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ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge; Teşekkülün taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile diğer
kıymetlerinin, oluşabilecek risklere ve Teşekkülün hukuki sorumluluğu nedeniyle uğrayacağı tazminat
taleplerine karşı sigortalanmasında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra
teşkilatında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana
Statüsünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen:
a) Aşkın sigorta: Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu menfaatin rizikonun
gerçekleştiği andaki piyasa rayiç değerinin üstünde olması durumunu,
b) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,
c) Eksik sigorta: Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu menfaatin rizikonun
gerçekleştiği andaki piyasa rayiç değerinin altında olması durumunu,
ç) Genel Müdürlük: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
d) İşletme: Genel Müdürlüğün mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimlerini,
e) Merkez teşkilatı: Daire başkanlıkları ve merkezdeki diğer birimler de dâhil olmak üzere
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlük merkezini,
f) Muafiyet: Sigortalının, sigorta sözleşmesi çerçevesinde rizikonun gerçekleşmesiyle ortaya
çıkan zararın önceden tespit edilmiş belli bir miktarını veya yüzdesini ya da zararın, belirlenen miktar
veya yüzdenin üzerinde gerçekleşmesi halinde tamamını üstlenmesini,
g) Sovtaj: Sigortaya konu menfaatin zarara uğraması neticesinde tekrar faydalanılması
mümkün olan malların, parçaların veya enkazın ekonomik değerini,
ğ) Taşra teşkilatı: merkez dışındaki işletme müdürlükleri ile Bandırma Lojistik Birimini,

1

h) Teşekkül: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,
ı) Üçüncü şahıs: Diğer kurum, kuruluş, firma ve müşteriler ile diğer gerçek kişileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşekkül Mal Varlıklarına Uygulanan Sigortalar ve Sigortalama Şekilleri
Teşekkül tarafından yaptırılacak sigortalar
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik fıkra. MADDE 5 – (1) Teşekkülün taşınır ve taşınmaz mal
varlıkları ile diğer kıymetlerin risklerine ve hukuki sorumluluğu nedeniyle uğrayacağı tazminat
taleplerine karşı yürürlükte bulunan mevzuat ve sigorta genel şartları esas alınarak, sigortacılık
yapmakla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünden ruhsat almış sigorta
şirketlerine veya Teşekkülde karşılık ayrılarak oluşturulan dahili fon kapsamında; ikinci fıkrada
açıklanan sigorta branşlarında, ihtiyaca göre diğer branşlarında yaptırılır.

(2) Teşekkülce yaptırılacak sigorta branşları:
a) Yangın sigortaları (yıldırım, infilak dâhil).
b) Nakliyat sigortaları;
1) Emtia nakliyat sigortaları; yurt içi nakliyat sigortaları, yurt dışı (ithalat-ihracat) nakliyat
sigortaları.
2) Kıymet (para ve kıymetli evrak) nakliyat sigortaları; yurt içi, yurt dışı.
c) Kaza sigortaları;
1) Kasko sigortaları; tam kasko sigortaları,
2) Zorunlu mali sorumluluk sigortaları; kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk
sigortaları (trafik sigortaları), depolama ve taşıma tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortaları,
3) Motorlu kara taşıt araçları ihtiyari mali sorumluluk sigortaları,
4) Hırsızlık sigortaları,
5) Cam kırılması sigortaları.
ç) Mühendislik sigortaları; inşaat all risks sigortaları, montaj all risks sigortaları, makine
kırılması sigortaları, elektronik cihaz sigortaları.
d) Sorumluluk sigortaları;
1) İşveren sorumluluk sigortaları,
2) Üçüncü şahıs sorumluluk sigortaları (Asansör sorumluluk dahil).
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Sigortalama şekilleri
MADDE 6 – (1) Sigortalama şekilleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Dahili fon; riski az olması nedeniyle sigorta kapsamı dışında tutulan mal varlıklarının, bu
Yönergede açıklanan ve sigorta tekniğinin kabul ettiği risklere karşı, Teşekkülce karşılık ayrılarak
Genel Müdürlük merkezinde ve işletme müdürlüklerinde oluşturulan fondan yapılan sigortaları.
b) Sigorta; yapılacak ihale sonucunda sigorta şirketi ile imzalanacak sözleşme ile dahili fon
kapsamı dışında kalan Teşekkülün mal varlıklarında olabilecek risklere karşı teminat alınması.
Dahili fon kapsamında değerlendirilecek sigortalar
MADDE 7 – (1) Dahili fon ile yapılacak sigortalar aşağıda belirtilmiştir.
a) Yangın ve yangın ek teminatları kapsamında değerlendirilen sigortalar,
b) İthalat ve ihracat nakliyat sigortaları ile yurt içi gemi nakliyat sigortaları haricindeki emtia
nakliyat sigortaları (nakliyat all risks sigortaları),
c) Kara nakil vasıtaları ile iş makinelerinin kasko sigortaları,
ç) Kasa hırsızlık sigortaları hariç hırsızlık sigortaları,
d) Cam kırılması sigortaları,
e) Elektronik cihaz sigortaları,
f) Makine kırılması sigortaları.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sigorta Rayiç Değerleri Tespit Komisyonunun Kuruluşu, Görevleri, Sigortaya Esas Rayiç Değer
Tespiti, Sigorta Talebi ve Değerlendirilmesi
Sigorta rayiç değerleri tespit komisyonunun kuruluşu
MADDE 8 – (1) Bu Yönergenin 9 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere
teşekkül merkez ve taşra teşkilatında Sigorta Rayiç Değerleri Tespit Komisyonunun teşkil edilmesi ile
ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır.
a) Merkez teşkilatında; Satınalma Dairesi Başkanlığının Koordinatörlüğünde, Satınalma
Dairesi Başkanlığından iki, Mali İşler Dairesi Başkanlığından iki ve diğer daire başkanlıklarından
birer eleman ve ayrıca komisyonda görevlendirilecek makine, elektrik ve inşaat mühendislerinden
oluşturulur.
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik paragraf. İstanbul’daki misafirhane binasındaki taşınır ve
taşınmaz mal varlıkları Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığınca tespit edildikten sonra merkez
teşkilatında oluşan komisyon tarafından sigorta rayiç bedelleri belirlenir.
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b) Taşra teşkilatında;
1) İşletme müdürlüklerinde; işletme müdürünce, işletme müdür yardımcısının başkanlığında,
Satınalma ve Malzeme Yönetim Biriminden iki, muhasebe biriminden bir, ilgili birimlerden birer
eleman ve ayrıca komisyonda görevlendirilecek makine, elektrik ve inşaat mühendislerinden,
2) Bandırma Lojistik Biriminde; birim sorumlusunun başkanlığında, en az üç kişiden,
oluşturulur ve bu komisyonlar, her yıl Mart ayının ilk haftasında teşkil ettirilir.
Sigorta rayiç değerleri tespit komisyonunun görevleri
MADDE 9 – (1) Teşekkül merkez ve taşra teşkilatında oluşturulacak sigorta rayiç değerleri
tespit komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Sigortalanması gerekli görülen varlıkların dahili fon veya sigorta ayrımı ile bu varlıkların
maruz kalabileceği uygun risklerin tespitini yapmak,
b) Sigorta değerinin eksik ve aşkın sigorta kapsamına girmemesi için söz konusu mal
varlıklarının sigortaya esas piyasa rayiç değerlerini belirlemek,
c) Kullanım tarzlarına göre ihtiyari mali sorumluluk sigortaları yapılacak araçlar ile bu
araçların; kaza başına maddi tazminat limiti ile ölüm hali ve tedavi giderleri dahil bedeni tazminatın
şahıs başına ve kaza başına azami limitlerini Türk Lirası olarak belirlemek.
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik fıkra. (2) Komisyonlar; Teşekkül mal varlıklarının bir sonraki
yıla ait sigortalarına ilişkin sigorta rayiç değerleri ile risk tespiti çalışmalarını, bu Yönergenin 10 uncu
maddesinde belirtilen esaslar dahilinde tamamlayarak, düzenleyecekleri dahili fon ve sigorta talep
tablolarını, ilgili birimlerin amirlerince onaylanmasını müteakip, her yılın Nisan ayı sonuna kadar
Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi (KKYS) kapsamındaki ilgili tablolarına girişleri yapılır ve
Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Sigortaya esas rayiç değerlerin tespiti ile ilgili esaslar
MADDE 10 – (1) Mal varlıklarının sigortaya esas rayiç değer tespiti ile ilgili esaslar aşağıda
belirtilmiştir.
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik bent. a) Arsa bedeli hariç binalar ile bina muhteviyatı; her
türlü döşeme ve demirbaşlar ile elektrik aksamı dahil makine ve teçhizatların sigortaya esas değerleri
piyasa rayiç değeri üzerinden ve/veya bu varlıkların bir önceki yıla ait sigorta değerlerinin, Resmî
Gazete’de yayımlanan bir önceki yılın yeniden değerleme oranında artırılarak sigortaya esas rayiç
değerleri tespit edilir.
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla eklenen bent. b) Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz sigortaları
kapsamında, sigortalanacak makina teçhizatlarının sigortaya esas değerleri yenisi bedelleri üzerinden
tespit edilir.

