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Değerli müşterilerimiz;
Bu ayki bültenimizde; inşaat faaliyetleri için getirilmesi planlanan sigorta zorunluluğu konusu ile
İnşaat Sigortaları ile teminat kapsamına alınabilen genel riskler konusunda önemli bilgilere yer
vermek istiyoruz.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan ''yapı denetimi'' kanun taslağı, inşaat
faaliyetlerine sigorta zorunluluğu getirilmesini öngörüyor.
Mesleki Hizmetler Genel Müdür Vekili Bülent Ercan, yürürlükteki
mevzuatta, kamu yapıları ile müteahhitlerden özel şartlar talep
eden yatırımcı veya parsel sahiplerine ait yapılar dışında, binanın
inşasıyla ilgili sigorta zorunluluğu bulunmadığını söyledi.
Hazırlanan yapı denetimi taslağıyla, müteahhide ve müteahhit
olmadan yapılabilecek binalarda adına ruhsat düzenlenen yapı
sahibine mali sorumluluk sigortası yaptırması zorunluluğu
getirildiğini anlatan Ercan, sigortaların, Hazine Müsteşarlığı'nca
belirlenen koşulları taşıyan sigorta şirketlerince yapılacağını dile
getirdi.
Bu hükümle inşaat faaliyetlerine ilişkin mali sorumluk sigortası yaptırılmasının zorunlu hale
getirildiğine işaret eden Ercan, yapı sahibinin, proje, denetim ve yapıma ilişkin görev
üstlenmemesi durumunda ise tüm sorumluluğun yapı sahibi yerine diğer ilgililerde olacağını
belirtti. Ercan, uygulamayla yapı sahibinin ya da yatırımcının zararlarının bir ölçüde
karşılanmasının öngörüldüğünü bildirdi.
Mesleki yetkinlik ölçülüp lisanslandırılacak.
Ercan; teknik müşavirlik ve laboratuvar kuruluşları, denetçi
mimar ve mühendis, müellif ve müelliflik kuruluşları ile şantiye
şeflerinin, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek koşullara
uygun mesleki sorumluluk sigortası yaptırmasının da zorunlu
olmasının öngörüldüğünü bildirdi. Aksi takdirde bu kişi ve
kurumların iş üstlenmelerine izin verilmeyeceğini dile getiren
Ercan, tasarıyla, mimar ve mühendislerin hizmet sunabilmesi
için sadece diplomanın yeterli görülmediğini söyledi.
Mesleki yetkinliklerinin ölçülmesi ve ayrıca lisanslandırılmasının sağlanacağını belirten Ercan,
proje, denetim ve uygulama yapan kuruluşlardan, her iş için teminat alınmasının da
planlandığını anlattı.
Bülent Ercan, uygulamalar denetlenerek mevzuata uygunluğu saptandığında teminatın iade
edileceğini kaydetti. Mesleki yetkinlik, sigorta yaptırılması ve uygulanmasına ilişkin usul ve
esasların Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceğini dikkati çeken Ercan,
uygulamalara, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle başlanacağını sözlerine ekledi.
* Yukarıda bahsedilen Yönetmelik kapsamında zorunlu hale gelecek olan sigorta ile, yapı
sahibinin ya da yatırımcının veya projeye taraf olan diğer 3.şahısların zararlarının telafi
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edilmesi öngörülmektedir. Bununla birlikte son yıllarda oldukça gelişen İnşaat Sektöründe,
İnşaat projelerinin çok farklı riskler ile karşı karşıya olduğu hususu da gözden kaçırılmamalıdır.
Aşağıda, bir inşaat projesinin başlangıcından itibaren inşaatın bitirilip teslimine kadar geçen
süre içinde ve müteahhidin bakım faaliyetlerini yürütmesi sırasında gerçekleşebilecek diğer
riskler ve bu riskler için sağlanabilecek sigorta teminatları ile ilgili bilgiler verilecektir.

* İnşaat Sigortalarının Kapsamı;
Bu sigorta; konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti
içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat
faaliyetlerine özgü, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple
herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.
Sigorta Bedeli;
Poliçede gösterilen sigorta bedelinin (var ise gümrük, vergi,
resim ve harçları ile nakliye ve işçilik masrafları dahil) proje
bitiminde ulaşılacak nihai proje değerine eşit olması esastır.
Sigorta bedeli, ihale konusu işler için her yıl (var ise o ana kadar yapılmış keşif artışları da
dahil olmak kaydı ile) ilgili cari yıl fiyatları ile güncellenen sözleşme bedelinden aşağı
olmamalıdır.
* Teminata dahil riskler;
Doğal Afetler (Deprem, Sel-Seylap, Yer kayması, Kar, Çığ, Fırtına vb.), Yangın, Yıldırım,
İnfilak, Hırsızlık, İnsan Kaynaklı Hasarlar (Dikkatsizlik, ihmal,v.b.) Projenin
gerçekleşmesi
sırasında İnşaat Sigortaları Genel Şartları gereği istisna edilmemiş tüm diğer haller
İnşaat Sigortasına dahil edilebilecek diğer ek teminatlar;
a) İnşaatın yapılması için kullanılan iş makineleri ve ekipmanı,
b) Geçici şantiye barakaları, yardımcı yapılar ve şantiye tesisleri ile şantiye alet ve teçhizatı,
c) Hasarın teminat kapsamında olması kaydıyla enkaz kaldırılması masrafları,
d) Teminatın kapsamına giren sebeplerden meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği uçak
dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri,
e) Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek hukuki
sorumluluklar,
f) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati
hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,
g) İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi teminatı ,
h) Mevcut Bina ve Tesisler: İşverene ait şantiye sahası içinde veya çevrede bulunan bina ve
tesisleri teminat altına alır.
ı) Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan
veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün
zararlar.
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak; sigorta ihtiyaçlarınız ile ilgili her türlü konuda sizlere
destek ve yardımcı olabiliriz.
Saygılarımızla.

GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ
HER TÜRLÜ SİGORTA İHTİYACINIZ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ.
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