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Sigortacılık

MODÜLÜN ADI

Hasar Dosyası
Hasar dosyasını poliçe Ģartları karĢılaĢtırarak eksik olan
hasar belgelerini tespit ederek hasar ödemesi için belgeleri
revizyon elamanlarına teslim etmenin öğretildiği öğrenme
materyalidir.
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MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOġUL
YETERLĠK

Hasar Dosyasını hazırlamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Öğrenci Gerekli ortam sağlandığında, hasar dosyası
oluĢturabileceksiniz.
Amaçlar
1. Hasar dosyası açabileceksiniz.
2. Eksik belgeleri tespit ederek eksik belgeleri
tamamlatabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf ortamı, bilgisayar laboratuvarı
Donanım: Bilgisayar, projeksiyon,


ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME



Her öğrenme faaliyeti sonunda modülde verilen
ölçme araçları ile ulaĢtığınız bilgi düzeyinizi kendi
kendinize değerlendirebileceksiniz.
Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri
belirlemek amacıyla öğretmeniniz tarafından
hazırlanacak
bir
ölçme
aracıyla
değerlendirileceksiniz.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Hasar, bir riskin olduğu her yerde açığa çıkması muhtemel bir durumdur. Önemli olan
hasarın oluĢması değil hasar durumunda sigorta ettirenin hasar karĢısında almıĢ olduğu
önlemlerdir.
Hasar her zaman olabilir ama sigortalı, hasar karĢısında kendini güvence altına
almamıĢsa asıl hasar o zaman söz konusudur. Çünkü insanlar mal varlıklarını sigorta
ettirdikleri zaman hasar oluĢsa bile bu bir kayıp değildir. Sadece kiĢinin o an için elindekilere
zarar gelmesini ifade eder. Sigortalı zarar durumunda sigorta Ģirketinden alacağı
tazminatlarla zararını telafi edecektir.
Hasarla ilgili iĢlemlerin sağlıklı yapılabilmesi için hasara uğrayan kiĢinin yapması
gereken iĢler ve Ģirkete teslim etmesi gereken hasar belgeleri vardır. Hasar belgeleri
verildikten sonra sigorta Ģirketi bir eksper atayarak hasar tespit çalıĢmalarında bulunur ve
eksperin düzenleyeceği rapor doğrultusunda sigortalının zararı karĢılanır.
Eğer bütün bunlar ilgini çekiyorsa; bir sonraki sayfaya geçerek sigortada hasar
konusunda kendini yetiĢtirerek bu mesleğin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul ettir.
Unutma, sen bir sigortacısın ve bu mesleğin gereklerini en iyi sen yerine getirirsin.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Pazarlama alanının sigortacılık dalında hasarla ilgili ihbar almak için öncelikle hasar
sistemini ve hasar sisteminin nasıl iĢlediğini bilmek gerekir. Bu öğrenme faaliyet sonunda bu
bilgilere ulaĢacaksınız.

ARAġTIRMA




Bölgenizdeki sigorta Ģirketlerine giderek onlardan hasar dosyası ilgili bilgi
alınız.
Bölgenizdeki sigorta Ģirketlerine giderek ekspertiz rapor örneklerini inceleyiniz.
Bölgenizdeki sigorta Ģirketlerine giderek tutulan rapor örneklerini inceleyiniz.

1. HASAR DOSYASI
Hasar dosyası müĢterinin hasar sonrası göndermiĢ olduğu tüm belge ve raporların
tutulduğu dosyadır. Hasar dosyası önemlidir, çünkü hasar ödemesini yapacak birim, hasar
dosyasındaki verileri inceleyerek hasarın ödenmesine karar veriyor. Bu nedenle de hasar
dosyasının eksiksiz ve tam olması gereklidir.

1.1. Hasar Dosyası Nedir Neden Önemlidir
Evrakları ve eksper raporu tamamlanan dosyalar revizyon görevlilerine iletilir.
Revizyon, hasarın poliçe teminatları dahilinde karĢılanıp karĢılanamayacağının ve ödenecek
tazminat meblağının onaylanması aĢamasıdır. Ödenmesi onaylanan dosyalar için ibraname
yazımı gerçekleĢtirilir.
Ödemesi hazır olan ve ödeme günü verilen tüm dosyalar, ödeme gününden bir gün
önce ödeme servisine ulaĢır, kısaca hasar dosyası olmadan hasar ödemeleri yapılamaz.

1.2. Ġhbarla Ġlgili Periyodik ĠĢlemler
Ġhbarlar, Yanıt Merkezi Birimi (Tur Asist) tarafından alınır.
Sigorta Genel ġartları, hasar ihbarlarının, hasarın meydana gelmesinden sonraki 5 gün
içerisinde yapılması mükellefiyetini getirmesine rağmen, gerçek hasarın tespitini ve hasarın
artıĢını önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla ihbarın derhal yapılması gereklidir.
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Trafik Mali Sorumluluk hasarlarında bildirim, kaza zabtı ile birlikte kabul edilir. Yanıt
merkezi tarafından ilk aĢamada yapılması gerekenler belirtilir ve hasar dosyası tanzim edilir.
Bundan sonraki tüm iĢlemler poliçe numarası ile takip edilmelidir.
Ekspertiz iĢlemi yapılacak hasarlarda, aynı gün eksperin olay yerine ulaĢması sağlanır.
Ayrıca bazı Ģirketler, belirli miktarı aĢmayan hasarlar için eksper göndermeyip evraklarla
birlikte onarım faturası ve hasar resmi istenerek dosyayı sonuçlandırmaktadır.
Bir hafta içinde ihbarı alınan ve dosyası açılan tüm hasarlar takip eden hafta içinde bir
mektup ile poliçeyi düzenleyen acentelere bildirilir.
Hasar ihbarı yapan sigortalının aĢağıda belirtilen detayları bildirmesi gereklidir.






