
KIYI TES!SLER! DEN!Z K!RL!L!"! ZORUNLU MAL! SORUMLULUK S!GORTASI 
B!LG!LEND!RME FORMU 

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren ki!iye yapılacak 
sözle!meye ili!kin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözle!melerinde Bilgilendirmeye "li!kin Yönetmeli#e 
istinaden hazırlanmı!tır. 
 
A. S!GORTACIYA !L!#K!N B!LG!LER 
1.Sözle!meye aracılık eden sigorta acentesinin; 
Ticaret Ünvanı :  
Adresi :  
Tel & Faks no. :  
 
2.Teminatı veren sigortacının; 
Ticaret Ünvanı: $EKER S"GORTA A.$. (www.sekersigorta.com.tr) 
Adresi : : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No.171 A/2 34394 
$i!li/"STANBUL 
Tel: (212) 373 83 00; Faks: (212) 373 83 83 
 
B. UYARILAR 

1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından 
verilecek Kıyı Tesisleri Deniz Kirlili#i Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel 
$artları, poliçede yer alan özel !artlar ile klozları dikkatlice okuyun.  
2. Sigorta priminin tamamının poliçenin teslim edildi#i an ödenmesi gerekir. Primin 
ödenmemesi durumunda, aksi kararla!tırılmadıkça, sigortacının sorumlulu#u 
ba!lamaz.  
3. "leride do#abilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde ödeme 
belgesi almayı unutmayınız.  
4. Sözle!menin kanuni sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumlulu#unun 
devam etti#i süreye tekabül eden prim, gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası 
sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün 
sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.  
5. Sözle!menin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekle!mesi 
durumunda sigortacıya eksik veya yanlı! bilgi vermekten kaçınınız. Poliçenizin eksik 
veya yanlı! bilgi ile düzenlenmesi halinde tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı 
eksik alma, alamama veya zarar görene ödenecek tazminatın sigorta 
ettirene/sigortalıya rücu edilmesi hâlleri ortaya çıkabilir.  
 

C. GENEL B!LG!LER 

 Bu sigortayla Kıyı Tesisleri Deniz Kirlili#i Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’na dair 
genel !artlar, kloz ve özel !artlar çerçevesinde teminat sa#lanmaktadır. 
Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu 
Türkiye’nin iç suları, karasuları, kıta sahanlı#ı ve münhasır ekonomik bölgesinden 
olu!an deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin 
neden oldu#u; temizleme masrafları, toplanan atıkların ta!ınması ve bertarafı için 
yapılacak masraflar, üçüncü !ahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan 
zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, 3.3.2005 tarihli ve 
5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Di#er Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil 
Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri 
çerçevesinde, sigorta ettirene terettüp edecek hukuki sorumlulu#u poliçede yazılı 



