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TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 
ELEMENTER BRANŞ SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

(2022 - 2023 DÖNEMİ) 
Referans No: 2023/ 10075594 
 
Bir Tarafta  : ……… SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.     
 
Diğer Tarafta  : TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ  
 
ELEMENTER BRANŞ SİGORTA TEKLİFLERİ 
 
MADDE 1 - İŞİN TANIMI 
 
TC İstanbul Kültür Üniversitesi’ne ait ekli tablolarda belirtilen taşınır-taşınmaz mal varlıkları ile diğer 
kıymetlerin (Binalar, bina muhteviyatı; döşeme ve demirbaşlar ile makine teçhizat, emtea, elektronik 
cihazlar, sanat eserleri, motorlu kara taşıt araçları kaskoları, işveren mali mesuliyet, üçüncü şahıs mali 
mesuliyet, her türlü kıymetli evrak ve para taşımaları, emniyeti suiistimal, tıbbi kötü uygulamaya 
ilişkin zorunlu mali sorumluluk vb.) yaklaşık ……. TL’ lik sigorta bedeli üzerinden, 2. maddede 
belirtilen sigorta branşları bazında ../…/2022 saat 12:00 ile ../…/2023 saat 12:00 tarihleri arasında 
365 gün süreyle sigortalanarak güvence altına alınması işidir. 
 
Yapılacak işlerle ilgili ayrıntılar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 
 
MADDE 2 - SİGORTA BRANŞLARI 
 
İşbu teknik şartname kapsamında yapılacak işler aşağıdaki sigorta nevilerini kapsamaktadır. 
-Yangın, Yıldırım, İnfilak, Fırtına, Seylap, Dahili su, Kara taşıt çarpması, Hava taşıt çarpması, Deniz 
taşıtları çarpması, Duman, Yer kayması, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri, Kötü niyetli 
hareketler, Terör Sabotaj dahil, Kar ağırlığı,  
-Deprem, 
-Hırsızlık, 
-Makine Kırılması, 
-Elektronik Cihaz, 
-Para ve kıymetli evrak sevkiyatları sigortaları, 
-Kasa muhteviyatları (Para ve kıymetli evrak) 
-Emniyeti suiistimal sigortaları  
-Kuruluşumuza ait kara nakil araçları kasko sigortaları, 
-Sanat eserleri sigortaları, 
-İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 
-Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası 
-Yangın Mali Mesuliyet Sigortası 
-Cam Kırılması Sigortası 
-Araç Kasko 
 
MADDE 3- SİGORTA DEĞERLERİ 
 
Sigorta konusu taşınır-taşınmaz mal varlıkları ile diğer kıymetlerin (Binalar, bina muhteviyatı; döşeme 
ve demirbaşlar ile makine teçhizat, emtea, elektronik cihazlar, sanat eserleri, motorlu kara taşıt araçları 
kaskoları, işveren mali mesuliyet, üçüncü şahıs mali mesuliyet, her türlü kıymetli evrak ve para 
taşımaları, emniyeti suiistimal, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk) v.b. mal 
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varlıklarının sigorta değerleri ile rizikoları  ayrı ayrı tespit edilerek düzenlenen tablolar ihale dokümanı 
ekinde verilmiştir.  
  
İdare’ye ait sigortalı mal varlıklarından, vade dahilinde hurdaya ayrılan, satılan veya Rayiç Değer 
Tespit çalışmaları sonucu mal varlıklarımızın sigorta bedellerinde bir azalma olduğu taktirde 
azalan bedele isabet eden prim farkı gün üzerinden hesaplanarak İdare’ye iade edilecektir. 
Aynı şekilde, herhangi bir nedenle (Vade dahilinde satın alınarak yeni girişi yapılan mal varlıklarımız 
ile Rayiç Değer Tespit çalışmaları sonucu varlıklarımızın sigorta bedellerinde meydana gelen 
artışlar v.s) mal varlıklarımızın miktar ya da sigorta bedellerinde bir artma olduğu ve İdare bunu 
harice sigortalatmayı düşündüğü takdirde, yüklenici ihale fiyat ve şartlarla, gün hesabı üzerinden 
kısa süreli olarak bunların da sigortalarını yapmakla yükümlüdür. 
Sigorta süresi içerisinde yapılan kısmi hasar tazminat ödemeleri sigorta bedelinden düşülmeyecek ve 
zeyilname düzenlenmeyecektir. Ayrıca idaremizce hizmetin aksamaması için hasarlanan makina 
teçhizatların yerine yedeklerinin takılması halinde, söz konusu yedek makina teçhizatlarda sigorta 
kapsamında olacaktır. 
Sigorta poliçeleri, Yüklenicinin Bölge Müdürlükleri veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilecek 
olup, başka bir acente ve/veya broker üzerinden tanzim edilmeyecektir. 
 
 
MADDE 4- POLİÇE TEMİNATI 
 
YANGIN 
 
A- Sigortanın Kapsamı  
 
A.1- Sigortanın Kapsamı 
 
Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, 
buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar 
temin olunmuştur.  
 
A.2- Sigorta Bedelinin Kapsamı 
 
2.1- Taşınmaz mallarda: 
1.1- Aksine sözleşme yoksa; binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi 
eklentiler ile binaların içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör ve yürüyen 
merdivenler, yıldırımlık, televizyon anteni gibi binayı tamamlayan şeyler ile temeller ve istinat 
duvarları sigorta bedelinin kapsamı içindedir. 
1.2- Bahçe ve çevre duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç 
ve havuzlar gibi şeyler ancak poliçede belirtilmeleri kaydıyla sigorta bedelinin kapsamı içindedir. 
1.3 Sigorta bedelinin tespitinde arsa kıymeti dikkate alınmaz. 
 
