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2019 YILI MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI 
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
 
ŞARTNAMENİN KAPSAMI : 
 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve Müesseselerinde istihdam edilen 
personel için talep edilecek olan “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası “ 
26.01.2015 tarihli ve 2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 
sonradan aynı kararın 2’nci maddesinin birinci fıkrası ile 5 inci maddesinde değişiklik 
yapılmasına ilişkin karar ve 06.05.2015 tarih 29347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış 
“Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkındaki Tarife ve Talimatı 
Tebliği“ndeki şartlara göre aşağıdaki şekilde tanzim edilmiş olup poliçelerin 
düzenlenmesinde bu hususlara uyulacaktır. 
 
1-Sigortaların konusu : 
      Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, bağlı müesseselerde  istihdam edilen 
personel için Zorunlu Ferdi Kaza sigortası satın alınacaktır.  
 
2-İstediğimiz teminatlar :  
 a-) Aylık düzenlenen personel işe giriş çıkışları, ilgili aydan sonraki ay başında 
bildirilecek olup bu bildirimler yapılmadan ay içinde oluşacak kazalarda da bildirim 
yapılmış sayılacak ve sigorta şirketi kazayı reddetmeyecektir. 
 b-) Kurumumuz tarafından sigortacıya verilecek olan personel listelerinde, 
personelin görev yerinin ve/veya unvanının değişmesi halinde ayrıca bildirimde 
bulunulmayacak ve anlaşmazlık konusu olmayacaktır. 
 c-) Poliçeler, sigortalının bağlı olduğu Genel Müdürlük veya Müesseseler adına 
toplu olarak yapılacaktır. 
          
3-Sigorta kıymetleri : 

 Yer altı kömür madenciliği faaliyetinde bulunan söz konusu faaliyetlerin icrası 
esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesiste istihdam edilen, üretim ve üretim 
hazırlığı faaliyetinde bulunan personel için “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza 
Sigortası“ yaptırılacaktır. 
  
Sigorta Limitleri : 
         a.1)  Kişi Başı Ölüm: 150.000,-TL 
     
         a.2)  Kişi Başı Sürekli Sakatlık:150.000,-TL 
  
         
 
4-Kaza sigortalarında fiyat ve diğer şartlar : 
 a-) Yıl içinde teminata dahil edilecek şartlar için başka fiyat istenilmeyecek. 
 b-) Fiyat üzerinden ayrıca indirimler yapılmayacak, her türlü indirimler ve vergiler 
dahil edilmiş fiyat verilecektir. 
 c-) Ay içinde işe girdiği bildirilen personel için de aynı fiyat geçerli olacak ve gün 
esasına göre prim tahakkuk ettirilecek veya iade edilecektir. 
 d-) İhaleyi kazanan sigorta şirketinin, faaliyetin yapılacağı tesiste 5684 sayılı 
Sigortacılık Kanunu uyarınca levhaya kayıtlı olan sigorta eksperi marifetiyle 6 ayda bir 
gerçekleşecek risk incelemesi bedeli sigorta şirketine aittir. 
 e-) Tanzim edilecek poliçeler için tahakkuk eden primlere ait vergilerin tamamı 
poliçe üzerinde ayrı ayrı gösterilecektir.  
   
5-Kaza sigortalarında hasar ihbarı ve  hasarın tespiti : 
 a-) Meydana gelecek bütün kaza poliçesi hasarları, Şirketinize; telefon, iadeli 
taahhütlü mektup, faks veya e-mail olarak en seri şekilde ve zamanında ihbar edilecektir. 
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b-) Tazminat ödemeleri sigortalının hesabına yatırılacak olmasına rağmen bilgi ve 
kontrol amaçlı olarak sigortacı Kurumun sigorta işlerinde tek yetkili olan Sigorta Servisine 
bilgi verip teyit aldıktan sonra ödeme yapacaktır. 
 c-) Kazaya ilişkin evrakların tamamlanmasını takiben Sigorta Şirketi tazminatı 30 
gün içinde ödemekle yükümlüdür. 
 d-) Kaza sigortaları hasarlarına muafiyet uygulanmayacaktır. Hasar bedelleri 
muafiyet bedeli düşülmeden ödenecektir. 
 
        

4-GENEL HÜKÜMLER 
 
1-Sigortaların süresi : 
 İhale kapsamındaki sigorta süresi 1 yıldır. 
 
2-Sigorta poliçeleri : 
 Sözleşme imzalandıktan sonra tanzim edilmesi gereken sigorta poliçeleri, 
sigortaların başlangıç tarihine kadar tanzim edilerek gönderilemediği takdirde; poliçeler 
tanzim edilinceye kadar sigortalarımız geçerli olacak ve Sigorta Şirketince verilecek bir 
kuvertür mektubu ile teminat altına alınacaktır.   
 
3-Genel Şartlar : 
      Poliçeler “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının” 
hükümlerine uygun olarak düzenlenecektir. 