c) Kara nakil vasıtalarının sigortaya esas rayiç bedelleri;
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer
Listesinde belirtilen değerler üzerinden, kasko değer listesinde bulunmayan araçların sigortaya esas
bedelleri ise piyasa rayiç değerleri üzerinden tespit edilir. Makine Kırılması sigortası kapsamındaki iş
makinelerinin sigortaya esas değerleri yenisi bedelleri üzerinden tespit edilir.
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik bent.

ç) Cam, ayna, flexiglasslar ve vitrayların sigortaya esas rayiç değerleri piyasa rayiç değerleri
üzerinden tespit edilir.

4

d) Emtia grubuna giren tüm üretim girdisi hammaddeler, satılmak üzere üretilen mamul ve
yarı mamul ürünler, yakıtlar ile ambarlardaki malzemelerin mevcutlarında azalma veya artmaya göre
cari yıl içindeki değerlerinde meydana gelebilecek değişiklikler de dikkate alınarak, azami mal
mevcutlarının fiili değerlerinin toplamı üzerinden sigortaya esas değerleri tespit edilir.
(2) Sorumluluk sigorta tazminat limitleri Satınalma Dairesi Başkanlığının Sigorta Birimince
yıllık olarak belirlenir ve gerekli hallerde güncellenir.
Sigorta talebi
MADDE 11 – (1) Sigorta talebinin bildirilmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Bina, bina muhteviyatı; döşeme ve demirbaşlar ile makine-teçhizat, emtia, kara nakil
vasıtaları ve iş makineleri, kasa muhteviyatı, para ve kıymetli evrak (abonman), cam, ayna,
plexiglasslar ve vitraylar ile yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin sigortaya esas bilgileri
içeren dahili fon veya sigorta talepleri,
b) Kara nakil vasıtalarına, ihtiyari mali sorumluluk sigortası istenmesi halinde, sigortaya esas
bilgileri içeren kara nakil vasıtaları dahili fon veya kasko sigorta talepleri,,
c) Yıl içerisinde satın alınarak girişi yapılan mal varlıklarının istenen sigortaya esas bilgileri
içeren dahili fon veya sigorta talepleri,
KKYS kapsamındaki tablolarına girişleri yapılır. Söz
konusu tablolar, Satınalma Dairesi Başkanlığına bildirilir.
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik paragraf.

ç) Nakliyat sigortası yaptırılacak emtia veya kıymet (Para, kıymetli evrak, maden) ile ilgili
bilgiler sevkten önce, daha sonra yazılı teyidi de yapılmak üzere, telefon, faks ve e.posta yoluyla
Satınalma Dairesi Başkanlığına bildirilir.
Taleplerin değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Sigorta ve dahili fon talepleri; mal varlıklarının sigortaya esas rayiç
bedelleri ile uygun risklerin istenip istenmediği ve dahili fon-sigorta ayırımının, bu Yönerge
hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı yönünden, Satınalma Dairesi Başkanlığınca
incelenerek, dahili fon ve sigorta kapsamında sigortalanacak mal varlıklarının sigortaya esas toplam
değerleri tespit edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dahili Fon İle Sigortalama
Dahili fon kapsamı ve uygulama esasları
MADDE 13 – (1) Teşekkül merkez ve taşra teşkilatında dahili fon ile sigortalamada aşağıdaki
esaslar uygulanır;
a) Riski az olan mal varlıklarının dahili fon kapsamında sigortalanması esastır.
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik bent. b) Dahili fon kapsamına alınması kesinleşmiş mal
varlıklarının KKYS kapsamında girişleri yapılır. Mal varlıklarının dahili fon talep tablolarında tespit
edilen risklere karşı sigortalanması ile ilgili işlemler yönetim kurulu kararını müteakip gerçekleştirilir.
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c) Satınalma Dairesi Başkanlığınca; yönetim kurulu kararıyla birlikte, kendi bünyelerinde
mevcut dahili fondan sigorta primlerinin ayrılmasıyla, mal varlıklarının sigortası başlar ve bir yıl
süreyle devam eder.
ç) Bandırma Lojistik Birimi, İstanbul’daki misafirhane
binasındaki mal varlıkları ile merkez teşkilatı mal varlıklarının dahili fon talep tablolarında belirtilen
risklere karşı sigortalanması; Satınalma Dairesi Başkanlığınca her sigorta branşında fon mektubu
kesilerek ve fon mektupları prim tutarlarının Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilmesi suretiyle,
dahili fondan sigortaları yapılarak güvence altına alınır.
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik bent.

