşterek Sigorta (Koasürans): Bir menfaatin birden çok sigortacı
tarafından aynı zamanda ve aynı rizikolara karşı sigortalanmasıdır.

Sigorta Terimleri
Özel Şart: Özel şartlar, sigortacı ve sigortalının üzerinde anlaştığı ve
sigortalının çıkarları dikkate alınarak genel şartlara eklenen koşullardır.

Paket Poliçe: Farklı genel şartların konusu olan birden çok teminatı bir
arada sunan sigorta sözleşmesi.
Prim: Sigorta şirketinin üstlendiği riske karşılık sigorta ettirenin ödediği
güvence satın alma bedeli.
Reasürans: Sigortalanmış bir riskin belli bir bölümünün veya
bütününün yeniden sigortalanmasıdır.
Retrosesyon: Reasürörlerin kendi üzerlerindeki riski sigortalamasıdır.

Sigorta Terimleri
Sedan: Risk devri yaparak reasürans koruması satın alan sigorta
şirketi.
Sesyon: Sedan şirketin kendi üzerinde tutmayıp reasüröre
devrettiği kısımdır.
Sovtaj: Sigorta şirketinin kendisine intikal eden hasara uğramış
sigorta konusunun satışı ile elde ettiği parasal değer.

Tam Ziya: Sigorta konusu olan şeyin, sigorta teminatı
kapsamındaki tehlikelerden birinin gerçekleşmesi sonucu,
tamamen kullanılamaz ve onarılamaz hale gelmesi veya temel
niteliklerini kaybedecek ölçüde hasar oluşması durumudur.

Sigorta Terimleri
Teknik Karşılıklar: Sigorta şirketlerinin sattıkları poliçelere istinaden
devam eden yükümlülükleri için ayırdıkları karşılıklardır (Yedek akçe,
ihtiyat..gibi). Cari Riziko Karşılığı, Muallak Hasar Karşılığı, Hayat Aktüeryal
Matematik Karşılığı, Hayat Kar Payı Karşılığı, Deprem Hasar Karşılığı vb.
Teklifname: Sigorta edilecek riskin her yönüyle belirlenmesi amacını
taşıyan ve sigorta talebini içeren belgedir.
Zeyilname: Sigorta süresi içinde ortaya çıkan ve sigortacının üstlendiği
riskin nitelik veya büyüklüğünü değiştiren herhangi bir durum nedeniyle
düzenlenen belge. Bir sigorta sözleşmesi yapılıp poliçe düzenlendikten
sonra poliçede meydana gelebilecek her tür değişiklik zeyilname ile yapılır.
Zeyilname poliçeye ektir ve poliçeyle beraber işlem görür.