Poliçe numarası
Kaza tarihi
Hasar sebebi ve yeri
Tahmini hasar meblağı
Ekspertiz adresi ve telefonu

1.4. Hasar Dosyası Kontrolü
Hasar dosyasını kontrol etmek için öncelikle sigortalı ile yapılan poliçenin iyi
bilinmesi ve poliçe Ģartlarının iyi bilinmesi gerekir. Sigortacı eğer poliçe Ģartlarını iyi bilirse
hasar dosyası ile poliçe Ģartlarının kontrolünü çok iyi yapabilir.

1.4.1. Poliçe ġartları
Bu konunun daha iyi anlaĢılması için örnek bir poliçe veriyoruz. Poliçeyi
incelediğinizde göreceksiniz ki bütün detaylar poliçede belirtilmiĢtir. Tüm ayrıntı poliçeye
iĢlenip yazılı kayıt altına alınmıĢtır.
Özellikle sigorta Ģirketleri poliçe Ģartlarını oluĢtururken özel durumları belirtmiĢlerdir.
Bir örnekle bunu açıklayacak olursa; kimi sigorta Ģirketleri, poliçe Ģartların belirlerken bazı
ön koĢullar sunuyor; Eğer arabanız çalınmıĢsa ve arabanızın içerisinde ruhsat ve anahtarını
unutmuĢsanız sigorta Ģirketi kesinlikle ödeme yapmıyor.
Bazı durumlarda sigorta Ģirketleri, bölgesel Ģartlar ekliyor; eklenen bu Ģartlara göre bir
bölgede hasar kabul edilen bir olay, baĢka bir bölgede sigorta kapsamına alınmıyor. Bu
örneklerin sayısını arttırabiliriz. AĢağıda bir incelemeniz için detaylı bir poliçe örneği
veriyoruz.
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1.4.2. Hasar Dosyası ile Poliçe ġartlarının KarĢılaĢtırılması
Yukarıdaki poliçe örneğini inceleyerek örnek hakkında ayrıntılı bilgi edinmiĢ
bulunuyorsunuz. Bu poliçenin ait olduğu araç, bir kazaya karıĢırsa yapılacak iĢlem, poliçe ile
hasar dosyasını karĢılaĢtırmaktır.
Eğer sigortalı poliçe Ģartlarının dıĢına çıkmıĢsa veya poliçe ile güvence kapsamı
dıĢında kalan bir durum söz konusuysa sigortacı bunu tespit eder ve hasar bedeli ödenmez.
Ama poliçe Ģartları ile hasar dosyası arasında uyumsuzluk yoksa hasar bedeli incelemelerden
sonra ödenir.
Meydana gelen hasar türüne göre değiĢik belgeler istenmektedir. Örnek;
Yangın hasarları meydana geldiğinde hasar dosyasında;
 Ġtfaiye raporu
 Yangın, sigortalının kendi imkânları ile söndürülmüĢ ise tanzim edilen tutanak ve
beyan, takipsizlik kararı ( Eğer sirayet söz konusu ise gerek yoktur.)
 Tapu/ kira kontrat fotokopisi
 Ġpotekli veya rehinli binalarda ve mallarda ipotek alacaklısının istihsal edilen
muvaffakatname, fotoğraflar
 Eksper raporu
Hırsızlık hasarları meydana geldiğinde hasar dosyasında;
 Hırsızlığın vuku bulunduğuna dair bağlı bulunduğu karakola yapılan müracaat zaptı,
 Ġlgili karakol yetkililerince tanzim edilen görgü tespit zaptı,
 Çalınan mallar ve suç failleri 30 gün içerisinde bulunamamıĢ ise Emniyet
Müdürlüğü'nden (hırsızlık masası) alınan, malların veya suç faillerinin
bulunamadığını gösterir belge aslı ve onaylı örneği,
 Eksper raporu.
Cam kırılması hasarları meydana geldiğinde hasar dosyasında;





Tutanak,
Fatura,
Fotoğraf,
Eksper raporu.