d) Yıl içerisinde dahili fondan sigortası yenilenecek mal varlıkları ile yeni sigortaları
yapılacak olan mal varlıklarının talep konusu riskleri de ilgili birimlerce tespit edilerek, merkez
teşkilatında; Satınalma Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise; işletme müdürlüklerinin ilgili
birimlerine yazı ile bildirimde bulunulur. Bu birimlerce, Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya
muhasebe birimlerine prim mahsubunun bildirilmesiyle, varlıkların dahili fondan sigortası yapılır.
e) Bir yıldan az, kısa süreli dahili fonda; tespit edilen fiyatlara, gün hesabı uygulanarak kısa
süreli sigortalar yaptırılır.
f) Dahili fondan yapılan sigortalarda muafiyet uygulanmaz.
g) Dahili fon primleri; ihaleyi kazanan sigorta şirketinin teklifinde, branşlara göre belirlenen
sigorta fiyatlarının altında kalmaması kaydıyla, Satınalma Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine
yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.
ğ) Dahili fondan sigortalanan varlıklarda meydana gelen hasar bedelleri; gerçekleşen riskin
sigorta genel şartlarına uygun olması ve sigorta tekniğinin gerektirdiği belgeleri ihtiva eden dosyanın
hazırlanması halinde, yetki limitleri dahilinde onaylanarak ödeme kararı kesinleşir.
h) Bir kaza sonucu olmayıp normal kullanmadan kaynaklanan bozulma, yıpranma, tamir ve
parça değiştirilmesi gibi masraflar dahili fondan temin edilmez.
ı) Çalınan mallar bulunmuş ancak, kısmi hasara uğramış ise bu hasarın, takdir edilen bedeli
dahili fondan tazmin edilir.
Dahili fonun kaynakları ve idaresi
MADDE 14 – (1) Dahili fonunun kaynakları ve idaresi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Teşekkülün merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında işletme müdürlükleri dışında, Teşekkülün
hiç bir birimi dahili fon oluşturamaz ve bu fonlardan sigorta yapamaz.
b) Dahili fonun kaynakları; fonda birikmiş kaynaklar, dahili fondan temin olunan sigortalar
için ayrılan primler, dahili fondan tazmin edilip de olayda kusurlu bulunan gerçek ve tüzel kişilere
rücu edilerek tahsil edilen hasar bedelleri ile fondan hasar tazminatı yapılmış ancak, kullanılmayacak
durumda bulunan hurda halindeki varlıkların satışından elde edilen meblağlardan oluşur.
c) Fonda birikmiş ve birikecek meblağlar, sigorta türlerine göre ayrı ayrı kayıtları tutularak
işletmelerde muhasebe birimlerince, Genel Müdürlükte ise Mali İşler Dairesi Başkanlığınca "Dahili
Fon" adı altında açılacak tek bir hesapta toplanır ve hesap mahsupları da bu hesaptan yapılır.
ç) Dahili fona ait işlemler, merkez teşkilatında; Satınalma Dairesi Başkanlığı ile Mali İşler
Dairesi Başkanlığınca, taşra teşkilatında ise; işletme müdürlüklerinde satınalma ve malzeme yönetim
birimleri ile muhasebe birimlerince yerine getirilir.
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d) İşletme müdürlüklerince, yıl içerisinde yapılan dahili fona ait prim toplamı ile fondan
tazmin edilen toplam hasar bedelleri ve diğer bilgiler cari yıl sonunda en geç Şubat ayı sonu itibarıyla
Genel Müdürlüğe tablo halinde rapor edilir.
Hasarın dahili fondan ödenmesine ait yetki limitleri
MADDE 15 – (1) Hasarın dahili fondan ödenmesine ait yetki limitleri; Satınalma Dairesi
Başkanlığının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sigorta İşlemleri
Sigorta ihalesi
MADDE 16 – (1) Sigorta ihalesi; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve
5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri
çerçevesinde gerçekleştirilir.
Kiralanan veya kiraya verilen mal varlıkları
MADDE 17 – (1) Kiralanan veya kiraya verilen mal varlıklarının sigortalanması ile ilgili
hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Teşekkül adına kiralanan mal varlıkları; kira sözleşmesinde belirtilmek suretiyle kiraya
veren veya kiralayan tarafından, kira süresince sigorta ile teminat altına alınır.
b) Teşekkül tarafından kiraya verilen mal varlıklarının; kira sözleşmesinde yer verilecek
hüküm çerçevesinde, kiracı tarafından prim ödenmek suretiyle Teşekkül adına kira sözleşmesi
süresince sigortaları yaptırılır. Bu sigortalar Yönergenin ilgili maddelerinde belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde sigorta türüne göre yapılır.
Hasar ihbarı ve hasarın artmasını önleyici tedbirler
MADDE 18 – (1) Dahili fon ve sigorta ile teminat altına alınmış kıymet ve varlıklarda; hasar,
ziya, sirkat, noksanlık, kaza ve mali sorumluluk gibi risklerin gerçekleşmesi durumunda, sigortalı
birimce veya sigortalı varlıktan sorumlu personel tarafından ihbarın yapılması ile ilgili hususlar
aşağıda belirtilmiştir.
a) Dahili fon veya sigorta ile teminat altına alınmış varlık veya kıymetlerdeki hasarın daha
fazla artmasını önlemek, olayın oluş şeklini belirlemek ve gerçekleşmiş hasar durumunun bir tutanak
ile tespit edilmesini sağlamak amacıyla; itfaiye teşkilatı, polis veya jandarma ile diğer ilgili kurum,
kuruluş veya birimler derhal haberdar edilerek, olay daha sonra yazılı teyidi de yapılmak üzere telefon,
faks veya E.Posta ile merkez teşkilatında; Satınalma Dairesi Başkanlığına,
b) İşletme müdürlüklerinde ise satınalma ve malzeme yönetim birimine iletilerek gerekli
işlemlerin yapılması sağlanır.
(2) Satınalma Dairesi Başkanlığınca, riskin gerçekleştiği hususu sigorta şirketine bildirilir ve
durumun tespiti için hasar mahalline veya onarımın yapılacağı mahale sigorta eksperi istenir.
(3) Hasar meydana geldikten sonra riske maruz kalan varlıklarda gerekli güvenlik ve kurtarıcı
tedbirler alınarak hasarın artması önlenir. Sigortalı varlıkların durumları, kurtarma ve güvenlik tedbiri
sonucu gerçekleşen değişiklikler hariç aynen muhafaza edilir.
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Hasarın belgelendirilmesi
MADDE 19 – (1) Sigorta ve dahili fonda hasarın belgelendirilmesi ile ilgili hususlar aşağıda
belirtilmiştir.
a) Sigorta veya dahili fondan teminat altına alınmış varlıklarda riskin gerçekleşmesi sonucu
meydana gelen hasarın oluş şekli, sigorta branşına göre; itfaiye teşkilatı, polis veya jandarma ile diğer
ilgili kurum ve kuruluşlardan hasar raporu veya tutanağının tanzimi talep edilerek belgelendirilir.
b) Adli birimler ile diğer resmi kurum veya kuruluşlardan hasar raporunun temin edilemediği
durumlarda, sigortalı birim yetkililerince hasar tutanağı hazırlanır. Ancak, ölüm ve yaralanma ile
sonuçlanan kazalar ile hırsızlık, silahlı gasp ve soygun hadiselerinde adli makamlardan rapor tanzimi
zorunludur.
c) Birim yetkililerince hazırlanacak hasar tutanağında;
1) Olayın meydana geldiği mahal, gün ve tespit edilmiş ise saati,
2) Hasarın oluş şekli,
3) Hasar sonucu zarar gören varlıkların tespiti
ile ilgili hususlar yer alır. Hasar tutanağı dört nüsha olarak hazırlanır. Hasar tutanağının aslı ile
birlikte iki nüshası merkezde; Satınalma Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise; ilgili işletme
müdürlüğüne gönderilir ve bir nüshası da biriminde saklanır.
ç) Emtia nakliyat sigortası kapsamında teminat altına alınmış ithal/ihraç veya yurt içi sevk
edilen mallarda hasar veya noksanlık varsa;
1) Gemi ile gelen ve/veya giden mallarda; hasar, gemi acentesi ile mutabık kalınarak
konşimentosuna şerh yazılır.
2) Tren ile gelen ve/veya giden mallarda; hasar, istasyon şefi ile birlikte müşterek bir zabıtla
tespit edilir.
3) Kamyon ile gelen ve/veya giden mallarda; hasar, sevk irsaliyesine hasar ve noksanlıkla