2.2- Taşınır mallarda: 
2.1- Sigortalı yerlerde bulunan; 
a) Sigortalı şeyler nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplardan 
herhangi birinin içine giren, 
b) Sigortalı şeylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüş ise bu bedele ilişkin tanım içine giren, 
her şey, poliçede ayrıca belirtilmiş olsun olmasın, ikame veya yeni satın alma dolayısıyla sonradan 
girmiş bulunsa dahi sigorta kapsamı içindedir. 
2.2- Aksine sözleşme yoksa, yalnız sigorta ettirene ve kendisiyle birlikte oturan aile bireyleri veya 
birlikte yaşadığı kişiler ve çalışanlarına ait şeyler sigorta kapsamı içindedir. 
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B– Hasar ve Tazminat  
 
B.1- Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettiren/Sigortalının Yükümlülükleri 
 
Sigorta ettiren/Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle 
yükümlüdür: 
1.1- Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya 
bildirimde bulunmak 
1.2- Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı 
tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak. 
1.3- Sigortacı veya yetkili kıldığı kimselerin, makul amaçlarla ve uygun şekillerde hasara uğrayan bina 
ve yerlere girmesine, bunları teslim almasına, el koymasına, muhafaza altına almasına ve zararı 
azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek 
1.4- Zorunlu haller dışında, hasar konusu yer veya şeylerde bir değişiklik yapmamak 
1.5- Sigortacının isteği üzerine, rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar 
miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması 
mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek. 
1.6- Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya 
vermek 
1.7- Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili 
kıldığı temsilcilerinin sigortalı yer veya şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları 
araştırma ve incelemelere izin vermek. 
1.8- Sigortalı yer veya şeyler üzerine başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek. 
 
B.2- Koruma Önlemleri ve Kurtarma 
 
Sigorta ettiren/Sigortalı işbu sözleşme ile temin olunan rizikoların gerçekleşmesinde zararı önlemeye, 
azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Alınan önlemlerden doğan 
masraflar, bu önlemler faydasız kalmış olsa bile, sigortacı tarafından ödenir. Eksik sigorta varsa, 
sigortacı bu masrafları sigorta bedeliyle sigorta değeri arasındaki orana göre öder. 
Yangın söndürmede, durdurmada veya söndürmenin, durdurmanın veya kurtarmanın gerektirdiği 
yıkma ve boşaltmalarda, sigortacı; sigortalı şeylerin hasara uğramasından, kaybolmasından doğan 
zararları da karşılar. 
 
B.3- Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortacının Hakları ve Yükümlülükleri 
 
Riziko gerçekleştiğinde, sigortacı veya yetkili kıldığı kimseler, sigorta edilmiş bina ve şeyleri 
muhafaza altına almak ve zararı azaltmak amacıyla makul ve uygun şekillerde, hasara uğrayan bina ve 
yerlere girebilir. Sigorta edilmiş bina veya şeylerin kendisine teslimini isteyebilir. Sigortacı bu şekilde 
hareket etmekle herhangi bir yükümlülük üstlenmiş olmaz ve bu poliçe şart ve hükümlerinden 
herhangi birine dayanmak yolundaki hakkından bir şey kaybetmez. 
Sigorta edilmiş şeyler, hasarlı olsun olmasın, ne kısmen ne tamamen, onayı olmadıkça sigortacıya 
bırakılamayacağı gibi, bu madde hükümlerine göre sigortacının, sigorta edilmiş bina veya yerlere 
girmiş, sigortalı bina veya şeyleri teslim almış, bunlara el koymuş veya bunları muhafaza altına almış 
olması, sigorta ettirenin hasarlı şeyleri bırakma hakkındaki isteğini kabul ettiğine delil teşkil etmez. 
Sigortacı hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren bir ay içerisinde gerekli 
incelemelerini tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tespit edip sigortalıya bildirmek zorundadır. 
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B.4 -Hasarın Tespiti 
 
Bu sözleşme ile sigorta edilmiş şeylerde meydana gelen zararın miktarı taraflar arasında yapılacak 
anlaşmayla tespit edilir. 
Taraflar zarar miktarında anlaşamadıkları takdirde, zarar miktarının tayini için isterlerse, hakem-
bilirkişilere gidilmesini kararlaştırabilirler ve bunu bir tutanakla tespit ederler. Bu takdirde zarar 
miktarı aşağıdaki esaslara uyulmak suretiyle saptanır ve sigortacıdan tazminat talep veya dava edilmesi 
halinde zarar miktarıyla ilgili hakem-bilirkişi kararı tazminatın saptanmasına esas teşkil eder. Şu kadar 
ki, tek hakem-bilirkişi seçilmiş ise atandığı tarihten itibaren, diğer halde ise üçüncü hakem-bilirkişinin 
seçilmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde ve her halde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı 
ay içerisinde raporun tebliğ edilmemesi halinde taraflar zarar miktarını her türlü delille ispat 
edebilirler. 
 
Taraflar, uyuşmazlığın çözümü için tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, 
taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini seçer ve bu hususu noter eliyle diğer tarafa bildirir. Taraf 
hakem-bilirkişileri ilk toplantı tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, 
bir üçüncü hakem-bilirkişi seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkişi, ancak taraf 
hakem-bilirkişilerinin anlaşamadıkları hususlarda, anlaşamadıkları hadler içinde kalmak suretiyle, 
diğer hakem bilirkişilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Hakem-bilirkişi 
kararları taraflara aynı zamanda tebliğ edilir. 
 
Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren onbeş gün içinde hakem-bilirkişisini 
seçmez, yahut taraf hakem-bilirkişiler üçüncü hakem-bilirkişinin seçimi konusunda yedi gün içersinde 
anlaşamazlar ise, taraf hakem-bilirkişisi veya üçüncü hakem-bilirkişi, taraflardan birinin isteği üzerine 
hasar yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme tarafından uzman kişiler arasından seçilir. 
Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkişinin (bu kişi ister taraf hakem-bilirkişiler ister yetkili mahkeme 
tarafından seçilecek olsun) sigortacının veya sigortadan faydalanan kimsenin ikamet ettiği veya 
rizikonun gerçekleştiği yer dışından seçilmesini isteme hakkına sahip olup bu isteğin yerine getirilmesi 
gereklidir. 
 
Hakem-bilirkişilere, uzmanlıklarının yeterli olmadığı nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem-bilirkişinin 
kimliğinin öğrenilmesinden sonra yedi gün içerisinde kullanılmayan itiraz hakkı düşer. 
 
Hakem-bilirkişi ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, yerine aynı usule göre yenisi seçilir ve 
göreve kaldığı yerden devam olunur. Sigortalının ölümü, seçilmiş bulunan hakem-bilirkişinin görevini 
sona erdirmez. 
 
Hakem-bilirkişiler, zarar miktarının saptanması konusunda gerekli görecekleri deliller ile sigortalı 
şeylerin rizikonun gerçekleşmesi sırasındaki değerini saptamaya yarayacak kayıt ve belgeleri 
isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilirler. 
 
Hakem-bilirkişilerin veya üçüncü hakem-bilirkişinin zarar miktarı konusunda verecekleri kararlar 
kesindir, tarafları bağlar. Hakem-bilirkişi kararlarına ancak, tespit edilen zarar miktarının gerçek 
durumdan önemli şekilde farklı olduğu anlaşılır ise itiraz edilebilir ve bunların iptali kararın tebliğ 
tarihinden itibaren yedi gün içerisinde rizikonun gerçekleştiği yerdeki ticaret davalarına bakmaya 
yetkili mahkemeden istenebilir. 
Taraflar kendi hakem-bilirkişilerinin ücret ve masraflarını öderler. Tek hakem-bilirkişinin veya üçüncü 
hakem-bilirkişinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir. 
Zarar miktarının saptanması, bu sözleşmede ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartları ve bunların ileri 
sürülmesini etkilemez.  
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B.5- Tazmin Kıymetlerinin Hesabı 
 
5.1- Sigorta tazminatının hesabında sigortalı şeylerin rizikonun gerçekleşmesi anındaki tazmin kıymeti 
(rayiç bedel) esas tutulur. Ancak sigorta ettiren ve sigortacı poliçenin ikame bedeli (yeni değer) 
üzerinden tanzim edilmesi hususunda anlaşabilir. Bu durumda poliçenin ikame bedeli (yeni değer) 
üzerinden tanzim edildiği poliçede açıkça belirtilir. 
1.1 Rayiç bedel esasına göre tanzim edilen poliçelerde; teminat kapsamına dâhil edilmiş olan 
kıymetlerin tazminat ödemelerinde eskime, aşınma, yıpranma (kullanma payı) ve başka sebeplerden 
ileri gelen kıymet eksilmeleri düşülür ve varsa yenilerinin belirgin randıman ve nitelik farkları da 
ödenecek tazminattan indirilir. 
1.2 Yeni değer (nakliye, montaj, gümrük, vergi, resim, harç masrafları dâhil olmak üzere yenisinin 
ikame bedeli) esasına göre tanzim edilen poliçelerde, teminat kapsamına dahil edilmiş olan kıymetlerin 
tazminat ödemelerinde; 
a) Poliçede eskime, aşınma, yıpranma (kullanma) payı için belirtilmiş olan azami oranın veya yaşın 
aşılmaması kaydıyla, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte sigorta konusu kıymetin yeniden yapım 
veya alım maliyetine göre bulunan ikame bedeli esas alınır. Ancak sigortacının eksik sigorta, sovtaj ve 
belirgin teknoloji farkından kaynaklanan tenzilat hakları saklıdır. 
b) Eskime, aşınma ve yıpranma (kullanma) payı için poliçede belirtilmiş olan azami oranının veya 
yaşın aşılmış olması halinde, tazmin kıymetinde rayiç bedel esası dikkate alınır. 
 
B.6- Tazminatın Ödenmesi 
 
6.1- Sigortacının sorumluluğu; sigortalı şeylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüş ise bu 
bedelle, sigortalı şeyler nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplarla 
ilgili bedellerle sınırlıdır. 
6.2- Sigortalı şeyler üzerinde birden çok sigorta varsa tazminat miktarının yasa ve bu poliçe 
hükümlerine göre saptanmasından sonra sigortacı payına düşen kısmı öder. 
Sigorta sözleşmeleri arasında özel nitelik ve yükümlülük koşulları karşılıklı olarak dikkate alınır. 
6.3- Rizikonun gerçekleşmesi anında sigortalı şeyler hem yangın hem de nakliyat poliçesi kapsamında 
teminat altına alınmış ise, yangın sigortacısının yükümlülüğü nakliyat sigortacısının yükümlülüğünden 
sonra başlar. 
 
B.7- Tazminat Hakkının Eksilmesi veya Düşmesi 
 
Sigorta ettiren/Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun 
sonucu zarar miktarında bir artış olursa, sigortacının ödeyeceği tazminattan bu suretle artan kısım 
indirilir. 
Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten 
arttırıcı eylemlerde bulunursa, bu poliçeden doğan hakları düşer. 
 
