Modülün içeriğine giriş
İşbu modül, Almanya, Avusturya ve Türkiye’de sigortacılık eğitimine dair Almanca ve
Türkçe lisanlarında verilecek temel eğitim planının bir parçasıdır. Hedef gruplar,
sigorta kuruluşlarında Almanca ve Türkçe lisanlarında çalışan ve müşterilere hizmet
veren yeni personeldir. Bu modül temel olarak – işbu temel eğitim planının diğer
modülleri gibi aynı şekilde – Almanya, Avusturya ve Türkiye’de göçmen geçmişine
sahip çalışanlara yöneliktir.
Bu eğitim planının esası, Avusturya’da hali hazırda sigorta şirketlerinde uygulanan
şirket içi mesleki sigortacılığa giriş eğitimidir. Avusturya’daki temel eğitim programı bir
çok alanda, Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki sigortacılık eğitimi ile örtüşmektedir.
Türkiye’de sigorta uzmanlığına ilişkin devlet tarafından veya resmi olarak
sertifikalandırılmış bir mesleğe giriş eğitimi bulunmamaktadır. Türkiye’de sigortacılık
alanında verilen eğitim iki şekilde yapılmaktadır: bir yandan sigortacılık konusunda
detaylı uzmanlaşmanın mümkün olmadığı genel işletme
eğitimi, bu eğitim
mezunlarına sigorta şirketlerinde orta düzey yönetici olarak girişi mümkün kılmaktadır
ve sigortacılık konusundaki uzmanlaşma şirket içi eğitimlerle sağlanmaktadır. Sigorta
kuruluşlarında çalışan bu personelin görevleri, Almanya’da ve Avusturya’da çalışan
bir sigortacının görevleriyle örtüşmektedir. Türkiye’de diğer yandan sigorta
acenteliğine yönelik bir eğitim mevcuttur. Bu eğitim, sigorta kuruluşlarında alınan üç
aylık bir temel eğitimi kapsamaktadır ve tümüyle satışa yöneliktir. Bu üç ayın
bitiminde genelde, şirket içi gelişim ve mesleki eğitim tarafından eşlik edilen bir yıllık
bir uygulama aşaması takip eder.
İki yıldan beri Türkiye’de faaliyet gösteren AB kaynaklı birçok sigorta kuruluşu,
Almanya, Avusturya veya Fransa’dan devralınan bir eğitim müfredatı ile
çalışmaktadırlar. Sigortacılık branşında faaliyet gösteren uluslararası büyük
kuruluşlardaki bu gelişim, eğitimin tanımından veya mesleki temel eğitimin kontrol
sistemine
entegrasyonundan
bağımsız
olarak
eğitim
içeriklerinin
standartlaştırılmasına yol açmıştır.
Almanca konuşulan bölgede, sigortacılığa ilişkin mesleki eğitim mevzuatı
kapsamında, Almanca ve Türkçe lisanlarında geliştirilen modüller, özellikle Türkçe ve
Almanca kültür bölgelerinde yaşayanlara yönelik sigorta teklifleri, uluslar arası
sözleşmeler ve kültürlerarası yeterlilikle ilgilidir.
Bu esasa dayanarak işbu münferit modüller, Almanya, Avusturya ve Türkiye’de
sigortacılığa ilişkin Almanca ve Türkçe lisanlarında verilen temel eğitim planı
kapsamında geliştirilmiş ve denenmiştir.
Modüller Avusturya’da sigorta kuruluşlarında şirket dahilinde verilen mesleki temel
eğitimde kullanılmaktadır. Modülün tamamlanmasından sonra kişiler önce şirket
içerisinde, akabinde Avusturya’da genelinde devlet tarafından düzenlenen bir sınava
katılmaya hak kazanmaktadırlar. Bu sınavda “Türkçe” bilmek ayrıcalık sayılmakla
birlikte, 2008 Nisan itibariyle henüz sertifikalanmamaktadır. Buna ilişkin 2008 yılı
sonu itibariyle sertifikalandırma hazırlıkları başlatılmıştır. İşbu sertifikalandırma
değerlendirmelerinin sonuçları, Almanya’da da benzerdir.