sigorta tutarlarına kadar tazmin eder. Ani veya beklenmedik !ekilde olu!mayan kirlilik 
ile tedrici olarak gerçekle!en kirlilik sonucu ortaya çıkan haller bu sigorta teminatı 
kapsamının dı!ındadır. Bu sigorta, geriye dönük geçerlilik tarihinden sonra meydana 
gelen bir olay nedeniyle, sadece sözle!me süresi içinde sigorta ettirene yapılan 
tazminat talepleri için teminat sa#lar. 
Teminat dı!ı haller Kıyı Tesisleri Deniz Kirlili#i Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
Genel $artları’nın A.5. ba!lı#ı altında yer alan a!a#ıdaki maddeler ile belirlenmi!tir.  
a. Sigorta ettiren tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri,  
b. Kıyı tesisi görevlileri ve sigorta ettirenin eylemlerinden sorumlu tutuldu#u di#er 
ki!ilerin talepleri,  
c. Manevi tazminat talepleri,  
ç. Sava!, her türlü sava! olayları, istila, yabancı dü!man hareketleri, çatı!ma, (sava! 
ilan edilmi! olsun, olmasın) iç sava!, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdi#i 
inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar,  
d. Niteli#i ne olursa olsun a!a#ıdaki hâllerden do#rudan veya dolaylı olarak 
kaynaklanan tazminat talepleri: - Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın 
yanması sonucu meydana gelen nükleer atıklardan kaynaklanan iyonize ı!ınımlar 
veya kirlilik, - Radyoaktif, zehirli, patlayıcı veya herhangi bir patlayıcı nükleer bile!im 
veya bunun nükleer bir parçasının olu!turdu#u tehlikeleri, - Diethylstilbesterol (DES), 
dioxin, urea formaldehyde, asbest, asbestli ürünler veya asbest içeren ürünlerin 
varlı#ından, üretiminden, elleçlenmesinden, i!lenmesinden, satı!, da#ıtım, depolama, 
bırakılma veya kullanımından kaynaklanan (hastalıklar dahil) bütün tehlikeler, - 
Mikrobiyal maddeler dolayısıyla ya!anan bedensel yaralanmalar veya maddi 
hasarlar.  
e. Grevlere, lokavt edilmi! i!çi hareketlerine katılma halinde ortaya çıkan zararlar,  
f. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ile askeri ve 
inzibati tedbirler ve bu eylemlerden do#an sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini 
azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana 
gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bula!ma veya zehirlenmeler nedeniyle 
olu!acak zararlar dahil olmak üzere bütün tazminat talepleri,  
g. Deprem, yanarda# püskürmesi, kar a#ırlı#ı, sel ve su baskını, yer kayması, fırtına 
gibi do#al afetler sonucu ortaya çıkan tazminat talepleri. 
#. Özel mülkiyete ait olmayan canlı kaynaklar ve deniz ya!amına verilen zararlar,  
h. Bozulan çevrenin yeniden olu!turulması için yapılan masraflar  
ı. Geçim için kullanılan do#al ve canlı kaynaklarda meydana gelen zararlar,  
i. Gelir kayıpları, gelir ve kazanç kapasitelerine verilen zararlar  
j. Ani veya beklenmedik !ekilde olu!mayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekle!en kirlilik 
sonucu ortaya çıkan zararlar. 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ba#lı mevzuat hükümleri gere#i; sigortayı 
ticari veya mesleki amaçlarla yaptırmı! olmayan (tüketici niteli#ini ta!ıyan) Sigorta 
Ettiren, sözle!me kurulduktan sonra herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai !art 
ödemeden finansal hizmetlere ili!kin mesafeli sözle!melerde 14 gün, taksitli satı! 
sözle!melerinde 7 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Taksitli sigorta 
sözle!melerinde, ilk taksiti ödeyen sigorta ettirenin sigorta teminatının ba!lamasına 
onay vermi! oldu#u kabul edilir. Mesafeli sigorta sözle!melerinde tahsil edilen prim 
tutarı, cayma bildiriminin ula!ması sonrasında iade edilecektir. Zorunlu sigortalarda 
özel mevzuat hükümleri uygulanır. 
 

D. R!Z!KONUN GERÇEKLE#MES!  

1.Tazminat ba!vurusu için gereken bilgi ve belgelere ili!kin asgari bilgi ve belgeleri 
gösteren listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz. 



2.Rizikonun gerçekle!mesi durumunda be! i! günü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle 
birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya ba!vuruda bulununuz. 
3.Bildirim ve hasar süreci esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar 
çerçevesinde hareket ediniz. 
4.Rizikonun gerçekle!mesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir. 
 

E. TAZM!NAT  

1. Sözle!menin kurulması sırasında mesleki sorumluluk tazminat limiti taraflarca 
belirlenir. Tazminat limiti, sözle!mede yazılı olan ve rizikonun gerçekle!mesi hâlinde 
sigortacının ödemeyi taahhüt etti#i teminatın azami tutarıdır.  
2. Rizikonun gerçekle!mesi durumunda sigortacı eksper tayin edebilece#i gibi 
sigortalının da eksper tayin edebilme hakkı vardır. Eksper ücreti eksperi tayin eden 
tarafça ödenir. Sigorta hasar Eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar 
Birli#inin internet sitesinden ( http:/www.tobb.org.tr) temin edilebilir.  
 
F. TAZM!NAT ÖDEME KURALLARI  
1. Akdedilecek sözle!mede uygulanacak muafiyet ve uygulama ko!ulları sözle!mede 
belirtilecektir.  
2. Sigortacı tarafından incelemeye bir an önce ba!lanabilmesi için gerekli bilgi ve 
belgelerin eksiksiz !ekilde sigortacıya ula!tırılması gerekmektedir. 
3.Sigortacı;  
(X) Tahkim sistemine üye    ( ) Tahkim sistemine üye de#il 
 
G. #!KAYET VE B!LG! TALEPLER! 
Sigortaya ili!kin her türlü bilgi talepleri ve !ikayetler için a!a#ıda yazılı adres ve 
telefonlara ba!vuruda bulunulabilir. 
Sigortacı, ba!vurunun kendisine ula!masından itibaren 15 i! günü içinde talepleri 
cevaplandırmak zorundadır. 
 
Adres: $EKER S"GORTA A.$.  
Sigorta Talep ve $ikâyet Birimi, : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity A Blok 
No.171 A/2 34394 $i!li/"STANBUL 
Telefon: (212) 373 83 00  Faks: (212) 373 83 83  E-mail: info@sekersigorta.com.tr 
 
Sigorta Ettirenin       Sigortacı veya acentenin 
Adı-Soyadı        !mzası ka$esi ve yetkilinin 
imzası 
 
 