B.8- Hasar ve Tazminatın Sonuçları 
 
8.1- Sigortacı kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç bir ay içerisinde sigorta ettirene/sigortalıya 
ödemek zorundadır. 
8.2- Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca hukuken sigorta ettiren/sigortalı yerine geçer. Sigorta 
ettiren/sigortalı, sigortacının açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri 
vermeye zorunludur. 
8.3- Sigorta edilmiş rizikonun gerçekleşmesi ile tam zıya meydana geldiği takdirde sigorta teminatı 
sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen 
tazminat tutarı kadar eksilir. 
Sigorta bedelinin madde veya gruplara ayrılmış olması hallerinde de aynı yöntem uygulanır. 
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Sigorta bedelinin eksildiği hallerde, sigorta ettirenin istediği tarihten itibaren gün esası ile prim 
alınmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilebilir. 
8.4- Kısmi hasarlarda, taraflar sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Taraflar fesih hakkını 
ancak tazminatı ödemeden önce kullanabilir. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin 
primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir. 
 
Özel Şartlar 
 
Bu genel şartlara sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şartlar konulabilir.  
 
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu 
(Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)  
 
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;  
 
Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk 
hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili 
organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün 
zararlar teminata ilave edilmiştir.  
 
Kötü Niyetli Hareketler Klozu  
(Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)  
 
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;  
 
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve 
sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek 
ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde 
doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.  
 
İşbu kötü niyetli hareketler teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen 
beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak 
verilmiştir.  
 
Terör Klozu 
(Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)  
 
Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 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 sonucu sigortalı şeylerde meydana 
gelen zararlar teminata ilave edilmiştir.  
 
Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Klozu 
(Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)  
 
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;  
 
Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı 
yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlarla, 
temeller ve istinat duvarları teminata ilave edilmiştir. 
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İhtarlar 
 
1) Sigorta ettiren, 72 saatlik sürenin bitiminden ve her halde rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği 
tarihten itibaren en geç beş gün içinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.  
2) İşbu deprem teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları’nda öngörülen beyan 
yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak 
verilmiştir.  
 
Fırtına Klozu 
(Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz) 
 
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;  
 
Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun olmasın münhasıran fırtına (10 metre yükseklikte hızı, saniyede 
17.1 metre “7 bofor”dan fazla esen rüzgarlar) veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı 
şeylerin çarpması sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave 
edilmiştir.  
 
Kar Ağırlığı Klozu 
(Yangın Sigortası İle Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz) 
 
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;  
 
1-Yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın veya buzun gerek ağırlığı gerekse kayması 
ve/veya düşmesi nedeniyle, sigorta konusu bina ve içindeki şeylerde doğrudan meydana gelecek 
zararlar,  
2-Kar ağırlığı nedeniyle çatıda meydana gelen hasar dolayısıyla bina içindeki sigortalı şeylerde kar, 
dolu veya yağmur sebebiyle meydana gelecek ıslanma sonucu meydana gelen zararlar teminata ilave 
edilmiştir.  
 
Sel veya Su Baskını Klozu 
(Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz) 
 
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;  
1-Sigorta konusu şeyler civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşmasının,  
2-Denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) dışında kabarmasının, 3-Yağışlar nedeniyle 
meydana gelen sel veya su baskınının,  
4-Pis suların kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından yağışlar nedeniyle geri tepmesinin,  
5-Her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının, riziko konusu kıymetlerde doğrudan sebep olacağı 
zararlar teminata ilave edilmiştir.  
 
Yer Kayması Klozu 
(Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz) 
 
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;  
 
Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında vuku bulan yer kayması veya toprak 
çökmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar ile sel veya su baskını nedeniyle 
meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar teminata ilave edilmiştir.  
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Dahili Su Klozu 
(Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz) 
 
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;  
 
1-Sigorta konusu bina içindeki, su depo ve sarnıçlarının, su borularının; kalorifer kazan, radyatör ve 
borularının; temiz veya pis su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve 
donmasının doğrudan sebep olduğu zararlar, 
2-Yağmur sularının, kar veya buzların erimesi sonucu meydana gelen suların, çatı veya saçaktan 
sızması; su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren suların 
doğrudan sebep olacağı zararlar,  
3-Kapatılması unutulan musluklardan akan suların taşmasının doğrudan sebep olacağı zararlar,  
4-Donma sonucu tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına 
giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için yapılan 
masraflar,  
5-Yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen 
pis suların doğrudan sebep olacağı zararlar,  
6-Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle sebep olacağı zararlar, teminata ilave edilmiştir.  
Yukarıda belirtilen su tesisatları devamlı kontrol edilecek, gereken tamirat zamanında yaptırılacak ve 
kış başında dona karşı gerekli önlemler alınacaktır. Bina uzun süre boş bırakıldığı takdirde, su 
tesisatına bağlı ana musluk kapatılacak ve tesisat boşaltılacaktır.  
 
Kara Taşıtları Klozu 
(Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz) 
 
Yangın Sigortası Genel Şartlan Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Motorlu ve motorsuz kara taşıt 
araçlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave 
edilmiştir.  
 
Hava Taşıtları Klozu 
(Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)  
 
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Uçakların ve diğer hava taşıtlarının 
çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan 
meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.  
 
Duman Klozu 
(Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)  
 
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla  
 
Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının münhasıran ani, mutad dışı 
veya kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan duman sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana 
gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.  
 
Yangın Ve İnfilak Mali Sorumluluğu 
(Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz) 
 
Bu klozda verilen ek teminat1ar, birlikte verilebileceği gibi ayrı ayrı da verilebilir.  
 
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla  
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1.1. Kiracının Malike Karşı Sorumluluğu 
Bu sigorta, kiracının kiralanana vereceği zarar nedeniyle veya kira intifa kaybına sebebiyet 
vermelerinden doğacak zararları teminat altına alır. 
Kiralanana verilecek zarar dolayısıyla kiracının malike karşı sorumluluğu sigortasında ödenecek 
tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, inşa tarihinden itibaren meydana gelen eskime payı 
düşülmek suretiyle hasar yer ve tarihindeki rayiçlere göre binanın bulunacak inşa kıymetidir. Bina 
yeniden inşa edilmeyecekse, tazminat miktarı binanın hasardan bir önceki iş günü alım satım 
kıymetinden arsa kıymeti düşülerek bulunacak miktarı geçemez.  
 