YaĢam kaybı söz konusu ise hasar dosyasında;
 Defin ruhsatı
 Veraset Ġlamı
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 Aile nüfus kayıt örneği
Kalıcı sakatlık söz konusu ise hasar dosyasında;
 Kalıcı sakatlığın tesbit edildiği heyet raporu
Yaralanma söz konusu ise ve tedavi masrafları teminatından yararlanılmıĢsa hasar
dosyasında;
 Doktor raporu
 Tedavi masraflarını gösterir fatura
Tehlikeli hastalık hasarı söz konusu ise hasar dosyasında;
Hasar beyanınız için sizden bir bilgi formu doldurmanız istenecektir. Bu formla
beraber sizden ayrıca;
 Rahatsızlığınızı teĢhis eden ilgili doktorun detaylı raporu,
 Tahlil tomografi vb. tetkik sonuçları
 Kullandığınız ilaç varsa reçete ya da ilaç isimleri istenecektir.
Tazminat, evraklarınızı tamamlamanıza takiben, tazminat ödemesini poliçe Ģartlarına
aykırı herhangi bir durum yoksa en geç 7 gün içinde size veya hayat kaybı durumunda
varislerinize nakit olarak bir defada ödenecektir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
ĠĢlem Basamakları

Öneriler



Hasar dosyasını açıklayınız.



Ġhbarla ilgili
nelerdir?



Hasar
dosyası
açıklayınız.



Yangın hasarı meydana geldiğinde
hasar dosyasında bulunması gereken
evrakları sayınız.
Hırsızlık hasarı meydana geldiğinde
hasar dosyasında bulunması gereken
evrakları sayınız.
Cam kırılması hasarı meydana
geldiğinde
hasar
dosyasında
bulunması gereken evrakları sayınız.
YaĢam kaybı söz konusu olduğunda
hasar dosyasında bulunması gereken
evrakları sayınız.
Kalıcı
sakatlık
söz
konusu
olduğunda
hasar
dosyasında
bulunması gereken evrakları sayınız.
Tehlikeli hastalık söz konusu
olduğunda
hasar
dosyasında
bulunması gereken evrakları sayınız.







periyodik



Hasar dosyası kısmını okuyunuz.

iĢlemler 

Hasar dosyası
okuyunuz.

kontrolü



Fırtına hasarı
okuyunuz.

raporu



Hasar türüne göre istenen evraklar
kısmını okuyunuz.



Hırsızlık hasarı meydana geldiğinde
hasar dosyasında bulunması gereken
evrakları sayınız.
Hırsızlık hasarı meydana geldiğinde
hasar dosyasında bulunması gereken
evrakları sayınız.
Hırsızlık hasarı meydana geldiğinde
hasar dosyasında bulunması gereken
evrakları sayınız.
Hırsızlık hasarı meydana geldiğinde
hasar dosyasında bulunması gereken
evrakları sayınız.
Hırsızlık hasarı meydana geldiğinde
hasar dosyasında bulunması gereken
evrakları sayınız.

kontrolünü
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kısmını

bölümünü

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1. Evrakları ve eksper raporu tamamlanan dosyalar …………. görevlilerine iletilir.
2. Ödemesi hazır olan ve ödeme günün verilen tüm dosyalar ödeme gününden …… gün önce
ödeme servisine ulaĢır.
AĢağıdaki soruların doğru olan yanıtını iĢaretleyiniz.
3. Hasar ihbarı yapan sigortalının aĢağıdaki hususlardan hangisini sigorta Ģirketine bildirmesi
gerekmez?
A) Poliçe numarası
B) Kaza tarihi
C) Tahmini hasar meblağı
D)Tutanağı tutanların adı
4. AĢağıdakilerden hangisi yangın hasarı durumunda hasar dosyasında bulunması gereken
evraklardan değildir?
A)Takipsizlik kararı
B)Tapu veya kira sözleĢmesi
C)Eksper raporu
D) Veraset ilamı
5.AĢağıdakilerden hangisi hırsızlık hasarında hasar dosyasında bulunması gereken
evraklardandır?
A)Defin ruhsatı
B)Veraset ilamı
C) Görgü tespit zaptı
D) Fotoğraf
6)AĢağıdakilerden hangisi cam kırılması hasarında hasar dosyasında bulunması gereken
evraklardandır?
A)Fatura
B)Doktor raporu
C)Heyet raporu
D)Aile Nüfus kayıt örneği
7) AĢağılardakinden hangisi yaralanma halinde hasar dosyasında istenen evraklardandır?
A) Tedavi masraflarını gösteren fatura
B) Tahlil sonuçları
C) Reçete isimleri
D) Defin ruhsatı
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ
cevaplarınız için faaliyetin ilgili konularını tekrar ediniz.
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B. UYGULAMALI TEST
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Evrakları ve eksper raporları tamamlanan dosyalar teknik servise
gönderilir mi?
2. Ödemesi hazır olan ve ödeme günü verilen tüm dosyalar bir hafta
önceden mi ödeme servisine ulaĢır?
3. Hasar dosyası olmadan hasar ödemeleri yapılır mı?
4.Yangın hasarlarında eksper raporu istenir mi?
5. Hırsızlıkla ilgili hasarlarda suç faallerinin bulunmadığına dair
belge 30 gün içinde mi alınır?
6. Cam kırılması hasarında eksper raporu istenir mi?
7. Tehlikeli hastalık hasarlarında ayrıca kiĢiden bilgi formu istenir
mi?

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap
sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken
tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
AMAÇ
Pazarlama alanının sigortacılık dalında hasar dosyasını oluĢturmak için öncelikle hasar
dosyası için gerekli evrakları bilmek gerekir. Bu öğrenme faaliyet sonunda bu bilgilere
ulaĢacaksınız.