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Türkiye’de çift dilli bu modüllerin kabulü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2008
sonbahar / 2009 ilkbaharında gerçekleştirilecektir.
Eğitimin birinci bölümüyle ilgili olarak Almanya, Avusturya ve Türkiye’deki müşterek
kısımlar büro uygulamaları ve büro organizasyonunun özellikleri, bu üç ülkedeki
sigortacılık ile ilgili temel esasları, iletişim kültürü ve poliçelerdir.
Eğitimin ikinci ve üçüncü bölümlerinde, kişisel sigorta ve mal sigortası alanında
detaylı bilgilendirme, kültürler arası yetkinlik ve serbest sigortacılığa giden yollar
hakkındaki bilgilerin iletilmesidir.
Mevcut modül, Avusturya, Almanya ve Türkiye’de faaliyet gösterilen sigortacılıkla
Almanca ve Türkçe lisanlarında meşgul olmaktadır. Bu modül, temel modül olarak
kabul edilmelidir.
Eğitim alanlara aşağıdaki konula sunulmaktadır
-

Avusturya, Almanya ve Türkiye’de sigortacılığın esaslarına ilişkin bir önsöz
Sigorta denetiminin yapılarına ilişkin bir önsöz
Sigortaların işleme alınmasına ve organizasyonuna ilişkin bir önsöz
Sigortaların türleri ve şekillerine ilişkin bir önsöz
Ulusal bir düşünce çerçevesi dahilinde sigortaların kültürel özelliklerine ilişkin
bir önsöz
Alıştırmalı çalışma malzemesi.

Modül hem Almanca hem Türkçe olarak mevcuttur. Eğitmenler için hazırlanan
dokümanların yanı sıra, modül sözlük ve lisana ilişkin açıklamalara sahip bir ek
içermektedir.
Modül, Almanya, Avusturya ve Türkiye’de faaliyet gösteren çift dilli sigorta acenteleri
ve sigorta kuruluşlarının ek ders elementi olarak uygundur. Modül, Almanya,
Avusturya ve Türkiye’de sigortacılık eğitimi için Almanca ve Türkçe hazırlanan temel
eğitim planına tamamlayıcı ve bütünleyici olarak düşünülmüştür.

Modülün temel eğitim planının bir kısmı olarak uygulanması
Modül, sigortacılığa ilişkin Almanca – Türkçe dillerinde hazırlanan geniş kapsamlı bir
temel eğitim planının bir parçasıdır. Modül, mevcut eğitim müfredatının ve eğitim
materyallerinin yerine geçmemektedir, daha ziyade bunları Alman – Avusturya – Türk
özelliklerine mukayeseli olarak bir takviyedir.
Modül, Almanca ve Türkçe konuşan sigorta kuruluşlarında seçilen uzmanlık
alanlarındaki toplam 15 adet içeriksel modülün bir unsurudur. Modül, Türkiye,
Avusturya ve Almanya’da kullanılabilir.