Kira veya intifa kaybına sebebiyet vermeleri dolayısıyla, kiracının malike karşı sorumluluğu 
sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, bir seneyi geçmemek üzere, hasar 
tarihinde kirada bulunan kısımların tamiri veya yeniden inşası için tesbit edilecek süreye isabet edecek 
olan kira bedeli tutarıdır.  
 
1.2. Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu 
Malikin kiracıya karşı sorumluluğu kiralanan bina sebebiyle doğacak hukuki sorumluluğu karşılar ve 
ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, kiracıya ait eşya ve emtianın, Yangın Poliçesi 
Genel Şartları hükümlerine göre bulunacak değerdir.  
 
1.3. Malik veya Kiracının Komşuluk Sorumluluğu 
Malik veya kiracının komşuluk sorumluluğu yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komşu 
bina ve mallarına vereceği zararları karşılar.  
 
Yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komşulara vereceği zararlar dolayısıyla malik veya 
kiracının komşulara verilen zararın ve zararın giderilmesi ile ilgili ödenecek tazminatın hesabında esas 
tutulacak kıymet, Yangın Sigortası Genel Şartları hükümlerine göre bulunacak bina ve muhteviyatının 
değeridir. 
 
 
HIRSIZLIK 
 
A - SİGORTANIN KAPSAMI 
  
A.1. Sigortanın Konusu 
 
Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün; 
 
1.1. Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek, 
 
1.2. Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek, 
 
1.3. Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka 
aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek, 
 
1.4. Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak, 
 
1.5. Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması halinde sigortalı kıymetlerde 
doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar, teminat altına alınmıştır. 
 
Teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı 
için de verilebilir. 
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A.2. Sigorta Bedelinin Kapsamı 
 
Sigortalıya ve kendisiyle birlikte sürekli oturanlara ve çalışanlarına ait sigortalanabilir kıymetler 
sigorta kapsamı içindedir. 
  
Sigortalı yerlerde bulunan sigorta konusu kıymetler; 
  
a) Nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplardan herhangi birinin 
içine giren, 
  
b) Tek bir sigorta bedelinde belirtilmiş ise bu bedele ilişkin tanımın içine giren, 
  
her şey poliçede ayrıca belirtilmiş olsun olmasın sonradan edinilmiş olsa dahi sigorta teminatı kapsamı 
içindedir. 
  
Hırsızlık eylemini gerçekleştirmek amacıyla sigortalı kıymetlerin bulunduğu yerlere girilmesi veya bu 
yerlerin açılması esnasında verilecek tahribat da sigorta teminatı kapsamındadır. 
  
Sigorta sözleşmesine, teminat altına alınacak kıymetlerin muhafazası için özel hükümler konabilir. Bu 
takdirde sigortacı, sözkonusu kıymetlerin sigorta sözleşmesinde öngörülen şekillerde saklanmadığını 
ispat etmedikçe tazminat ödemekten kaçınamaz. 
 
A.3. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Kıymetler 
 
Aşağıda sayılanlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak sigorta bedellerinin poliçede ayrıca belirtilmesi 
kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilirler: 
  
3.1. Ticari defter ve benzerleri, 
 
3.2. Sigorta sözleşmesine konu olan yerler dahilinde bulunan kara (kasko kapsamına girecek araçlar 
hariç), deniz ve hava araçları ile bunların yükleri, 
 
3.3. İşyeri ile bağlantısı olmayan vitrinlerde sergilenen mallar, 
  
3.4. Nakit, hisse senedi, tahvil ve kıymetli kâğıt ile altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan 
mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerleri, 
  
3.5. Sigortalıya, kendisiyle birlikte oturanlara ve çalışanlarına ait olmayıp da sigorta sözleşmesinde 
gösterilen yerde bulunan mallar, 
  
A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller 
 
Aşağıdaki hallerden herhangi birinin varlığını fırsat bilerek yapılan hırsızlık, yağma ve suçlara 
teşebbüsten kaynaklanan zararlar sigorta teminatının dışında olup ancak ek söz1eşme yapılarak 
teminat kapsamı içine alınabilirler: 
  
4.1. Sigorta söz1eşmesinde gösterilen yerlerin içinde aralıksız 30 günden fazla kimse bulunmaması, 
  
4.2. Poliçede gösterilen yerlerde bulunan kıymetlerin, bu yerlerden taşınması ve bu yerlerin dışındaki 
adreslerde tutulması, 
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4.3. Grev, lokavt, kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler, 
  
4.4. Yıldırım, infilak, yanardağ püskürmesi, seylap, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, 
  
4.5. Sigortalının hizmetinde bulunan kimselerce yapılan hırsızlık ve tahribat, 
  
4.6. Kıyafet değiştirerek veya selahiyetli olmaksızın sıfat takınarak yapılan hırsızlıklar, 
  
4.7. 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 
 
 
CAM KIRILMASI 
 
Sigorta Teminatının Kapsamı 
  
Madde 1 
Sigortacı bu poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları ziya ve hasarlara 
karşı aşağıdaki şartlarla temin eder. 
 
Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller 
 
Madde 2 
Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır: 
 
 a) Başka bir sigorta ile temin edilmemiş olmak şartile yangından, yıldırımdan, infilaktan ve bir 
yangında söndürme ve kurtarma hareketlerinden husule gelen ziya ve hasarlar, 
 
 b) Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inşaat ve tadilat dolayısiyle 
husule gelen ziya ve hasarlar, 
 
 c) Cam ve aynaların kırılması dolayısiyle üzerinde bulunan tezyinat ve yazıların bozulmasından 
husule gelen ziya ve hasarlar, 
 
 d) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati 
hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar. 
 
 e) 3 üncü maddenin (j) 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. 
   