ilgili şerh yazılarak, araç şoförü ile birlikte imzalanarak teslim ve tesellüm tutanağına hasarlı mal
miktarı kaydedilir.
4) Nakliye firması ile gelen ve/veya giden mallarda; hasar, teslim kağıdına şerh yazılarak,
firma ile sigortalı birim yetkililerince müşterek olarak zabıt tutulur.
Hasarın tespiti, hasar tespit tutanağının hazırlanması
MADDE 20 – (1) Sigorta ve dahili fonda hasarın tespiti ve hasar tespit tutanağının
hazırlanması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Sigortalı varlıklarda meydana gelen hasarlar eksper ile birlikte sigortalı birim yetkililerince
tespit edilir. Sigorta eksperinin görevlendirilmediği durumlarda, sigorta şirketinin talebi ile hasar
bedeli belge (Fatura) karşılığı şeklinde de belirlenebilir.
b) Dahili fonda; hasar ihbarının yapılmasını takiben, sigortalı birimin amirince Hasar Tespit
Komisyonu teşkil edilerek hasarın tespiti yapılır ve hasar tespit tutanağı düzenlenir.
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(2) Hasar tespit tutanağı dört nüsha olarak hazırlanır. Hasar tespit tutanağının aslı ile birlikte
iki nüshası merkezde Satınalma Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise ilgili işletme müdürlüğüne
gönderilir ve bir nüshası da biriminde saklanır.
Hasar bedellerinin tahsili
MADDE 21 – (1) Hasar bedellerinin tahsili ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Sigortada;
1) Riskin gerçekleşmesi sonucu meydana gelen hasarlara ilişkin, hasar dosyasının Satınalma
Dairesi Başkanlığına intikal etmesini takiben, bu Yönerge hükümleri, sigorta ihale sözleşmesi
hükümleri ile sigorta genel şartları çerçevesinde gerekli değerlendirilme yapılarak, hasar dosyası
sigorta şirketine iletilir.
2) Sigorta şirketinden tahsil edilen hasar bedeli sigortalı birim adına alacak kaydı için Mali
İşler Dairesi Başkanlığına yazılır ve hasar dosyası kapatılır.
b) Dahili fonda;
1) İlgili belge ve bilgileri ihtiva eden hasar dosyasının tamamlanmasını takiben, hasarın dahili
fondan ödenmesine ait yetki limitleri çerçevesinde ilgili makamca onaylanmasını müteakip ödeme
kararı kesinleşir.
2) Kesinleşmiş hasar veya noksanlık bedelinin dahili fondan tahsil edilerek ilgili birim adına
alacak kaydı için merkez teşkilatında; Mali İşler Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise; işletme
müdürlüklerinin muhasebe birimlerine yazılır ve hasar dosyası kapatılır.
3) Teşekkül varlıklarında hasar veya noksanlığın meydana gelmesinde, hakiki ve hükmi
şahısların bir kusuru varsa, Teşekkül zararının tahsiline ait işlemlere başlanmak üzere, bunlar hakkında
gerekli adli ve idari işlemin yapılması için hasar dosyası Hukuk Müşavirliğine gönderilir ve alınan
tazminat dahili fona alacak kaydedilir.
Sigorta kapsamından çıkarma
MADDE 22 – (1) Sigortalı varlıkların sigorta kapsamından çıkartılması ile ilgili hususlar
aşağıda belirtilmiştir.
a) Sigortalı varlıklarının satılması, devir edilmesi, hasar sonucu kullanılmaz hale gelerek
hurdaya ayrılması veya gerek görülen diğer hallerde; sigorta poliçesinin iptali ve işlemeyen günlere
isabet eden prim tutarının tahsili için ilgili sigorta şirketine bildirimde bulunulur. Sigorta şirketinden
tahsil edilen prim tutarının ilgili birim adına alacak kaydı için Mali İşler Dairesi Başkanlığına yazılır.
b) Dahili fon kapsamındaki mal varlıklarının, bu maddenin (a) bendinde belirtilen hallerde,
dahili fon mektubu iptal edilerek, işlemeyen günlere isabet eden prim tutarı ilgili birim adına alacak
kaydettirilir.
Dahili fondan hurda ve sovtajın tasfiyesi
MADDE 23 – (1) Hasara uğramış mal varlıklarının, yapılan hasar tespit çalışmaları
sonucunda, söz konusu hasarın tamirinin ekonomik olmaması veya yapılan masrafın bu malın piyasa
rayiç değerini aşmasının söz konusu olduğu hallerde; hasarlı mal pert-total (hurda) olarak
değerlendirilir. Hasarlı malın satılmasında menfaat var ise hasar tespit komisyonunca hasarlı malın
bedeli (sovtajı) tespit edilerek bir tutanakla belgelendirilir. Bu tutanak esas alınarak, hasarlı malın
satışı yapılır ve bedeli dahili fona gelir kaydedilir.
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Dahili fondan hasar bedelinin rücu edilmesi
MADDE 24 – (1) Dahili fon kapsamında sigorta ettirilen kara nakil vasıtaları ile iş
makinelerinin kaza yapmaları halinde; hasar bedelinin rücu edilmesi ile ilgili esaslar aşağıda
belirtilmiştir.
a) Teşekküle ait kara nakil vasıtaları ile iş makinelerinde meydana gelen kaza, Trafik Kaza
Tespit Raporunda belirtilen kusur oranına, bu raporun düzenlenme imkânının bulunmadığı halde ise
işletme müdürü veya işletme müdür yardımcısı tarafından oluşturulacak hasar tespit komisyonunca
tespit edilecek olan kusur oranına göre rücu işlemi yapılır.
b) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre veya
yürürlükte bulunan Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortaları Genel Şartlarının "Teminat Dışı
Kalan Haller" maddesinde belirtilen hükümler haricinde, Teşekküle ait nakil vasıtalarında meydana
gelen hasar bedelleri dahili fon hesabından ödenir.
c) Ödenen hasar tazminatı, vasıta kullanmasına engel bir hali bulunmayan Teşekkül
personeline, kaza raporunda veya işletme müdürlüğünde oluşturulacak hasar tespit komisyonunun
raporunda belirlenecek olan kusur oranına tekabül eden meblağın beşte biri oranında rücu edilir. Rücu
edilmeyen beşte dört oranında hasar bedeli ise dahili fondan ödenir. Rücu edilen meblağ en fazla on
taksitte kusurlu personelden tahsil edilerek dahili fona alacak kaydedilir. Gerekli görülen hallerde,
ilgili personel hakkında disiplin takibatı yapılır. Ancak, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre
veya Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortaları Genel Şartlarının "Teminat Dışı Kalan Haller"
maddesinde belirtilen hükümlerden birisini işlemiş olması nedeniyle hasara sebebiyet vermiş
personele, söz konusu kaza neticesinde fondan ödenmiş olan hasarın tamamı rücu edilerek, tahsil
edilen tazminat dahili fona alacak kaydedilir. Ödemede herhangi bir indirim yapılmaz ve taksit süresi
altı aydan fazla olamaz.
ç) Aracın, kazada üçüncü şahıslara zarar vermesi halinde, açılacak dava neticesinde
kesinleşecek olan mahkeme kararına göre işlem yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 25 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır. Bu Yönergenin uygulanması ile ilgili her türlü tereddütleri gidermeye yönetim kurulu
yetkilidir.
Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önceki işlemler
MADDE 26- (1) 2/9/2014 tarihli ve 29107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sigorta İşleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre başlatılmış sigorta işlemleri; bu
Yönerge hükümlerine, sigorta şirketleri ile akdedilmiş sözleşme ve şartnameye ve Yönetim Kurulu
kararına göre yapılır.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönerge; Yönetim Kurulunun 18.7.2014 tarihli ve 580/1 sayılı kararı
ile kabul edilmiş olup, 2/9/2014 tarihli ve 29107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eti Maden
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İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sigorta İşleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 - Bu Yönerge hükümlerini, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.
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YÖNERGE EKLERİ : Sigorta ve Dahili Fon Talep Tabloları
A) Sigorta tabloları
Tablo: 1 - …. Yılı, Bina Sigortaları Talep Tablosu

