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SMM ÜYELER İÇİN 
MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Mesleki Sorumluluk Sigortası, işiniz gereği gerçekleştirdiğiniz faaliyetler sırasında, üçüncü 
şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararları güvence altına almaktadır. Elektrik 
Mühendisleri Odası 44. Dönem’de Serbest Müşavir Mühendis (SMM) faaliyeti ürüten üye-
lerini bu sigorta kapsamına almıştır. 
Yapılan sigorta sözleşmesi ile SMM üyelerimiz, poliçede 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 ve/veya
b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay 
nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı ileri sürülebilecek taleplere karşı 
c) Sözleşmede belirtilen miktara kadar isteme ilişkin makul giderleri de içerecek şekilde 
teminat altına alınmıştır. 

EMO tarafından hazırlanan poliçede SMM üyelerimizin faaliyet konusu şu şekilde tanım-
lanmıştır:

“Tasarım yapmaya, uygulamaya, teste, kontrole, kabule ve imzalamaya yetkili olduğu 
inşaat projeleri ile ilgili Elektrik-Elektronik-Kontrol mühendisliğine yönelik mühendis-
lik hizmetlerine ve bu hizmetlere ait herhangi bir konuda bilim ve tekniğe uygun olarak 
hizmetin görülmesine fikren katkıda bulunulması.”

2014 Yılında Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması 
2014 yılında 3 bin 648 SMM üye Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamına alınmıştır. Poliçede 
teminat limitleri şu şekilde saptanmıştır:

Kişi başına her bir hasarda: 25.000 TL
Kişi başına yıllık toplam: 100.000 TL
Poliçenin Yıllık Toplam Limiti: 2.500.000 TL

2015 Yılında Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması 
2014 yılında 3 bin 869 SMM üye Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamına alınmıştır. Poliçede 
teminat limitleri şu şekilde saptanmıştır:

Kişi başına her bir hasarda: 25.000 TL
Kişi başına yıllık toplam: 100.000 TL
Poliçenin Yıllık Toplam Limiti: 2.500.000 TL

2014 ve 2015 yıllarında gerçekleşen teminat ödemeleri şu şekilde olmuştur:
3. Şahsa verilen maddi zarar sonucu gerçekleşen hasar ödemesi 5.000 TL
3. Şahsın vefatı sonucu gerçekleşen hasar ödemesi 10.000 TL
Sigortalı Üyenin yaralanması sonucu gerçekleşen hasar ödemesi 1.000 TL
Toplam 16.000 TL 
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