ARAġTIRMA





Bölgenizdeki eksper Ģirketlerine giderek ekspertiz raporları hakkında bilgi
alınız.
Bölgenizdeki polis merkezlerine giderek hırsızlık veya diğer durumlar için
tutulan tutanaklar hakkında bilgi alınız.
Bölgenizdeki itfaiyeye giderek yangın sonrası tutulan raporlar hakkında bilgi
alınız.
Bölgenizdeki iĢyerlerine giderek vergi levhası, tapu, ve kira kontratlarını
inceleyiniz.

2. HASAR DOSYASI ĠÇĠN GEREKLĠ
EVRAKLAR
Hasar dosyası evrakları; sigortalının karĢı karĢıya kaldığında hasar tutarının
hesaplanması ve ödenmesi için sigortalı ile eksper tarafından gönderilen evrakların yer aldığı
dosyadır. Hasar dosyası ödemenin yapılması ve sigortalının mağdur edilmemesi için önemli
bir evrak dosyasıdır.

2.1. Poliçe Fotokopisi
Hasar dosyası için gerekli evraklardan en önemlisi poliçe fotokopisidir. Bu poliçe
fotokopisi dosyada bulunur ve karĢılaĢtırmalar bu poliçeye bakarak yapılır. Poliçe detaylı
Ģekilde incelenerek diğer evraklarla karĢılaĢtırılır ve eğer poliçe Ģartları ile hasar evrakları
arasında bir uyuĢmazlık varsa tespit edilerek dosyayla beraber revizyon görevlilerine iletilir.
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2.2. Ġtfaiye Raporu
Ġtfaiye raporu yangın hasarı söz konusu olduğunda itfaiyenin yangın sonrası yangının
neden çıkmıĢ olduğuna dair düzenlenmiĢ olduğu rapordur.
Bu raporda yangının çıkıĢ sebebi veya varsa olası teoriler üzerinde durulur. Ġtfaiyenin
düzenlemiĢ olduğu raporun doğru olması esastır. Çünkü itfaiyenin düzenlemiĢ olduğu
raporda yangının poliçe Ģartlarında yer almayan bir sebepten meydana geldiği ortaya çıkarsa
hasar ödemesi yapılmaz.

2.3. Hasara ĠliĢkin Faturalar
Hasara iliĢkin faturalar, hasar sonrası meydana gelmiĢ olan ve sigortalı tarafından
meydana gelen hasarı telafi edici çalıĢmalar yapılmıĢ ve zararın giderildiğini gösteren
belgelerdir.
AĢağıdaki fatura örneğinde; sigortalının aracı park halindeyken lastikleri üçüncü
Ģahıslar tarafında delinmiĢtir. Sigortalı aracının lastiklerini değiĢtirerek faturasını almıĢ ve
sigorta Ģirketine göndermiĢtir.
Hasara iliĢkin bu fatura ;Ģirketten hasarın tazminin talep edilmesi için sigorta Ģirketine
gönderilen ve hasar dosyasına konulan önemli bir evraktır.
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2.4. Hasar ĠliĢkin Fotoğraflar
Hasar fotoğrafları; bir hasar meydana geldiğinde olay yerinin detaylı fotoğraflarının
çekilip daha sonra incelenmesi için sigorta Ģirketine gönderilen önemli evraklardan biridir.
Sigorta eksperi veya sigorta Ģirketinin revizyon görevlileri tarafından incelenerek
hasar ödemesinin yapılıp yapılmaması konusunda karara varılmasın sağlayan önemli bir
evraktır. Sigortalı tarafından veya eksper tarafından çekinle fotoğraflar hasar dosyasına
konulur.
Ama bazı istisnai durumlar vardır. Bu durumlarda sadece fotoğraflar hasar tespiti için
yeter kabul edilir.
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Özelikle küçük hasarlarda sigorta Ģirketleri eksper görevlendirmiyor. Bunun yerine
hasar fotoğraflarını istiyor.
Örneğin; aĢağıda evinin önünde park halindeyken camı kırılan bir araç var. Araç
sahibi aracının kırık olan camının detaylı fotoğraflarını çekerek sigorta Ģirketine
göndermiĢtir. Bununla beraber tabiî ki hasar dosyası için gerekli diğer evrakları da
göndermiĢtir. Örneğimizle ilgili diğer belgeleri aĢağıda göstereceğiz.

2.5. Cumhuriyet Savcılığından Takipsizlik Kararı
Sigortalının konutunda veya iĢyerinde meydana gelen hırsızlıktan dolayı polis
tutanakları doldurulur ve cumhuriyet savcılığına sevk edilir. Cumhuriyet savcılığı tutanakları
inceleyerek bir soruĢturma baĢlatır. SoruĢturma sonucunda herhangi bir bulguya
rastlanmazsa savcılık takipsizlik kararı verir.
Sigortalının savcılıktan alacağı bu takipsizlik kararını sigorta Ģirketine göndermesi
gerekiyor bu belgede de hasar dosyasındaki yerini alır.
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Hırsızlık hasarında 30 gün içinde herhangi bir bulguya rastlanmazsa yani çalınan
emtia hakkında hiçbir Ģey öğrenilemezse polis karakolundan çalınan malların ve faillerinin
bulunmadığına dair belge alınır. Bu belgede sigorta Ģirketine gönderilerek hasar dosyasına
konulur.