Sigortalı Adı: ……………..
RİSKLER

TOPLAM

12

Taşınabilir Cihaz

Terör Sabotaj

MÜHENDİSLİK

Elektronik

Hırsızlık

Çarpması

Deniz Taşıt

Teminatlar

Yangın +Tüm Ek

Kar Ağırlığı

GLKHHTS

Yer Kayması

Dahil

Duman

İnfilak,
Yıldırım

Çarpması

Bedeli

Hava Taşıt

Bedeli

KAZA

Sigorta

Çarpması

Sigorta

Kara Taşıt

Miktar

Fırtına

Bina Yapı Tarzı

Dahili Su

Binalar

Deprem

No

Seylap

Önceki

TEMİNAT

Makine Kırılması

EK

YANGIN BRANŞI

Yıldırım

İnfilak,

Dahil

TOPLAM
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Sigorta Bedeli
Taşınabilir Cihaz

Terör Sabotaj

KAZA
Makine Kırılması

EK

Elektronik

TEMİNAT

Hırsızlık

Çarpması

YANGIN BRANŞI

Deniz Taşıt

Teminatlar

Yangın +Tüm Ek

Kar Ağırlığı

GLKHHTS

Yer Kayması

Duman

Çarpması

Hava Taşıt

Çarpması

Kara Taşıt

Fırtına

Miktar
Dahili Su

Bina Muhteviyatı
Seylap

No
Deprem

Tablo: 2 - …. Yılı, Bina Muhteviyatı Sigortaları Talep Tablosu

Sigortalı Adı: ……………..
RİSKLER
MÜHENDİSLİK

Tablo: 3 - …. Yılı, Makine-Teçhizat Sigortaları Talep Tablosu

Sigortalı Adı: ……………..
RİSKLER

14

Taşınabilir Cihaz

Terör Sabotaj

MÜHENDİSLİK
Makine Kırılması

KAZA

Elektronik

Çarpması

Deniz Taşıt

Teminatlar

Yangın +Tüm Ek

Kar Ağırlığı

GLKHHTS

Duman

Yer Kayması

Dahil

Çarpması

İnfilak,
Yıldırım

Hava Taşıt

Bedeli

Çarpması

Bedeli

Sigorta
Kara Taşıt

Sigorta

Fırtına

Miktar

Dahili Su

Model

Seylap

Makine ve Teçhizat

Deprem

Önceki
No

TEMİNAT

Hırsızlık

EK

YANGIN BRANŞI

Yıldırım

İnfilak,

Dahil

TOPLAM
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Sigorta Bedeli
Taşınabilir Cihaz

Terör Sabotaj

KAZA
Makine Kırılması

EK

Elektronik

TEMİNAT

Hırsızlık

Çarpması

YANGIN BRANŞI

Deniz Taşıt

Teminatlar

Yangın +Tüm Ek

Kar Ağırlığı

GLKHHTS

Yer Kayması

Duman

Çarpması

Hava Taşıt

Çarpması

Kara Taşıt

Fırtına

Miktar
Dahili Su

Emtia
Seylap

No
Deprem

Tablo: 4 - …. Yılı, Emtia Sigortaları Talep Tablosu

Sigortalı Adı: ……………..
RİSKLER
MÜHENDİSLİK

Yıldırım

İnfilak,

Dahil

TOPLAM
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Sigorta Bedeli
Taşınabilir Cihaz

Terör Sabotaj

KAZA
Makine Kırılması

EK

Elektronik

TEMİNAT

Hırsızlık

Çarpması

YANGIN BRANŞI

Deniz Taşıt

Teminatlar

Yangın +Tüm Ek

Kar Ağırlığı

GLKHHTS

Yer Kayması

Duman

Çarpması

Hava Taşıt

Çarpması

Kara Taşıt

Fırtına

Miktar
Dahili Su

Emtia Abonman
Seylap

No
Deprem

Tablo: 5 - …. Yılı Emtia Abonman Sigortaları Talep Tablosu

Sigortalı Adı: ……………..
RİSKLER
MÜHENDİSLİK

Tablo: 6- …. Yılı, Kara Nakil Vasıtaları Kasko Sigorta Talep Tablosu
Sigortalı Adı: ……………..
Sıra
Plaka
No