Mevcut Almanca – Türkçe çift dilli çerçeve müfredatı, aşağıdaki modüllerden
oluşmaktadır:
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-

Almanya / Avusturya ve Türkiye’de sigortacılığın ana hatları
Sigortacılıkta büro uygulamalarının ana hatları
Sigorta ve sigorta hukukuna ilişkin sözleşme yönetiminde gizlilik
modülü
Sigortacılıkta Almanca ve Türkçe konuşan kültür sahası arasında
kültürler arası yetkinlik modülü
Almanca – Türkçe lisanda iletişim alıştırmaları modülü
Almanca – Türkçe lisanda telefon alıştırmaları modülü
Müşteri hizmetleri, komünikasyon ve danışmanlık modülü
Sosyal sigortacılık modülü
Hayat sigortacılığı modülü
Yapı tasarrufu sigortası / yapı tasarrufu sözleşmeleri modülü
Motorlu araç mali sorumluluk sigortacılığı modülü
Ev eşyası ve mülkiyet sigortaları modülü
Sağlık sigortası modülü
Emeklilik sigortası modülü
Sigortacılıkta iş kurma modülü

Modüller, dil kursları değil, bilakis mesleki eğitim modülleridir. Başlangıçta, Avrupa
Referansı Çerçevesinde B1 seviyesinde Almanca ve Türkçe lisanlarına hakimiyet
şart koşulmaktadır. İşbu müfredat kapsamında Almanca ve Türkçe lisanlar için bir
lisan sınıflandırma testi mevcuttur.
Modül, bir sigorta kuruluşunda direkt kullanım için tasarlanmıştır. Modül 90
dakikalıktır ve düzenli bir eğitim süreci kapsamında öğrenim birimi olarak
kullanılabilir. 90 dakikalık süre içerisinde, iki alıştırma öngörülmüştür. Modül gerekli
görülmesi halinde tekrarlanabilir ve yapılan alıştırmalar alanında çeşitlendirilebilir ve
bu sayede de 45 dakikaya indirgenebilir. Temel bilgi veren eğitim içeriği dolayısıyla,
müfredat oluşturanların sayısız deneyleri ve önerileri, modülün eğitim hedefine
ulaşmak için iki kez kullanılmasının yeterli olduğunu göstermiştir.
Her bir modül aşağıdakilerden oluşmaktadır:
-

Eğitim içeriğinin tanımlanması ile konuya giriş
Eğitim materyalleri ile birlikte eğitim içeriğine ilişkin gerekli bilgiler
Alıştırmalar
Takviye materyaller ve dokümanlar
Literatür bilgileri

Hazırlık için eğitim alanlara aşağıdakileri öneryoruz:
-

Modül için eğitim alanlarla, 90 dakikalık sürede eğitim içeriğinin
benimseneceği kesin bir saatin kararlaştırılması gerekmektedir;
Eğitmenler modüle, “eğitim içerikleri” altındaki bilgilerin yardımı ile
hazırlanabilirler;
Eğitim alanlara esasları ve tanımları içeren (ekteki) veri sayfaları teslim
edilebilir;
Konuya giriş yaptıktan sonra, bir-iki alıştırma yapılabilir;
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-

Alıştırmalar değerlendirmeleri ile birlikte tamamlandıktan sonra, bunu günlük
mesai içerisinde pratik bilgileri ile birlikte tekrar özet yapabilirler.

Çalışma malzemesi olarak kağıt ve kalem, eşlik eden materyaller ve de bir kara tahta
ya da büyük boyutlu kağıtlar (Flip Chart) önerilmektedir.
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Eğitmenler için didaktik bilgiler
Modül çift dilli düzenlenmiştir ve Almanca ve Türkçe dillerinde hazır olarak mevcuttur.
Modülün hedefi, sigortacılığa, sigortacılığın yapısına ve gelişimine ilişkin içeriksel bilgi
aktarımının yanı sıra, Avusturya, Almanya ve Türkiye’de bulunan çift dilli acentelerde
sigortacılık alanında çalışanlar için mesleki sözcük dağarcığının güçlendirilmesi ve
geliştirilmesidir.
Modül hem Alman hem Türk mesleki sözcük dağarcığını ve formülasyon yardımlarını
vermektedir. İşbu mesleki sözcük dağarcığı, her iki dilin güncel dili içerisine
yerleştirilebilir. Almanya veya Avusturya’daki Alman – Türk geçmişe sahip eğitmenler
için hedef, genelde bilinmeyen Türkçe sözcük dağarcığını edinmek olmalıdır.
Türkiye’de yaşayan eğitmenler için Almanca teknik terimlerin iletilmesi gerekmektedir.
