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FERDİ KAZA SİGORTASI
Odamız 2007 yılında (39. Dönem) başlattığı Ferdi Kaza Sigortası uygulamasını 44. Dönemde 
de sürdürmüş, oda aidatlarını düzenli olarak ödeyen tüm üyeleri ile tüm emekli üyelerini 
Ferdi Kaza Sigortası kapsamına almıştır. Ferdi Kaza Sigortası, poliçe süreci boyunca ani, 
harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının vefat etmesi, 
malulen emekli olması riskine karşı verilen bir teminattır. Kaza tabirinden maksat ani ve 
harici bir hadisenin tesiriyle sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya 
maruz kalmasıdır. 
Aynı zamanda bu sigorta, poliçede belirlenen limitler dahilinde kaza sonucu oluşabilecek 
tedavi masraflarını, hastane gündelik giderlerini ve günlük iş kaybı giderlerini de kapsam 
altına alır. Deprem zararları da bu sigorta poliçesi kapsamında teminat altına alınmaktadır. 
Sigorta poliçesinin bedelinin tamamı EMO tarafından ödenmekte, Ferdi Kaza Sigortası 
kapsamına alınmış olması üyeye hiçbir maddi yükümlülük getirmemektedir. Üye oda aidat 
borcunu ödediği andan itibaren sigorta kapsamına alınmaktadır. Olası kaza durumunda 
ödemeler sigortalı EMO üyelerine veya varislerine direkt olarak yapılmaktadır.
Sigorta firmalarından 2014 ve 2015 yılları için ayrı ayrı teklif toplanmış ve Yönetim Kurulunca 
en uygun teklif belirlenmiştir. Sigortalılık sürecinde kesinti yaşanmaması için poliçeler ardıl 
olarak düzenlenmiştir. Sigorta kapsamına alınan her üye için tek tek “sigorta sertifikası” 
hazırlanmış ve bu sertifika üyelerimize PDF formatında e-posta ile gönderilmiştir. Ayrıca 
üyelerimiz EMOP/Üye arayüzlerinde sertifikayı sürekli olarak indirilebilir halde bulabilmek-
tedirler. Sertifikalar şubelerden basılı olarak da alınabilmiştir.

2014 Yılında Ferdi Kaza Sigortası Uygulaması 
2014 yılı için düzenlenen poliçede hasar ödemesi tutarları; kaza sonucu vefat durumunda 
50.000 TL, kaza sonucu kalıcı sakatlık riskine karşı 50.000 TL ve tedavi masrafları için 5.000 
TL olarak belirlenmiştir.
1 Şubat 2014 tarihinde 17 bin 137 üye ile ferdi kaza sigortası uygulamasına başlanmıştır. 
1 Ocak 2015 tarihi itibariyle sigortalanan üye sayımız 26 bin 105 olmuştur.
Ferdi kaza sigorta kapsamı çerçevesinde 2014 yılında yapılmış olan hasar ödemeleri şu şekilde 
gerçekleşmiştir:

Vefat : 100.000 TL (2 Kişi)
Tedavi : 16.069 TL (5 Kişi)
Toplam : 116.069 TL



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
44. Dönem Çalışma Raporu

316

2014 Yılında Sigortalanan Üyelerin Şubelere Göre Dağılımı

2015 Yılında Ferdi Kaza Sigortası Uygulaması 
2015 yılı için düzenlenen poliçede hasar ödemesi tutarları; kaza sonucu vefat durumunda 
50.000 TL, kaza sonucu kalıcı sakatlık riskine karşı 50.000 TL ve tedavi masrafları için 5.000 
TL olarak belirlenmiştir.
1 Şubat 2015 tarihinde 20 bin 69 üye ile ferdi kaza sigortası uygulamasına başlanmıştır. 
1 Ocak 2016 tarihi itibariyle sigortalanan üye sayımız 28 bin 917 olmuştur.
Ferdi kaza sigorta kapsamı çerçevesinde 2015 yılında yapılmış olan hasar ödemeleri şu şekilde 
gerçekleşmiştir:

Vefat   : 50.000 TL (1 Kişi)
Tedavi:  : 9.512 TL (4 Kişi)
Toplam  : 59.512 TL

2015 Yılında Sigortalanan Üyelerin Şubelere Göre Dağılımı
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2015 Yılında Sigortalanan Üyelerin Şube Toplam Üye Sayısına Göre Oranı

 