Markası

Modeli

Kullanım
Tarzı

Motor No

Şase No

Eski Poliçe
No

Poliçe
Başlangıç
Tarihi

17

Poliçe Bitiş
Tarihi

Sigorta
Bedeli

Aksesuar
Markası

Aksesuar
Adı

Aksesuar
Sigorta
Bedeli

Toplam
Sigorta
Bedeli

Kasko

Tablo: 7 - …. Yılı, İş Makinaları Kasko ve Makine Kırılması Sigorta Talep Tablosu
Sigortalı Adı: ……………..
Sıra
Plaka
No

Markası

Modeli

Kullanım
Tarzı

Motor No

Şase No

Eski Poliçe
No

Poliçe
Başlangıç
Tarihi

18

Poliçe Bitiş
Tarihi

Sigorta
Bedeli

Aksesuar
Markası

Aksesuar
Adı

Aksesuar
Sigorta
Bedeli

Toplam
Sigorta
Bedeli

Kasko

Makine
Kırılması

Tablo: 8 - …. Yılı, Kasa Sigorta Talep Tablosu
Sigortalı Adı: ……………..
KASA ÖZELLİKLERİ
1

Kasanın markası

2

Kasanın ebadı

3

Kasanın modeli

4

Seri numarası

5

Ağırlığı

6

İmal tarihi

7

Anahtar adedi

8

Anahtarın kimlerde bulunduğu

9

Alarm tertibatının olup, olmadığı

10

Alarm tertibatı polis merkezine bağlı
mı ?

11

Personel adedi

12

Kasada
bulundurulacak
kıymetli evrak miktarı TL.

13

İstenen riskler

Memur:

İşçi:

para-pulHırsızlık, yangın + tüm ek tazminatlar; G L K H H T S
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Tablo: 9 - …. Yılı, Grup Abonman (Para, kıymetli evrak vs. ) Sigorta Talep Tablosu

Sigortalı Adı: ……………..
GRUP SEVKİYATLARDA İSTENEN BİLGİLER
1

Grup sevkiyatının nereden nereye yapılacağı

2

Sevkiyatın hangi vasıta ile gerçekleştirileceği araç ve plaka
numarası

3

Grup sevki sırasında güvenlik görevlilerinin bulunup,
bulunmadığı

4

Yıl içerisinde yapılacak toplam grup miktarı (Global grup
miktarı TL.)

5

Bir seferde yapılacak azami grup miktarı

6

İstenen riskler

7

İstenecek diğer riskler

Hırsızlık, G L K H H T S
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Tablo: 10 - …. Yılı, Trafik Sigorta Talep Tablosu
Sigortalı Adı: ……………..
Sıra
No

Plaka No

Markası

Modeli

Kullanım Tarzı

Motor No

21

Şase No

Eski Poliçe No

Poliçe Başlangıç
Tarihi

Poliçe Bitiş
Tarihi

Aracın Kayıtlı
Olduğu İl

Prim Artırım
Oranı

Tablo: 11- …. Yılı, Tehlikeli Madde ve Atık Sigorta Talep Tablosu
Sigortalı Adı: ……………..
Sıra
No

