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TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
43. Dönem Çalışma Raporu

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir?
Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek 
sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

a. Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uya-
rınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya
b. Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay 
nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı 
sözleşmede belirtilen miktara kadar teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bendlerinden 
birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de 
sözleşme yapabilir.

EMO Kimleri Sigortalıyor?
SMM (Serbest Müşavir Mühendis) belgeli Elektrik Mühendislerinin faaliyetleri başvuru 
aşamasında yıllık olarak EMO tarafından sigortalanmaktadır.
Faaliyet Konusu: Tasarım yapmaya, uygulamaya, teste, kontrola, kabule ve imzalamaya 
yetkili olduğu inşaat projeleri ile ilgili Elektrik-Elektronik-Kontrol mühendisliğine yönelik 
mühendislik hizmetlerine ve bu hizmetlere ait herhangi bir konuda bilim ve tekniğe uygun 
olarak hizmetin görülmesine fikren katkıda bulunulması

EMO’nun Yaptığı Sigortanın Teminatları Nelerdir?
Şartlar: Mesleki Sorumluluk Türk Genel Şartları A.1.b) maddesi ve Swiss Re PI for intellec-
tual service providers to the construction industry hilafına sözleşme yürürlükteyken meydana 
gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplerine 
karşı hasar ihbar esaslı (claims made) teminat

Coğrafi Saha: Türkiye
Yetkili Mahkeme: Türk Mahkemeleri
Teminat Limiti (2014 YILI İÇİN):
Kişi başına her bir hasarda: 25.000 TL
Kişi başına yıllık toplam: 100.000 TL
Poliçenin Yıllık Toplam Limiti: 2.500.000 TL

Teminat Dışında Kalan Haller Nelerdir?
Aşağıdaki hâller teminat kapsamı dışındadır:

a. Sigortalının poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları ve etik kurallar ile tespit 
edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
b. Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay 
ile davranışları;
c. Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, 
uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda

meydana gelen olaylar.
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Rizikonun Gerçekleşmesi
Sözleşmenin;

- Mesleki sorumluluk sigortası başlığındaki (a) bendinde belirtilen şekilde yapılması 
hâlinde, sigortalının, sözleşme süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyeti dolayısıyla, gerek 
sözleşme dönemi gerekse sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıl içinde başkalarının 
zarara uğraması sonucunda, 
- (b) bendinde belirtilen şekilde yapılması hâlinde bir yıldan az olmamak kaydıyla sözleşme 
yapılmasından önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olaya bağlı olarak;

a. Sigortacının bilgisi ve yazılı muvafakatı dahilinde olmak koşuluyla sigortalı tarafından 
ödeme yapılması veya,
b. Sigortacının, sigortalıya ayrıca hukuki yardımda bulunmayı da üstlendiği mesleki 
sorumluluk sigortalarında, tebligat ile davanın veya hukuki takibin öğrenilmesiyle,
c. Zararın gerçekleştiğinin ve bu zararın sigortalının sorumluluğundan kaynaklandığının 
mahkeme tarafından karar altına alınması hallerinde,

riziko gerçekleşmiş olur