2.6. Zararı Gösteren Beyan(Talepname)
Yukarıdaki örneğe devam edelim; yukarıdaki örnekte araç camı kırılan sigortalı,
aracın fotoğraflarını çektikten sonra araç camını yenisi ile değiĢtirmiĢtir. Bunun tutarını
gösteren faturayı almıĢtır. Bu faturayı ve zararı tanzim Ģeklini gösteren belgeyi sigorta
acentesinden alarak isteğini belirtmiĢtir.
Sigortalı; aracının camının kırılması ile ilgili resim, fatura ve tüm belgeleri
göndermiĢtir. Sigortalı Ģirketten zararının çek ile ödemesini istemektedir aĢağıdaki belgeleri
incelemeğimizde bunu göreceğiz.
Sigorta Ģirketi de gerekli incelemeleri yaptıktan sonra müĢterisinin zararını
ödeyecektir.
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2.7. Polis veya Jandarma Tutanağı
Yukarıda verdiğimiz araç camı kırılması ile ilgili diğer evraklara devam edelim.
Bunlardan bir tanesi de güvenlik biriminden alınan kaza tutanağıdır. YaĢadığımız yer
polis karakolu bölgesinde ise polis karakolundan, jandarma bölgesindeyse jandarma
komutanlığından alacağımız kaza tutanağıdır.
Bizim örneğimizdeki cam kırılması olayı polisin baktığı bölgede meydana gelmiĢtir.
Sigortalı, polis karakoluna giderek durumu izah etmiĢ, gelen polis görevlileri olayla ilgili
tutanak tutmuĢ ve görgü tanıklarının ifadesini almıĢtır.
Polis veya jandarma tutanakları sadece bu durumlar için alınmaz.Hırsızlık, yangın,
kundaklama gibi olay karĢısında da polis veya jandarma tutanakları alınır.
Cam kırılmasıyla ilgili belgeler aĢağıdadır;
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2.8. Vergi Levhası (ĠĢ Yerleri Ġçin)
Sigortalı bir iĢyerinin herhangi bir sebeple zarar görmesi durumunda; yine hırsızlıkla
ilgili ise tutanaklar ,yangın ile ilgili ise yangın durumunda gerekli evraklar istenir. Ġstenen bu
evrakların yanında iĢyerinin vergi levhası da istenerek hasar dosyası incelemesi için hasar
dosyasına konulur.

2.9. Mal Sahipleri Ġçin Tapu Belgesi
Hasar özelliklerine göre istenen evrakların değiĢtiğini yukarıda anlatmıĢtık. Özellikle
yangın hasarı meydana gelmiĢse sigorta Ģirketleri kiracılardan kira kontratını, ev
sahiplerinden tapu senedini istemektedir.
Yangın hasarları meydana geldiğinde hasar dosyasına konulacak evraklar yukarıdaki
bölümde belirtilmiĢtir. Yangın hasarı meydana gelmiĢse, mal sahibinin zarar tazmininde
bulunması için tapu senedi fotokopisini sigorta Ģirketine göndermesi gerekir. Bu belge de
hasar dosyasına konulur.
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2.10. Kiracılar Ġçin Kontrat
Hasarın özelliğine göre istenen evraklar değiĢmektedir. Özellikle yangın hasarı
meydana gelmiĢse, sigorta Ģirketleri kiracılardan kira kontratı istemektedir.
Yangın hasarı meydana geldiğinde hasar dosyasına konulacak evraklar yukarıdaki
bölümde anlatılmıĢtı. Yangın hasarı meydana gelmiĢse, mal sahibinin zarar tazmininde
bulunması için kira kontratı fotokopisini sigorta Ģirketine göndermesi gerekir. Bu belge de
hasar dosyasına konulur.
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Kira Kontratosu
DAĠRESĠ

11

MAHALLESĠ

Altay çeĢme mahallesi

SOKAĞI

Kuleli köĢk sokak

NUMARASI

11

KĠRALANAN ġEYĠN CĠNSĠ

Mesken

KĠRAYA VERENĠN ADI, SOYADI
VE ĠKÂMETGAHI

Celal KAY

KĠRALAYANIN ADI, SOYADI
VE ĠKÂMETGAHI

Muhammet YILDIZ

BĠR SENELĠK KĠRA KARġILIĞI
BĠR AYLIK KĠRA KARġILIĞI

7.200
600

KĠRA KARġILIĞI NE ġEKĠLDE ÖDENECEĞĠ
KĠRA MÜDDETĠ
KĠRANIN BAġLANGICI

01.01. 2006

KĠRALANAN ġEYĠN ġĠMDĠKĠ DURUMU
KĠRALANAN ġEYĠN NE ĠÇĠN
KULLANILACAĞI
KĠRALANAN ġEY ĠLE BERABER TESLĠM OLUNAN DEMĠRBAġ EġYANIN BEYANI
1 ADET KOMBĠ TESLĠM EDĠLMĠġTĠR