Poliçe Başlangıç

Poliçe Bitiş

Tarihi

Tarihi

Eski Poliçe No

Tehlikeli Madde ve
Atık Sigorta Cinsi

Tehlikeli Madde ve Atık
Adı

Görevli Personel
Sayısı

Tehlikeli Maddenin ve Atığın
Bulunduğu Yer

TOPLAM

22

Sigorta Bedeli

Tablo: 12 - …. Yılı, Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigorta Talep Tablosu
BİRİM ADI
Teminat limitleri
Şahıs başına bedeni (TL)
Kaza başına bedeni (TL)
Kaza başına maddi (TL)
Ek teminatlar
İşletme Müdürlüğü (Maden sahaları ile misafirhaneler dâhil) iş yerlerinde meydana gelebilecek herhangi bir
kazada, aşağıda belirtilen özel hükümler ile poliçe genel şartları kapsamında, üçüncü şahısların ölmesi,
yaralanması veya üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar meydana gelmesi halinde, idarenin hukuki
sorumluluğu nedeniyle idareye veya idare personeline karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve
ziyan taleplerini karşılayan “Üçüncü şahıs sorumluluk sigortaları” yapılacaktır.
* İşletmeyi ziyarete gelen yabancı firma temsilcileri, ihale isteklileri ile misafirler tarafından, bir kaza sonucu
idareden veya idare personelinden talep edilecek zarar ve ziyanlar,
* Üçüncü şahıslara ait araç ve iş makinelerine verilecek zarar ve ziyanlar,
* İşletmeye ait iş makinelerinin 3. şahıslara vereceği zarar ve ziyanlar,
* İşletmenin kendi faaliyetleri esnasında meydana gelebilecek bir kaza neticesinde 3. şahıslara verilecek zarar
ve ziyanlar ile Poliçe Genel Şartları kapsamında meydana gelebilecek diğer zarar ve ziyanlar poliçe teminatında
olacak ve yukarıda belirtilen limitler dâhilinde yüklenici tarafından tazmin edilecektir.
Teşekküle ait veya kiralanan işyerlerinde bulunan asansörler veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek
kazalar sonucu üçüncü kişiler ve personel tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri ile dava açılması halinde
hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de poliçe teminatında olacak ve yukarıda belirtilen
limitler dâhilinde yüklenici tarafından tazmin edilecektir. (…. birimimizde … adet hizmet ve … adet yük
asansörü mevcut olup, bakım sözleşmeleri vardır.)
* İşletmede ihale sözleşmesine bağlı olarak itfaiye, sağlık, mekanik, yemek, triyaj, temizlik, nakliye, inşaatmontaj, dekapaj, paketleme, yükleme - boşaltma ve benzeri işlerde faaliyet gösteren müteahhit firmalara
taşeronlara, tedarikçilere ve bunların çalışanlarına bir üçüncü şahıs mali sorumluluk sigorta poliçesi
düzenlenmişcesine hareket edilerek bu kişiler üçüncü şahıs sayılacaklardır. Bir kaza sonucu bu kişilere ait mal
varlıklarında, İdarenin veya İdare personelinin hukuki sorumluluğu nedeniyle meydana gelebilecek ziya ve
hasarlar teminat dâhilinde olacak ve yüklenici tarafından tazmin edilecektir.
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Tablo: 13 - …. Yılı, İşveren Sorumluluk Sigorta Talep Tablosu
BİRİM ADI
İş yerinde çalışan işçi sayısı
İşçilere ödenen yıllık brüt ücret toplamı
Genel Müdürlüğümüz iş yerlerinde faaliyet gösteren
müteahhit firmaların, taşeronların, tedarikçilerin ve bunların
çalışanları ile stajyer sayısı
Yukarıda belirtilen kişiler için ödenen yıllık brüt ücret
toplamı
TEMİNAT LİMİTLERİ
Şahıs başına
Kaza başına
EK TEMİNATLAR
Yukarıda belirtilen personelin ikametgah-fabrika arası gidişdönüş taşınmaları sırasında meydana gelebilecek iş kazaları
Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri
Manevi tazminat talebi
İşçilerin işveren tarafından görev ile başka bir yere
gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen
zamanlarda meydana gelecek iş kazaları
1) İşletmemizde ihale sözleşmesine bağlı olarak itfaiye, sağlık, mekanik, yemek, triyaj, temizlik, nakliye,
inşaat-montaj, dekapaj, paketleme, yükleme-boşaltma ve benzeri işlerde faaliyet gösteren müteahhit firmaların,
taşeronların, tedarikçilerin ve bunların çalışanlarının; meydana gelebilecek bir kaza neticesinde idarenin hukuki
sorumluluğu nedeniyle idareye veya idare personeline karşı ileri sürecekleri tazminat talepleri, sigorta ek
teminatları kapsamında olacak ve yüklenici tarafından tazmin edilecektir. İşyerlerinde çalışan müteahhitler
ve/veya tali müteahhitler ve/veya tedarikçiler ve/veya ilgileri ölçüsünde sözleşmede yer alan diğer
menfaatdarların idare adına yaptıkları faaliyetleri sırasında, (isimleri poliçede özel olarak belirtilmiş olmasa
bile) yukarıda adı geçenlerin yönetici ve/veya ortakları ve/veya çalışanları ve/veya temsilcileri ''Sigortalı'' olarak
kabul edilecektir. (Bildirilen işçilik ücretlerine yukarıda belirtilen birimlerin çalışanlarının da işçilik ücretleri
dahildir.)
2) İşletmemiz işyerlerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda idarenin hukuki sorumluluğu nedeniyle
Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olarak çalışan işçiler, sigortalı işyerinde kayıtlı stajyer olarak istihdam edilen
öğrenciler veya bunların hak sahipleri tarafından idareden talep edilecek ve Sosyal Güvenlik Kurumunun
sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki (Tedavi giderleri dahil) tazminat talepleri ile işletmenin ve/veya
işletme personelinin (Mühendis, tekniker ve diğer personelin) kasıt hariç olmak üzere kusuru, ihmali vb.
nedenlerden dolayı meydana geldiği tespit edilen iş kazaları sonucu, Sosyal Güvenlik Kurumunca işletme
ve/veya işletme personeli aleyhine açılacak olan rücu davaları sonucu işletme ve/veya işletme personelince
ödenmesi kararlaştırılan, varsa yasal faiz tutarı ile birlikte yukarıda belirtilen tazminat miktarları ile mahkeme
masrafları ve avukatlık ücretleri de poliçe teminatı kapsamında olacak ve yüklenici tarafından ödenecektir.
Ayrıca, yukarıda belirtilen ek teminatlar da sigorta kapsamına alınacak ve buna göre birim fiyatlar tespit
edilecektir.
3) Sosyal Güvenlik Kurumunun, iş kazası tarihinden itibaren 10 yıl içinde dava açma hakkı olması nedeniyle,
poliçe süresi bitse dahi kaza tarihi itibariyle 10 yıl ve dolayısıyla mahkeme süresince poliçe yürürlükte
kalacaktır.
4) İş kazaları nedeniyle, işletme ve/veya işletme personeli aleyhine açılacak davaların takip ve idaresi
yükleniciye ait olacaktır.
5) İşletmelere göre belirlenecek olan birim fiyatlar ayrı ayrı belirtilerek toplam komisyonsuz brüt primler
üzerinden fiyat verilecektir.
6) İşletmelere göre tespit edilen birim fiyatlar yıl içinde söz konusu sigortaya dâhil edilmek istenen işçilere de
uygulanacak olup, sigorta net primi gün hesabı üzerinden hesaplanacaktır.
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Tablo: 14 - …. Yılı, Lokomotif Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigorta Talep Tablosu
Sigortalı Adı: ……………..

Sıra No.
1

Marka

Model

2
3
4
5
Üçüncü Şahıs Sorumluluk
Sigorta Limitleri
… adet lokomotif

Kaza başına maddi
Kaza başına bedeni
Şahıs başına bedeni
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Motor No

Şase No

Tablo: 15 - …. Vagon Sigortaları ve Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigorta Talep Tablosu
Sigortalı Adı: ……………..

Sıra No.

Marka

Tip--Modeli

Vagon No

Vagon Sigorta
Bedeli

1
2
3
4
5
Üçüncü Şahıs Sorumluluk
Sigorta Limitleri
… adet vagon

Kaza başına maddi
Kaza başına bedeni
Şahıs başına bedeni

Vagon Sigortalarında İstenen Teminatlar
 - Vagon Kasko Sigortaları, T.C.D.D. nam ve hesabına yapılacaktır. Sigorta Ettiren: TCDD Gen. Müd. hususu poliçeye
yazılacaktır.
Sigortalı muhataralar:









Yangın, infilak, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak kayması, dağ heyelanı.
Köprü yıkılması ve yol çökmesi, hat tünel veya demiryollarına ait diğer yapıların inhidamı.
Katarlar arasında müsademe, çarpma, devrilme, hattan çıkma.
Vagonların bağlama zincirlerinin kopması veya katarın bunlara benzer bir muhataraya maruz kalması neticesinde
uğrayacağı ziya ve hasarlar.
Deprem ile terör ve sabotaj teminata dahil edilecektir.
Poliçeler %5 Enflasyona endeksli tanzim edilecektir.
Sigorta teminatı muafiyetsiz olarak verilecektir.
Vagonların, TCDD hatları ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün Değirmenözü tesislerinin iltisak hatlarında işletilmesi
esnasında meydana gelebilecek hasarlar teminat dahil olacaktır.

Seyrüsefer sahası:
 Vagonlar Türkiye Hudutları dahilinde seyrüsefer edecek olup, Tatvan-Van ve Haydarpaşa ile Sirkeci arasında pontonlar
üzerinde ve feribotlarla yapılan naklinden mütevellit meydana gelebilecek rizikolar teminata dahil edilecektir.
 Sigorta poliçesi yukarıda belirtilen teminat ve diğer hükümleri kapsayacak şekilde düzenlenecek olup, bu hususlar Sigorta
poliçesinde maddeler halinde belirtilecektir.
 Düzenlenen poliçelerde, poliçelerin iptali halinde sigorta şirketince TCDD mutlak suretle haberdar edileceği, aksi
takdirde doğacak sonuçlardan TCDD'nin sorumlu tutulmayacağı belirtilecektir.
 Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi ve eklerinde belirtilen diğer hususlar iş bu vagon sigortaları içinde geçerli olacaktır.
Üçüncü şahıs sorumluluk sigortası poliçesinde yer alacak husus:
 Herhangi bir kazada üçüncü şahıslara veya TCDD’ye ait tesislere ve araçlara vereceği maddi ve bedeni zararları, belirtilen
limitler üzerinden teminat altına alacak üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası yapılacaktır.
 "TCDD'ye ait tesislere ve araçlara verilecek maddi ve bedeni zararlar sigorta teminatı kapsamındadır. Bu poliçe özel şartı
gereği TCDD 3.Şahıs akdedilecektir." Notu poliçede yer alacaktır.
 Düzenlenen poliçelerde, poliçenin herhangi bir nedenle iptali halinde sigorta şirketince TCDD’ nin mutlak surette
haberdar edileceği, aksi takdirde doğacak sonuçlardan TCDD sorumlu tutulmayacağı belirtilecektir.
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B) Dahili fon kapsamındaki sigorta tabloları
Tablo: 1- …. Yılı, Mal Varlıklarına Göre Dahili Fon İcmal Tablosu