Modül, sigortacılar için mesleki ihtisasın iletilmesinde didaktik olarak önce eğitmen
tarafından verilen sözlü açıklamalar vasıtasıyla klasik yöntemi takip eder. Bunu pratik
alıştırmalar, öğrenilen bilgilerin denetlenmesi ve bir özet takip eder.
Modül, çift dilli eğitim alanlarda dilsel yeteneğin geliştirilmesinde didaktik olarak, “full
immersion“ yönteminin esasına dayalı standart dil kapsamı içerisinde “task-based
earning” yani “göreve yönelik öğrenim” yöntemi takip eder.
Modülün ön şartı, eğitim görecek şahsın her iki ldile, yani Türkçe’ye ve Almanca’ya
yeterli derecede hakim olmasıdır. Eğitmenler için Avrupa Referansı Çerçevesinde B2
veya C1 esasında bir lisan seviyesi önerilmektedir.
Modül alternatif olarak iki eğitmen veya ders veren şahıs tarafından uygulanabilir. Bu
durumda 1. şahıs Türkçe dilde, 2. şahıs Almanca dilde ders verir.
Modüler sınamasında edinilen tecrübeler, hedef dilin KARIŞTIRILMAMASI gerektiğini
ortaya çıkarmıştır. Cümle yapıları asgari olarak (bir dilin tam söz dizimi, bir dilin
türdeş sözlüğü ile) bir dil değişikliği gerçekleştirilmeden komple bir dilde
tamamlanmalıdır. ÖNEMLİ olan, dillerin birbirine karıştırılmasının kesinlikle
engellenmesi gerektiğidir. Aynı koşul, bir şahsın bir dilde mevcut kavramı bilmemesi
ve bunu diğer dilden devralması durumu için de geçerlidir. Bu durumda kavramın
öncelikle hedef dilden başka sözcüklerle açıklanmaya çalışılması gerekmektedir.
Öğretmen aranan kelimeyi hedef dilde sözlü olarak söyleyebilir ve aynı zamanda
tahtada yazılı olarak not edebilir.
Eğitim modülünün ideal olarak uygulanması için, mantık kısımlarına veya öğrenme
kısımlarına bölünmesini tavsiye ederiz. Bu kısımların her biri komple TEK BİR dilde
iletilir. Akabinde bu kısım İKİNCİ dilde tekrarlanır. Birinci kısım için, eğitmenin daha iyi
vakıf olduğu dili kullanması maksada daha uygundur. Almanya ve Avusturya’da bu
genelde Almanca ve Türkiye’de Türkçe olacaktır. Bunun tekrarı akabinde her
defasında diğer dilde gerçekleştirilecektir. Yapılan bu tekrarda, ilave ağırlık noktası
mesleki kavramların ve mesleki sözcük dağarcığının iletilmesinde yatmaktadır.
Soruların her zaman öğretme dili olarak kullanılan dilde sorulması gerekmektedir. Bu
şu anlama gelir, şayet öğrenim görülen kısım Türkçe işleniyorsa, soruların da Türkçe
sorulması gerekmektedir. Cevaplar da, açık bir biçimde Avusturya ya da Alman
sigortacılık koşullarına dayansalar dahi, Türkçe olacaktır.
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Gidişat için aşağıdakiler önerilmektedir:
-

1. dilde öğretim içeriğine giriş
2. dilde öğretim içeriğine giriş
Kelime haznesi ve sözlüğe ilişkin sorulan soruların cevaplandırılması (her
zaman sorunun sorulduğu dilde cevap verin!)
1. dilde mesleki öğretim içeriğinin iletilmesi
2. dilde mesleki öğretim içeriğinin iletilmesi
Mesleki öğretim içeriğine ilişkin sorulan soruların cevaplandırılması (her
zaman sorunun sorulduğu dilde cevap verin!)