1)24.12.1980 gün ve 20361 sayılı Kanunla değiĢtirilen 193 Gelir Vergisi Kanunu’nun 70, 94
ve 106. maddeleri gereğince:
Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler, ticari, mesleki ve zirai iĢleri ile ilgili olarak
yaptıkları kira ödemelerinden %22 oranında gelir vergisi tevkifatı yaparak vergi dairesine
yatıracaklardır.
2)488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nu değiĢtiren 21.11.1980 gün ve 2344 sayılı ve
30.12.1980 gün ve 2367 sayılı kanunlar gereğince:
Mal sahibi veya kiracı % 01,5 (Binde 1,5) kefil için % 07,5 (Binde 7,5) olmak üzere, kefalet
üzerinden hesaplanan damga vergisi ile mukavele müddetine göre sözleĢme tutarı üzerinden
hesaplanan damga vergisi tutarlarından yüksek olan bedel nisbetinde damga pulu
yapıĢtırılacaktır.

BU KĠRA SÖZLEġMESĠNE 210 SAYILI KANUN’UN 5. MADDESĠ GEREĞĠNCE
..........................................LĠRALIK DAMGA PULU YAPIġTIRILINCA GEÇERLĠDĠR.
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1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Kiracı kiraladığı Ģeyi kendi malı gibi kullanmaya, bozulmasına, evsaf ve meziyetlerini Ģöhret ve
itibarını kaybetmesine meydan vermemeye ve içinde oturanlar varsa onlara karĢı iyi davranmaya
mecburdur.
Kiralanan Ģey kiracı tarafından üçüncü Ģahsa kısmen veya tamamen kiralanıp da taksimatı ve ciheti
tahsisi değiĢtirilir veya her hangi bir surette tahrip ve tadil edilirse kiraya veren kira akdini
bozabileceği gibi bu yüzden vukua gelecek zarar ve ziyanı protesto çekmeye ve hüküm olmağa hacet
olmaksızın kiracı tenzime mecburdur.
Vâkı zararın üçüncü Ģahıs tarafından yapılmıĢ olması kiraya verenin birinci kiracıdan talep hakkına
tesir etmez.
Kiralanan Ģeyin tamiri lazım gelir ve üçüncü bir Ģahıs onun üzerinde bir hak iddia ederse kiracı
hemen kiraya verene haber vermeye mecburdur. Haber vermezse zarardan mesul olacaktır.
Kiracı zaruri tamiratın icrasına müsaade etmeye mecburdur. Kiralanan Ģeyin alelade kullanılması için
menteĢelemek, cam taktırmak, reze koymak, kilit ve sürgü yerleĢtirmek, badana gibi ufak tefek
kusurlar kiraya verene haber vermeden ve münasip müddet beklemeden kiracı tarafından yaptırılırsa
masrafı kiraya verenden istenilmez.
Kiralanan Ģeyin vergisi ve tamiri kiraya verene kullanılması için lazım gelen temizleme ve ıslah
masrafları kiracıya aittir. Bu hususta âdete bakılır.
Kiracı kiraladığı Ģeyi ne halde buldu ise kiraya verene o halde ve âdete göre teslim etmeye
mecburdur.
Kiralanan gayrimenkul içinde bulunan demirbaĢ eĢya ve edevatı dahi kontrat müddetinin hitamında
tamamen iade ile mükelleftir. Gerek bu eĢya ve gerek bu kiralanan Ģeyin teferruatı ve mütemmim
cüzleri zayi edilir veya mutat üzere kullanmaktan mütevellit noksandan ziyade kıymetlerine noksan
ariz olursa kiracı bunları kıymetleriyle tenzime ve kiraya veren istediği takdirde eski haline getirmeye
mecburdur.
Kiracı kiraladığı Ģeyi kontratoya göre kullanılmıĢ olması hasebiyle onda ve eĢyanın husul gelen
eksiklik ve değiĢiklikten mesul olmayacaktır. Kiracının kiraladığı Ģeyi iyi halde almıĢ olması asıldır.
Kiracı kontrat müddetinin son ayı içinde kiralanan Ģeyi görmek için gelen taliplerin gezip görmesine
ve vasıflarını tetkik etmesine karĢı koyamaz.

8.

Kira müddeti bittiği halde kiralanan Ģeyi boĢaltmadığı surette kiracı kiraya verenin bundan doğacak
zarar ve ziyanını tazmin edecektir.

9.

Kiracının yahut kendisiyle birlikte yaĢayan kimselerin yahut iĢçilerin sıhhati için ciddi bir tehlike
teĢkil edecek derece ve mahiyette bulunmayan Ģeyler kiracı ile kiralanan Ģeyi tesellümden imtina ve
kira müddeti içinde zuhuru halinde kontratoyu bozmaya veya kiradan bir miktar tenzilini talebe hak
ve vesile vermez.