   
Özel Şartlar 
  
Bu genel şartlara ve varsa bunlara ilişkin klozlara aykırı düşmeyen özel şartlar konulabilir. 
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ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK) 
 
A- SİGORTA KAPSAMI  
 
A.1- Sigortanın Kapsamı   
 
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki 
bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa 
edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan 
bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan 
meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir.  
 
Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen 
yangın, infilak, tsunami (dev dalga) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar 
(temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, 
tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer 
nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar 
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.  
 
A.4- Sigorta Bedelinin Tespiti  
Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca 
yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı’nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı 
meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas 
alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde "Zorunlu Deprem 
Sigortası Tarife ve Talimatı’nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.  
 
A.5- Aşkın Sigorta  
Sigorta bedeli, sigortalanan meskenin yeniden yapım maliyetini aşarsa, sigortanın bu bedeli aşan kısmı 
geçersizdir. Sigorta süresi içinde durumdan haberdar olan Kurum, sigorta bedelini indirir ve cari yıla 
ait fazla alınan primi sigorta ettirene gün esası üzerinden iade eder.  
 
A.6- Muafiyet  
Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında tenzili muafiyet uygulanır. DASK hasarın bu şekilde 
bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 
saatlik dönemde meydana gelen bütün hasarlar bir hasar sayılır. 
 
MAKİNA KIRILMASI 
 
Teminatının Kapsamı 
Madde 1- Sigortacı, bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli envanter cetvelinde 
sayıları, imalat yılları; nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra 
normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya 
dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve ezcümle: 
 
a) İşletme kazalarından, 
b) Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından, 
c) Yağlama kusurlarından, 
d) Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile 
izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden, 
e) Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden, 
f) Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan, 
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g) Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından, 
h) Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan, 
i) Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısiyle husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. 
deformasyonlardan, 
j) Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden, 
k) İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından, 
l) İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve 
ikame masraflarını temin eder. 
 
Matkap, makas, bıçak, testere, çelik veya madeni kalemler veya kesici alet ve edevat, matris ve 
kalıplar, haddehanelerdeki sıcak hadde valsleri, şablon, modeller, resim ruloları, öğütücü, kırıcı, 
karıştırıcılar, elek ve kalburlar, halat, zincir, transport bantları ve kayışları gibi değiştirilebilir parçalar 
ile belirli sürelerde değiştirilmesi veya yenilenmesi mutad olan kömür fırçası ve lamba gibi parçalar 
(elektriki izolasyon maddeleri ile izolasyon yağları dışında) temin edilemez.  
 
Sigorta Bedeli ve Ayarlanması 
 
Madde 4- Bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüz'ünü teşkil eden ekli envanter cetvelinde vasıflan 
belirtilen makine ve tesisatın sigorta bedelleri, bu makine ve tesisatın (var ise nakliye, montaj, gümrük, 
resim, vergi, harç ve masraflan dahil) yeni ikame bedellerine eşit olacaktır. Hasar anında herhangi bir 
makinenin bu şekilde hesaplanacak yeni ikame bedeli sigorta bedelinden fazla bulunacak olursa, 
hasarın bu farka tekabül eden nisbetteki kısmını sigortalı deruhte edecektir.  
 
Sigortalı makine ve tesislerin sigorta bedellerinin yeniye göre (ikame) kıymetlerinden fazla veya eksik 
olduğu hasardan önce tesbit edilecek olursa, ıttıla tarihinden itibaren bir ayarlama yapılır ve fazla veya 
eksik ödenmiş prim farkları iade veya tahsil edilir.  
 
Özel Şartlar 
 
Madde 23- Bu Genel Şartlara, varsa bunlara ilişkin klozlara aykırı düşmeyen özel şartlar konulabilir. 
 
ELEKTRONİK CİHAZ 
Teminat Kapsamı 
 
Madde 1- Sigortacı bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde cinsi, sayısı, 
yapım yılları, niteliği ve sigorta kıymetleri yazılı, münferit ünite veya muhtelif birimler halinde 
belirtilmiş olan elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra 
normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında 
veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve ezcümle; 
 
a) İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından, 
 
b) Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten, 
 
c) Hatalı dizayn ve malzemeden, 
 
d) Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden, 
 
e) Yangın, yıldırım, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma 
ameliyelerinden, 
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f) Kavrulma, kararma, duman ve isden, 
 
g) Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden, 
 
h) Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından, 
 
ı) İstisna edilmeyen diğer hallerden, husula gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat 
masrafları ve ikame bedellerini temin eder. 
 
Sigorta Bedeli ve Ayarlanması 
 
Madde 4- Bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde vasıfları belirtilen 
sigortalı kıymetlerin sigorta bedelleri, bu kıymetlerin (var ise nakliye, montaj, gümrük, resim, vergi, 
harç ve masrafları dahil) yeni ikame bedellerine eşit olacaktır. Hasar anında herhangi bir ünite veya 
birimin bu şekilde hesaplanacak yeni ikame bedeli sigorta bedelinden fazla bulunacak olursa, hasarın 
bu farka tekabül eden nisbetteki kısmını sigortalı deruhte edecektir. 
 
Sigortalı kıymetlerin sigorta bedellerinin yeniye göre (ikame) kıymetlerinden fazla veya eksik olduğu 
hasardan önce tesbit edilecek olursa, ıttıla tarihinden itibaren 15 gün içerisinde gün esası üzerinden bir 
ayarlama yapılır ve fazla veya eksik ödenmiş prim farkları iade veya tahsil edilir. 
 
