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PERT: Sigortacılıkta pert, “per total”in kısaltılmış halidir ve tam hasar anlamına 
gelmektedir. 

 

 

Sigortalı taşınır ve/veya taşınmaz malların tamiri (veya düzelmesi) mümkün olamayacak ölçüde zarar görmesi veya 
tamamen zarara uğraması sonucu sigorta bedelinin tamamının veya varsa enkaz değerinin tenzili ile kalan zararın 
tamamının ödenmesi hali olarak da ifade edilir. 

Örneğin, Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarında onarım masraflarının sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği 
tarihteki değerini aşması ve aynı zamanda eksper raporu ile taşıtın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespit 
edilmesi halinde araç tam hasara uğramış sayılır 

 
 
 

Sigortacılıkta ‘pert’ ne demektir? 
a) Kısmi hasar 
b) Mücbir sebep 
c) Sigortalı malın tümünün veya tümüne yakınının kaybı, tam hasar 
d) Müşterek sebep 

http://www.sigortahocasi.com/


www.sigortahocasi.com 

 

 

 
 
 

Poliçede bulunması gereken bilgiler 
 

 

 

 

1. Sigorta şirketinin ve sigorta ettirenin ve varsa sigortadan faydalanan kimsenin adı ve soyadı veya ticaret unvanı 
ve ikametgâhları, 

 

2. Sigortanın konusu, 
 

3. Sigortacının üstüne aldığı risklerle bunların başlayacağı ve son bulacağı an, 
 

4. Sigorta bedeli, 
 

5. Primin tutarı ile ödeme zamanı ve yeri, 
 

6. Sigortacının üstüne aldığı risklerin hakiki mahiyetlerini tamamen tayine yarayacak bütün haller, 
 

7. Tanzim tarihi. 
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Oran Kuralı 
 
 

Murat Bey evini yangın ve hırsızlık rizikosuna karşı 50.000 TL bedel ile sigortalatmıştır. Poliçe süresi içerisinde 
meydana gelen yangın hadisesi sonrasında yapılan incelemede, evde 100.000 TL tutarında eşyanın bulunduğu, 
60.000 TL tutarında da hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. 

 
 
 

 

 
Hasar X 

Sigorta Bedeli 

Sigorta Değeri 

 
EKSİK SİGORTA HESAPLAMALARINDA 

KULLANILAN FORMÜL 

 
 

 
60.000 X 

50.000 TL 

100.00 TL 

 
= 30.000 (Murat Bey’e ödenecek tazminat tutarı) 
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Sigortanın Tarafları 
 
 
 

Sigortacı, sigorta sözleşmesinde sigorta himayesi sağlama borcunu üzerine alan taraftır 

Sigorta ettiren, sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde prim ödemek 
suretiyle teminat altına alan kişi 

Sigortalı: Genellikle sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişidir. Fakat bazı durumlarda, sigortalı ile sigorta ettiren ayrı kişiler 
olabilir. Sigortalı, zarar sigortalarında menfaati teminat altına alınan, can sigortalarında ise üzerinde riziko gerçekleşme 
ihtimali olan kişi 

Lehtar: Can sigortalarında, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, lehine sigorta sözleşmesi akdedilen ve 
rizikonun gerçekleşmesi hâlinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan kiş 

İpotekli alacaklı: Sigortalı kıymet üzerinde kanunen tanınmış öncelikli bir hakka sahip olan taraf ve gerçek hak sahibidir 

Zarar gören üçüncü şahıs: Sorumluluk sigortalarında zarar gören üçüncü şahıs 
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Türkiye Sigorta Birliği TSB 
 
 

 

 

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, merkezi İstanbul’da bulunan ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu 
olan, Türkiye Sigorta Birliği’ne, ruhsat almalarından itibaren bir ay içinde üye olmak zorundadır. Ancak, Bakanlar Kurulu, 
üye olma zorunluluğunu kaldırmaya yetkilidir. 

 

Birliğin amacı; 

a) Sigortacılık mesleğinin gelişmesini temin etmek, 
 

b) Üyelerinin dayanışma, birlik ve sigortacılık mesleğinin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına 
uygun olarak çalışmalarını sağlamak, 

 

c) Haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamaktır 
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TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi 
 
 

 

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde, 
 

TOBB nezdinde Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi oluşturulmuştur. Kırk kişiden oluşan Meclis üyeleri, 
mesleğinde itibar ve tecrübe sahibi ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası mensubu sigorta acenteleri arasından, 
TOBB ve Hazine Müsteşarlığı tarafından ortaklaşa belirlenen usul ve esaslara göre seçilir. 

 

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi üyeleri, dört yıl süre ile görev yapmak üzere dokuz kişiden oluşan Sigorta 
Acenteleri İcra Komitesinde görev alacak yedi asıl ve yedi yedek üye seçer. 

 
Bu Komiteye TOBB Yönetim Kurulundan bir üye ile TOBB Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı daimî üye 
olarak atanır. 
Sigorta Acenteleri Sektör Meclisine ve Komiteye seçilebilmek için en az on yıl bilfiil sigorta acenteliği yapmış olmak 
gerekir 
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TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 
 
 

 
 

 

5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre, dört yıl için seçilen ve dokuz kişiden oluşan Sigorta Eksperleri İcra 
Komitesinin yedi asıl ve yedi yedek üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından tutulan Levhaya kayıtlı, 
mesleğinde itibar ve tecrübe sahibi sigorta eksperleri arasından, Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslara göre 
seçilir. 

 

Ayrıca bu Komiteye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulundan bir üye ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı daimî üye olarak atanır. 

 
 

 

Sigorta Eksperleri İcra Komitesine seçilebilmek için en az on yıl bilfiil sigorta eksperliği yapmış olmak gerekir. 
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Güvence Hesabı 
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14 üncü Maddesine istinaden Türkiye Sigorta Birliği nezdinde oluşturulan 
Güvence Hesabına, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) da dahil 
olmak üzere muhtelif kanunlarla ihdas edilmiş olan zorunlu sigortalarla ilgili zararların karşılanması amacıyla 
başvurulabilmektedir  

a) Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için, başvurulabilir. 
 

b) Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu 
bedensel zararlar için, başvurulabilir. 

 
c) Sigorta şirketinin malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası 
halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için, başvurulabilir. 

 
ç) Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı 
hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için, başvurulabilir. 

 

d) Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için, 
başvurulabilir. 

 

Bakanlar Kurulu, gerekli görülen hallerde, eşyaya gelecek zararların kısmen veya tamamen Hesaptan karşılanmasına 
karar vermeye yetkilidir. 
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Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi 

SBM 
 

 
 
 

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), sigorta uygulamalarına ilişkin güvenilir veri temin edilebilmesi amacıyla kurulmuştur 
 
 
 

 

Alt bilgi merkezleri, 
 
 

1. Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (TRAMER), 
2. Hayat Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi (HAYMER), 
3. Sağlık Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi (SAGMER) 
4. Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Merkezi (HATMER) 
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FACEBOOK WHATSAPP TELEGRAM GRUPLARINA KATILIM İÇİN AŞAĞIDA LİNK 

VERİLMİŞTİR. 
 

Ayrıca; 
www.sigortahocasi.com Adresi iletişim sayfasından da gruplara katılabilirsiniz. 

 
 

Sigortacılık ve Segem e dair paylaşımlar yapıyorum. 
 

ABONE OLMAYI VE BEĞENMEYİ UNUTMAYINIZ. 
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