10. Kiracının kiralanan Ģeyin içinde ve dıĢında yaptıracağı tezniyat masrafları tamamen kendisine ait
olacak ve mukavele müddeti bittiğinde hiçbir güna bedel, masraf ve tazminat istemeye hakkı
olmamak üzere gayrimenkul inĢaatın cümlesi kiraya verenin olacaktır.
11. Kiracı kiraya verenin yazılı olurunu alarak masrafı tamamen kendisine ait olmak üzere Ģehir suyu,
havagazı ve elektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten tesisatı yoksa hususi anten
yaptırabilecektir. Bu techizatın sarfiyat bedelleri ile demirbaĢ telefon varsa bunun abone ücreti
kiracıya ait bulunacaktır.
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HUSUSĠ ġARTLAR

YOK

Mezkûr ..........................iki tarafın rızasıyla ve yukarı yazılı Ģartlarla kiralanmıĢ
olduğuna dair bu kontrat ................2............nüsha olarak tanzim ve’teati edilmiĢtir.
KEFĠL

KĠRACI
MUHAMMET YILDIZ
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KĠRAYA VEREN
CELAL KAY

ÖDENEN KĠRA

TESLĠM TARĠHĠ

TESLĠM EDEN

TESLĠM ALAN

600

01.02.2006

CELAL KAY

600

01.03.2006

600.00 -TL

01.04.2006

600.00 -TL

01.05.2006

600.00 -TL

01.06.2006

600.00 -TL

01.07.2006

600.00 -TL

01.08.2006

600.00 -TL

01.09.2006

600.00 -TL

01.10.2006

600.00 -TL

01.11.2006

MUHAMMET
YILDIZ
MUHAMMET
YILDIZ
MUHAMMET
YILDIZ
MUHAMMET
YILDIZ
MUHAMMET
YILDIZ
MUHAMMET
YILDIZ
MUHAMMET
YILDIZ
MUHAMMET
YILDIZ
MUHAMMET
YILDIZ
MUHAMMET
YILDIZ
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CELAL KAY
CELAL KAY
CELAL KAY
CELAL KAY
CELAL KAY
CELAL KAY
CELAL KAY
CELAL KAY
CELAL KAY

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

ĠĢlem Basamakları


Öneriler



Poliçe üzerindeki bilgileri kontrol

ediniz.

Hasar faturalarını kontrol ediniz.



Hasar fotoğraflarını kontrol ediniz.



Sigortalının zarar talebini açıklayınız.



Polis tutanağını açıklayınız.

Poliçe fotokopisi kısmını okuyunuz.
Hasara iliĢkin faturalar
okuyunuz.
Hasara iliĢkin fotoğraflar
okuyunuz.

kısmını



Zararı
gösteren
okuyunuz.

kısmını



Polis veya jandarma tutanağı kısmını
okuyunuz.
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beyan

kısmını

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Bu faaliyet sonucunda hangi bilgileri kazandığınızı, aĢağıdaki soruları cevaplayınız.
1. AĢağıdakilerden hangisi hasar dosyası için gerekli evraklardan değildir?
A) Poliçe fotokopisi
B) Ġtfaiye raporu
C) Hasara iliĢkin faturalar
D) Tüm belgelerin noter tasdikli örneği
2. Hasara iliĢkin faturalar hangi durumda sigorta Ģirketine gönderilir?
A)Sigortalanan emtianın zarar görmesi durumunda onarılarak zararın telafi edilmesi
B) Sigortalanan emtianın onarılmaması durumunda
C) Sigortalanan emtianın bedelini göstermek için
D) Sigortalanan emtianın zarar görme ihtimaline karĢı
3. Özelikle küçük hasarlarda sigorta Ģirketleri eksper görevlendirmiyorlar bunun yerine hasar
……………………. Ġstiyorlar
4.Hasar dosyası incelenmesi için hangi bölüme gönderilir?
A)Revizyon görevlilerine
B)Teknik departmana
C)Mühendislik bölümüne
D) Genel müdüre
5. Yangın hasarından sonra istenen itfaiye raporu hangi kamu kuruluĢundan alınır?
A)Karakoldan
B)Ġtfaiyeden
C)Mahkemeden
D)Acenteden
6. Zarar gören sigortalı zararını karĢılamak için hangi belgeyi sigorta Ģirketine gönderir?
A)Fotoğraflar
B)Görgü tutanakları
C) Polis zaptı
D)Hasar faturaları
7. Zarar gören sigortalı, sigorta Ģirketinden zarar bedelinin nasıl almak istediğini almak
isteyebilir mi?
A- Evet
B- Hayır
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevaplarınız için faaliyetin ilgili
konularını tekrar ediniz.
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B. UYGULAMALI TEST
TEST.1
Değerlendirme Ölçütleri


Poliçe fotokopisi zarardan sonra Ģirkete gönderilir mi?



Yangından sonra itfaiye raporu düzenlenir mi?



Hasardan sonra onarım yapılmıĢsa fatura yerine sözlü
beyan geçerli mi?
Zarardan sonra zararın ödenmesi için zararı gösteren
talepname düzenlenir mi?




Mal sahipleri için tabu belgesi istenir mi?



Yangın hasarlarında itfaiye raporu istenir mi?



Hasara iliĢkin faturalar gönderilerek zararın temini
istenebilir mi?



Bütün hasar türlerinde eksper ataması yapılır mı?