1. dilde 1. alıştırma
2. dilde 2. alıştırma
Özetleme / 1. dilde değerlendirme
Özetleme / 2. dilde değerlendirme
Eğitmenin dil veya içeriğe dair tuttuğu notlar

Modül alternatif olarak bir ders saatinde komple 1. dilde ve ikinci bir ders saatinde 2.
dilde kullanılabilir. Ancak edinilen deneyimler, modülün tavsiye edilen çift dilli
versiyonunda en büyük dil başarısının ve mesleki kelime haznesinin öğrenilmesinin
her iki hedef dilin direk mukayesesi esasına dayalı olarak, çalışma uygulamalarında
mümkün olacağını göstermektedir.
Eğitmenin dilsel niteliğine bağlı olarak – şayet mümkünse – eğitim alanın fiili ifadesi
içerisinde yaptığı önemli dilbilgisi hatalarının derhal düzeltilmesi gerekmektedir. Bu
meyanda, devamlı olarak hedef dilde kalınması ve HİÇ BİR ZAMAN bir dilin gramer
yapısının diğer bir dilden yardım alınarak açıklanmaması önemlidir. Somut olarak,
Almanca konuşulan bölgede Türkçe’de yapılan hataların hiç bir zaman Almanca
olarak açıklanmaması ya da Türkiye’de Almanca dilinde yapılan hataların hiç bir
zaman Türkçe açıklanmaması gerektiği söylenmektedir.
Çift dilli eğitim modülünün sınanmasından ortaya çıkan diğer bir deneyim, hedef
dillerden birinde dile ilişkin önemli noksanlar olması durumunda, işbu temel eğitim
planına ait modüllerin çift dilli eğitim alanların kapasitesini aşabileceğini
göstermektedir. Bir derecelendirme testi, örneğin 1. dilde B2 yeterliğini ama 2. dilde
yalnızca A1 yeterliğini gösteriyorsa, çift dilli müfredatın bir tarafa bırakılması
gerekmektedir. Eğitim alanların, 2. dili Avrupa Referans Çerçevesi’nin esasında aynı
şekilde B1 seviyesine yükseltmeleri için önce klasik dil kursunu ziyaret etmelidirler.
Bu çerçeve eğitim planı çerçevesinde uzman büro çalışanları için Almanca ve Türkçe
dillerinde derecelendirme testleri mevcuttur.
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Eğitim içeriği
Konut sigortası
Konut sigortası nedir?
Konut sigortası genel anlamıyla evde bulunan bütün eşyaları kapsadığı gibi, özel
durumlarda belli bir sınıra kadar konutta bulunan değerli eşyaları da kapsar. 2000
yılında yürürlüğe giren genel konut sigortası yönetmeliğine göre, bu sigorta sizi
yangın, hırsızlık, konutta bilinmeyen kişiler tarafından verilen zarar, fırtına ve dolu
hasarı, su kaçaklarından oluşabilecek hasara karşı sigortalar. Konuttaki cam
elementler ile bisiklet bu sigorta kapsamında değildir.
Kim sigortalıdır?
Konut sahibinin malları dışında aynı evde yaşayan, karısı, hayat arkadaşı, çocukları
ve akrabalarının da malları sigorta kapsamına girer. Evde olay anında bulunan
misafirlerinde malları sigortalıdır.
Neler sigortalanmıştır?
Konut sigortası paket bir sigortadır, konutta de bulunan bütün ev eşya ve malzemeleri
sigorta kapsamındadır.
Örneğin:
Bütün konutta bulunan mobilyalar, resimler, ayna, cam kapılar, halılar, perdeler, evde
bulunan beyaz eşyalar ve aletler, elbiseler, televizyon, video, radyo, DVD aleti gibi
elektronik eşya, müzik Cdleri, kasetler, foto ve film aletleri, kitaplar, evde
bulunabilecek spor aletleri, çadır, bilgisayar, tamirat malzemeleri ve gereçleri, gözlük,
hobi malzemeleri vs.