Sıra No

Varlıklar

1

Binalar

2

Bina Muhteviyatı (Döşeme ve demirbaş)

3

Makina ve Teçhizat

4

Emtia

5

Kara Nakil Vasıtaları (Kasko)

6

İş Makinaları (Kasko)

Dahili Fon Bedeli (TL.)

GENEL TOPLAM
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Dahili Fon Primi (TL.)

İstenen Riskler

Tablo: 2 - …. Yılı, Binalar Dahili Fon Talep Tablosu
Birim Adı: ……………..
RİSKLER
YANGIN BRANŞI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
GENEL TOPLAM
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Fiyat

Primi (TL)

Teminatlar

Yangın +Tüm Ek

Fiyat

Kar Ağırlığı

Fiyat

Fırtına

Fiyat

Dahili Su

Fiyat

Seylap

Fiyat

Deprem

Dahil

Fiyat

İnfilak
Yıldırım

GLKHHTS

(TL)

Fiyat

(TL)

Miktar

Demirbaş No

Sıra no

Kargir vb.)

Dahili Fon

Yer Kayması

Esas Rayiç Değeri

Fiyat

Esas Rayiç Değeri

RİSKLER

Duman

(Adı;

Fiyat

Tarzı

Hava Taşıt Çarpması

… Yılı Dahili Fona

Fiyat

… Yılı Dahili Fona

Kara Taşıt Çarpması

Yapı

Fiyat

Binalar

Bina

TÜM

EK TEMİNATLAR

YANGIN

Bina Muhteviyatı
Bina
Yapı
Tarzı
(Adı;
Kargir vb.)
… Yılı Dahili Fona

Esas Rayiç Değeri

(TL)

Dahil

GENEL TOPLAM

29

Yıldırım

İnfilak

Fiyat

Makine Kırılması

Fiyat

Elektronik

Fiyat

Hırsızlık

Fiyat

SİGORTALARI

MÜHENDİSLİK

KAZA BRANŞI

TÜM RİSKLER

EK TEMİNATLAR

Yangın +Tüm Ek
Teminatlar

Fiyat

Kar Ağırlığı

Fiyat

GLKHHTS

Fiyat

Yer Kayması

Fiyat

Duman

Fiyat

Hava Taşıt Çarpması

Fiyat

Kara Taşıt Çarpması

Fiyat

Fırtına

Fiyat

Dahili Su

Fiyat

Seylap

Fiyat

Deprem

Fiyat

YANGIN

… Yılı Dahili Fona Esas Rayiç Değeri (TL)

Miktar

Demirbaş No

Sıra no

Tablo: 3 - …. Yılı, Bina Muhteviyatı (Döşeme ve Demirbaş) Dahili Fon Talep Tablosu

Birim ve Ünite Adı: ……………..
RİSKLER

YANGIN BRANŞI

DAHİLİ FON
PRİMİ

Yıldırım

İnfilak

Dahil

GENEL TOPLAM
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Fiyat

Makine Kırılması

Fiyat

Elektronik Cihaz

SİGORTALARI

MÜHENDİSLİK

KAZA BRANŞI

YANGIN BRANŞI

Fiyat

Hırsızlık

Fiyat

RİSKLER

TÜM

EK TEMİNATLAR

Yangın +Tüm Ek
Teminatlar

Fiyat

Kar Ağırlığı

Fiyat

GLKHHTS

Fiyat

Yer Kayması

Fiyat

Duman

Fiyat

Hava Taşıt Çarpması

Fiyat

Kara Taşıt Çarpması

(TL)

Fiyat

(TL)

Fırtına

Rayiç Değeri

Fiyat

Rayiç Değeri

YANGIN

Esas

Dahili Su

Fona

Esas

Fiyat

… Yılı Dahili

Fona

Seylap

Miktar

… Yılı Dahili

Fiyat

Teçhizat
Bina
Yapı
Tarzı (Adı;
Kargir vb.)

Deprem

Makine ve

Fiyat

Demirbaş No

Sıra no

Tablo: 4 - …. Yılı, Makine-Teçhizat Dahili Fon Talep Tablosu

Birim ve Ünite Adı: ……………..
RİSKLER

DAHİLİ FON
PRİMİ

Dahil

Yıldırım
İnfilak

GENEL TOPLAM
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Fiyat

Makine Kırılması

Fiyat

Elektronik Cihaz

TÜM

KAZA BRANŞI

RİSKLER

YANGIN BRANŞI

Fiyat

Hırsızlık

Fiyat

EK TEMİNATLAR

Yangın +Tüm Ek
Teminatlar

Fiyat

Kar Ağırlığı

Fiyat

GLKHHTS

Fiyat

Yer Kayması

Fiyat

Duman

Fiyat

Hava Taşıt Çarpması

Fiyat

Kara Taşıt Çarpması

Fiyat

Fırtına

Fiyat

Dahili Su

Fiyat

Seylap

YANGIN

Dahili

Fiyat

Yılı

Deprem

Miktar

Emtia
…

Fiyat

Demirbaş No

Sıra no

Tablo: 5 - …. Yılı, Emtia Dahili Fon Talep Tablosu

Birim ve Ünite Adı: ……………..
RİSKLER

MÜHENDİSLİK
SİGORTALARI

Fona Esas Rayiç

DAHİLİ FON

Değeri (TL)

PRİMİ

Tablo: 6 - …. Yılı, Kara Nakil Vasıtaları Dahili Fon (Kasko) Talep Tablosu
Sıra
No

Demirbaş
No

Plaka No

Markası
ve Tipi

Modeli

Kullanım
Tarzı

Motor No

Şase No

Başlangıç
Tarihi
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Bitiş
Tarihi

Dahili Fon
Bedeli (TL)

Fiyatı

Dahili Fon
Primi (TL)

Tablo: 7 - …. Yılı, İş Makinaları Dahili Fon (Kasko) Talep Tablosu
Sıra
No

Demirbaş
No

Plaka No

Markası ve
Tipi

Modeli

Kullanım
Tarzı

Motor No

Şase No

Dahili Fon
Bedeli (TL)

Fiyatı

GENEL TOPLAM
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Dahili Fon
Primi (TL)