Sigortalı, zararı gösteren talepnameyi sigorta Ģirketine
gönderir mi?
ġehir merkezinde meydana gelen hırsızlık olayına
jandarma mı bakar?
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Evet

Hayır

TEST.2

Değerlendirme Ölçütleri


Hasar dosyasında poliçe fotokopisi yer alır mı?



Yangından sonra itfaiye raporu düzenlenir mi?



Küçük zararlar için hasar fotoğrafları yeterlimidir?



Zarardan sonra polis veya jandarma tutanağı tutulur mu?



Hasar dosyasına kiracılar, kira kontratlarını ekler mi?



Kira kontratında kiracıya ait bilgiler yer alır mı?



Kira kontratını ev sahibi imzalar mı?



Köylerde olaylara jandarma mı bakar?



Hasar dosyasında eksik evrak varsa tamamlanması istenir mi?



Gerekirse cumhuriyet savcılığından takipsizlik kararı istenir
mi?



Sigorta Ģirketi Oto cam kırılması hasarında, eksper atamaz
mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Yukarıdaki Test.1 ve Test.2’deki soruların tamamına Evet cevabı verdiyseniz modül
değerlendirmeye geçiniz. Hayır cevaplarınız için faaliyetin ilgili konularını tekrar ediniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
YETERLĠK ÖLÇME

MODÜL DEĞERLENDĠRME
A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
1. Sigortalı zarardan sonra zararı ücretini ödeyerek telafi etmiĢse, almıĢ olduğu faturayla
zararını sigorta Ģirketinden talep edebilir mi?
A) Evet
B) Hayır
2. Sigortalının aracının camı evinin önünde kırılmıĢsa hasarı tespit etmek için Ģirket
aĢağıdakilerden hangisini yapmaz?
A) Hasar fotoğrafları yeterlidir.
B) Eksper atar.
C) Hasar dosyası oluĢturur.
D) Zarar iliĢkin faturaları ister.
3. Evinin önünde aracının camı kırılmıĢ olan sigortalının talebi üzerine………….. ….
düzenlenir.
Noktalı yere aĢağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur.
A) Polis tutanağı
B) Görgü tanıklarının ifadesi
C) Camı kıranın ifadesi
D) Kendi beyanı
4) Ödemesi onaylanan ödemeler için hangi belge düzenlenir?
A)Ġbraneme
B) Çek
C)Ġstek emri
D) Muhasebe ödeme emri
5) AĢağıdakilerden hangisi hasar ihbarı yapan sigortalının bildirmesi gereken detaylardan
değildir?
A)Poliçe numarası
B)Kazayı yapanın adı
C) Kaza tarihi
D)Tahmini hasar meblağı
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6) YaĢam kaybı söz konusu olduğunda, istenen evraklara aĢağıdakilerden hangisi dahil
değildir?
A)Defin ruhsatı
B) Veraset ilamı
C)Aile nüfus kayıt örneği
D) Ölüme sebebiyet veren kiĢi
7. Sigortalıda kalıcı sakatlık söz konusu olduğunda aĢağıdakilerden hangisi istenir?
A)
B)
C)
D)

Kalıcı sakatlığı tespit edildiği heyet raporu
Veraset ilamı
Defin ruhsatı
Fotoğraf

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız.
cevaplarınız için faaliyetin ilgili konularını tekrar ediniz.
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YanlıĢ

B-UYGULAMALI TEST

Değerlendirme Ölçütleri











Evet

Hayır

Hasar ihbarları yanıt merkezi tarafından mı alınır?
Hasar karĢılaĢtırması yapmak için poliçe Ģartlarını iyi bilmek gerekir
mi?
Hasar belgeleri hasar dosyasında mı toplanır?
Hasar dosyası tamamlanmadan zarar ödemesi yapılır mı?
Hasar dosyasında polis tutanağı olmalı mı?
Yangın hasarında ev sahibi tapu senedi fotokopisini mi gönderir?
Yangın hasarında sigortalı kira kontratı fotokopisini mi Ģirkete
gönderir?
Ölüm halinde defin ruhsatı istenir mi?
Kalıcı sakatlık tespit heyet raporu kalıcı sakatlık durumunda sigorta
Ģirketine gönderilir mi?
Tazminat talebi aykırı bir durum yoksa evrak tesliminden en geç 7
gün sonra mı ödeme yapılır?

DEĞERLENDĠRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.
Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeĢitli ölçme araçları
uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletiĢime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

Sorular

Cevaplar

12-

Revizyon
Bir

56-

C
A

3-

D

7-

A

4-

D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

Sorular

Cevaplar

1234-

D
A
Fotoğrafların
A

567-

B
D
EVET

MODÜL DEĞERLENDĠRME’NĠN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1234-

Cevaplar
Evet
B
A
A
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Sorular

Cevaplar

567-

B
D
A

ÖNERĠLEN KAYNAKLAR

ÖNERĠLEN KAYNAKLAR




Exper Ģirketleri
Sigorta ile ilgili internet siteleri
Sigorta Ģirketleri
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KAYNAKÇA

KAYNAKÇA




ÖZTÜRK Halil, GörüĢme Notları, Yapı Kredi Sigorta
www.hsbc.com.tr
www.anadolusigorta.com.tr
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