Aynı zamanda para ve ziynet eşyaları, değerli kâğıtlar, pullar ve değerli para
koleksiyonuda sigorta kapsamındadır.
Konuta sonradan yapılan ilavelerde konut sigortası kapsamındadır. Örneğin, kat
kaloriferi, elektrik ve su tesisatında bulunan malzemeler, mutfak ve banyo, mobilya ve
aksesuarları, fayanslar, duvar boya ve kâğıtları, satelit aksesuarı, tekerlekli sandalye
ve binanın cam kaplamaları.
Sigortalama esnasında konutta bulunan eşyaların gerçek değerleri üzerinden
sigortalanması ileride sigorta tarafından karşılanacak hasar miktarının tespiti için
önemlidir.
Sigortadan yaralanabilmek için geçerli kurallar
Konut sigortası zarar anında zarar gören malın değerini veya değer kaybını öder.
Eğer bu mal aşağıda sıralanan sebeplerden birinden dolayı kullanılamayacak hale
gelmişse, zarar görüp, zayi olmuşsa ve bu malın zarar görmesinden dolayı oluşan
dolaylı zararlarda sigorta şirketi tarafından karşılanır.
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Yangın dışında, yıldırım düşmesi, infilak, uçak düşmesinden kaynaklanan zararlar
veya dolaylı zararlar, örneğin dumanın, kurumun, yangını söndürmek için kullanılan
suyun verdiği zararlar da sigorta kapsamındadır. Normal şartlarda unutulan sigara
izmaritten veya unutulan ütüden ve evdeki elektronik aletlerin kısa ve uzun devre
yapmasından kaynaklanan zararlar sigorta kapsamında değildir.
Fırtınanın yarattığı zararlar
Fırtınadan kasıt en az saatte 60 km/h üzeri esen rüzgârlardır ki, bunlardan dolayı
olabilecek veya bunların dolaylı meydana getirdikleri ağaç ve direk devrilmesi, kar,
dolu, tipi oluşması, kaya ve taş yuvarlanması, zemin kayması vs. de sigorta
kapsamındadır. Fırtına dolayısıyla oluşabilecek su taşmaları ile çığ devrilmeleri
normal şartlarda sigorta kapsamında olmayıp, isteğe göre ilaveten sigorta
yaptırılabilir.
Hırsızlık zararları
Kapalı ve kilitli konuta hırsız girmesinden, konut sakinlerine güç kullanılarak veya güç
kullanma tehdidi altında konutta yapılan gasptan oluşacak hasarlar sigorta
kapsamındadır.
Hırsızlık veya gasp dolayısıyla oluşabilecek dolaylı hasarlar, örneğin kilidin
yenilenmesi veya konuta verilen zararlarda sigorta tarcından karşılanır.
Su kaçakları
Burada konuttaki su tesisatından dolayı oluşabilecek hasarlar kast edilmiştir. Çamaşır
ve bulaşık makinesindeki arızalardan dolayı suyun verdiği zararlar, suyun tesisatta
donmasından dolayı oluşacak zararlarla, tesisattan su veya buhar kaçaklarının
meydana getirdiği zararlarda bu kategori içinde değerlendirilmelidir.
Yağmur suyunun meydana getirdiği hasarlar, sel baskınları, dere taşkınları, göllerin
taşmasından kaynaklanan hasarlar ve yer altı sularının verdiği hasarlar, havuz
sularının ve temizlik sularının hasarları bu sigorta kapsamında değildir.
Cam kırılması zararı
Burada her türlü kapı ve pencere camları, dolap ve resim camları, ayna ve her türlü
masa ve sehpa camı kast edilmektedir. 5 m2 üzeri cam alanlar genellikle ilave bir
prim ödenmesi karşılığında sigortaya tabidirler. Cam ve ayna çatlaması, bunların
çizilmesi bu sigorta kapsamında değildir. İçi boş camdan yapılmış ürünler, bardak
vazo gibi sigorta kapsamına girmez. Konutta bulunan özel cam ilavelerde kapsam
dışıdır.