EMNİYETİ SUİSTİMAL 
 
Sigorta Kapsamı 
 
Sigortacı, sigortalının emrinde veya hizmetinde çalıştırdığı, SGK ya bağlı olarak ücret bordrolarına 
kayıtlı(aşağıda isim listesi bulunan) olan kişi veya kişilerin, sigortalıya ait para ve para ile ölçülebilen 
mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip 
olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri sonucunda sigortalının uğrayacağı zararı, 
muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı bedeli geçmemek üzere, Hırsızlık Sigortası 
Genel Şartları A-4.5 maddesi hükmünce ve poliçede yazılı özel şartlar çerçevesinde temin edilir. 
 
TAŞINAN PARA 
 
Sigorta Kapsamı 
 
Sigortalının bordrosuna kayıtlı ve para taşıma işleri ile sorumlu personeli tarafından, TC hudutları 
dahilinde işyeri ile bankalar ve diğer müesseseler arasında muhafaza ve sevk edilecek, Sigortalıya ait 
para ve para ile ölçülebilen kıymetler, Hırsızlık Sigortası genel şartları ve aşağıdaki özel şartlar 
gereğince teminat altına alınmaktadır. 
 
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET 
 
Sigorta Konusu 
Poliçede tüm adreslerin belirtilmesi kaydı ile Sigortalının T.C. sınırları ve/veya iştigal konusu tüm  
riziko adreslerinde, iş bu poliçe ile sigortalının faaliyetlerine bağlı olarak, aşağıda belirtilen rizikolar 
teminat altına alınmıştır. Sigortalı veya müstahdemleri veya sigortalı hesabına hareket eden kimseler 
tarafından yapılan faaliyetler esnasında oluşabilecek ve 3.Şahıslara verilecek bedeni ve maddi ve 
manevi zarar ziyan sonucu sigortalıya atfedilecek kanuni sorumluluk taleplerini ve bu taleplerle ilgili 
hukuki savunma  masraflarını ve yargılama giderlerini temin eder. 
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Uygulanacak Hukuk (aksi belirtilmedikçe) 
TC Hukuku 
 
Alt Yükleniciler 
İşyerlerinde çalışan Müteahhitler ve/veya Tali Müteahhitler ve/veya Tedarikçiler ve/veya ilgileri 
ölçüsünde sözleşmede yer alan diğer menfaattarların Yönetici ve/veya Ortakları ve/veya Çalışanları 
ve/veya Temsilcileri sigortalı adına ifa ettikleri faaliyetleri sırasında, (isimleri poliçede özel olarak 
belirtilmiş olmasa bile) ''Sigortalı'' olarak kabul edilecektir. Ancak sigortacı iş bazında rücu hakkını 
kullanmak istediğinde bunu belirterek ilgili klozdaki "sigortalı kabul edilecektir" maddesini  
değiştirme hakkına sahiptir. 
 
3. Şahıs Tanım Genişletmesi 
Auditör, hissedar, yukarıda adı geçen tesislerde ziyaretçi olarak bulunanlar, eğitim amaçlı bulunan 
öğrenciler, sigortalının iş yaptığı müşterileri 3.Şahıs olarak adlandırılacaktır. Kiracılar, bedeni 
zararlarda ve mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu teminatına girmeyen hasarlarda 3.Şahıs olarak 
kabul edilecektir. 
 
Limitler : 
               Şahıs Başına : 1.100.000,00 TL. 

Kaza Başına : 3.300.000,00 TL. 
 
 
İŞVEREN MALİ MESULİYET 
 
Üniversitemize ait işyerlerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda İdarenin hukuki 
sorumluluğu nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olarak çalışan işçiler, eğit im amaçlı 
bulunan öğrenciler,  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 iş kazaları 
sonucu, Sosyal Güvenlik Kurumunca idare veya İdare personeli aleyhine açılacak olan rücu 
davaları sonucu idare veya idare personelince ödenmesi kararlaştırılan varsa yasal faizi ile birlikte 
tazminat tutarları ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri poliçe teminatı kapsamında olacak 
ve yüklenici tarafından ödenecektir. 

Ayrıca; 
- Manevi tazminat talepleri, 
- Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri, 
- İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmesi 

sırasında meydana gelen iş kazaları, 
- İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini 

yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelecek iş kazaları da poliçe teminatlarında olacaktır. 
- Üniversitemize ait olan işyerlerinde, İhale sözleşmesine bağlı olarak faaliyet gösteren 

Müteahhit Firmaların, Taşeronların, Tedarikçilerin ve bunların çalışanlarının; meydana gelebilecek 
bir kaza neticesinde idarenin hukuki sorumluluğu nedeniyle bu kişilerce idareye veya idare 
personeline karşı ileri sürecekleri tazminat talepleri, sigorta ek teminatı kapsamında olacak ve 
yüklenici tarafından tazmin edilecektir. 

İş kazaları nedeniyle, İdare ve/veya İdare personeli aleyhine açılacak davaların takip ve idaresi, 
yükleniciye ait olacaktır. 
 
Poliçe dönemi içinde işe yeni başlayan işçiler sigorta kapsamına alınacak ve  prim tutarı  ihale fiyat 
ve şartları doğrultusunda  kalan gün üzerinden hesaplanarak yükleniciye ödenecektir.  
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 İşveren Mali Mesuliyet Sigorta Limitleri  

Şahıs Başına : 1.100.000,00 TL. 
Kaza Başına : 3.300.000,00 TL. 

 
KARA TAŞITLARI KASKO SİGORTASI 
 
A -SİGORTANIN KAPSAMI  
 
A.1. Sigortanın Konusu 
 
Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, romörk 
veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin aşağıdaki 
tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder. 
 
a) Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,  
b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani 
ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme 
çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,  
c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,  
d) Aracın yanması,  
e) Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.  
 
Teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı 
için verilebilir. Teminatın yukarıda yer alan tüm riziko grupları için verilmemesi halinde poliçe başlığı, 
en az 14 punto büyüklüğünde harflerle “DAR KAPSAMLI KASKO SİGORTA POLİÇESİ” ibaresini 
taşıyacaktır.  
 
A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı  
 
Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.  
 
A.3. Sigortanın Kapsamı  
 
Poliçede belirtilen taşıt ve yine poliçede belirtilmeleri koşulu ile taşıta monte edilmiş her türlü ses, 
iletişim ve görüntü cihazları ile taşıtta standardının dışında yer alan ilave aksesuar sigorta kapsamı 
içindedir.  
 
A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar Aşağıda belirtilen haller 
ek sözleşmeyle teminat altına alınabilir.  
 
4.1. Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,  
4.2. Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili 
organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,  
4.3. A.5 maddesinin 5.11 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.  
4.4. Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,  
4.5. Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,  
4.6. Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,  
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4.7. Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya 
çektirilen araçlara gelen zararlar,  
4.8. Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından 
doğan zararlar,  
4.9. Taşıtın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve 
yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,  
4.10. Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana 
gelen zararlar.  
4.11. Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın 
çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar.  
4.12. Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit 
mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar.  
 
Teminatın yukarıda yer alan tüm zararları kapsayacak şekilde verilmesi halinde poliçe başlığı “TAM 
KASKO SİGORTA POLİÇESİ” ibaresini taşıyacaktır. Poliçede bu Genel Şartlarda sigorta teminatının 
kapsamına ilişkin olarak belirtilen ifadeler dışında ifade kullanılamaz.  
 
A.6. Eksik Sigorta  
 
Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara uğradığı andaki değerinden düşük 
olduğu takdirde, menfaatin bir kısmının zarara uğraması halinde sigortacı, aksine sözleşme 
bulunmadıkça sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı neden ibaretse zararın o kadarından 
sorumludur.  
 
Sigorta ettiren, sigorta sözleşmesini, yukandaki oran gözönüne alınmaksızın sigorta bedelini aşmayan 
zararın tamamının sigortacı tarafından ödeneceği şeklinde değiştirebilir. Sigorta ettiren sözleşmeyi bu 
şekilde değiştirdiğini, rizikonun gerçekleşmesinden önce, noter protestosu ile sigortacıya bildirdiği 
takdirde, bildirim gününden sonra gelen günden itibaren sözleşme hükümleri, kendiliğinden, 
sigortacının sigorta bedelini aşmayan zararın tamamından sorumlu olacağı şeklinde değiştirilmiş olur. 
Sigorta ettiren tarifede belirtilen prim farkını esas primin ödenmesine ilişkin hükümler uyarınca öder.  
 
A.7. Aşkın Sigorta  
 
Sigorta bedeli sigortalanan menfaatin değerini aşarsa sigortanın bu değeri aşan kısmı geçersizdir. 
Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortacı bu durumu sigortalıya ve sigorta ettirene ihbar eder ve 
sigorta bedelini ve primin bu aşkın bedele ait kısmını indirir ve fazlasını sigorta ettirene iade eder.  
 
A.8. Muafiyetler  
 
Tesbit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarların veya hasarın 
belli bir yüzdesini sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceği kararlaştırılabilir. Bu şekilde belirlenen 
muafiyet oranları veya tutarları poliçeye yazılır. 
 
ÖZEL KOLEKSİYON VE SANAT SİGORTASI 
 
Sigortanın Konusu  
 
Antika eşyalar ve sanat koleksiyonları için yangın, hırsızlık, deprem, sel, dahili su, kazaen kırılma gibi 
rizikoları da kapsayan ve neredeyse tüm dünyada geçerli all risk esaslı bir teminat sağlamaktadır. 
Sigortalının sahip olduğunuz koleksiyonlar birden fazla adreste bulunsa dahi ek bir poliçede tüm 
koleksiyonlar teminat altına alınabilmektedir. 
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Teminatlar  
Taşıması yapılacak olan koleksiyondaki parça veya parçalar, taşımanın eşyanın cinsine uygun 
koşullarda ve profesyonel bir nakliye şirketi tarafından yapılması şartıyla teminat altına alınabilir. 
 
Teminat altındaki eserlerin poliçe dönemi içerisinde piyasa değerindeki artışlar, eserin yapan 
sanatçının ölümü sonrasında sanat eserinde yaşanabilecek değer artışları ürünün özel şartlarında yazılı 
limitler doğrultusunda hasar sonrasında ödenecek tazminat miktarını sigortalılar lehine etkilemektedir. 
 
Çift veya takımların herhangi bir parçasının hasarlanması durumunda Sigortalıya tamir ettirmek ya da 
hasar sonrası düşen piyasa değeri nedeniyle oluşan kıymet kaybını ödemek veya çiftin veya takımın 
tamamı için ödeme yapılması şeklindeki tazminat ödemesi seçenekleri sunulmaktadır. 
 
Sanat eserleri poliçe üzerinde yazılı birçok adreste bilatefrik olarak (ayırmaksızın) teminat altında 
olacağı gibi poliçe üzerinde yazılı olmayan adreslerde gerçekleşebilecek hasarlar veya nakliyeler 
sırasında oluşabilecek hasarlar iş bazında poliçe kapsamına dahil edilebilir. 
 
Koleksiyonda bulunan eser(lerin) herhangi bir müze veya galeride sergilenmesi ve sergi alanına 
nakliyesi sırasında poliçe kapsamındaki bir riskin gerçekleşmesi sonucu meydana gelebilecek hasarlar 
teminat altına alınmaktadır. 
 
Sigortalı tarafından yeni edinilen koleksiyonlar poliçede, aynı kategoride sanat eserlerinin teminat 
altında bulunuyor olması şartı ile aynı kategorideki sanat eserlerinin toplam bedelinin %25’i ile 
teminat altındadır. 
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