Hava şartlarından dolayı oluşabilecek yukarıda sayılan zarar oluşum sebepleri de
konut sigortası kapsamındadır. Örneğin çatı veya ev duvarının hava şartlarından
dolayı zarar görmesi sonucu eğer yukarıda sayılan zarar türlerinden biri dolaylı olarak
oluşursa, bu zararda sigorta kapsamındadır.
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Zararın en aza indirilmesi için yapılan harcamalarda sigorta kapsamında olup,
hasardan sonra oluşan toplama ve temizlik masraflarının sadece en fazla 2% si
sigorta tarafından karşılanır.
Sigorta hangi zararları karşılar?
Konuttaki eşyalar yeni değerleri üzerinden sigortalıdırlar. Bu sayede eşyaların
çalınması veya zarar görmeleri durumunda sigortalı kişinin hiç bir şekilde maddi zarar
görmemesi sağlanmıştır. Bu sebepten o malın şu anki yeni fiyatı sigorta tarafından
karşılanır. Tek şart bu eşya ve malın konutta kullanılıyor olması ve en az şu anki yeni
değerinin 40% üzerinde bir değerde olmuş olması gerekmektedir. Aksi takdirde o
malın zarar görmeden önceki haline göre bir değer biçilerek, bu değer sigortalıya
ödenir. Bu yapılırken eşyanın yaşı, hal ve durumu göz önüne alınır.
Duvar boya ve kâğıtları ile yer döşemeleri, bunların zarar görmeden önceki değerine
göre sigorta tarafından karşılanır. Tamir olabilecek mallarda tamirat masrafı ve bazı
durumlarda ise tamirat masrafına ilaveten malın tamirattan sonra kaybettiği değerde
sigorta tarafından sigortalıya karşılanır. Kültürel ve sanatsal varlıklarda eşyanın yaşı
önemli değildir, o şeyin piyasa değeri sigorta tarafından karşılanır. Eşyanın sahibi için
özel bir değer ifade etmesi -piyasa değerinin üstünde- sigorta şirketini bağlamaz.
Sigortada zaman faktörü
Eğer poliçede özel bir madde yoksa konut sigorta primleri zaman içinde bir endeks
yardımıyla hayat şartlarına uyarlanır. Bu sayede ilerleyen zamanlarda hem sigorta
primlerinin, hem de zarar anında karşılanacak ödemelerin hayat şartlarına uygunluğu
sağlanır. Burada hem yıllık sigorta primleri hem de zarar karşısında sigortanın
ödemesi gereken meblağ tüketici fiyat endeksine otomatik olarak bağlanır. Buna
rağmen sigorta poliçesi zaman zaman gözden geçirilmelidir.
Sigorta kapsamında olmayanlar
Otomobiller ve onların çektiği karavanlar, motorlu ve motorsuz tekne ve yatlar ve
bunların ilave aksesuarlarıyla, hava ulaşım taşıtları, ticari mallar, depo malları, ticari
para, cirolar ve başkalarından toplanmış paralar sigorta kapsamında değildir.
Ayrıca savaş zararları, ayaklanmalardan ve gösterilerden oluşan zararlar, deprem
zararları, atom reaktörlerinden oluşabilecek zararlar, bilerek ve kasten meydana
getirilen hasar ve zararlar, konutun kullanılamayacak durumda olmasından dolayı
oluşabilecek bir takım zararlar, yanlış beyan edilen hasarlar, müşteri ve kiracıların
eşya ve malları da bu sigorta kapsamına girmezler.
Konut sigortasına dair incelikler
Poliçede belirtilen konuttaki mal ve eşyalardan başka:
• Kiler, kömürlük vs.
Kilitli kiler, kömürlük ve bahçe kulübesi gibi yerlerde bulunan bisiklet, araba
lastikleri, araba aksesuarları, seyahat ve spor aletleri ve araçları, elbiseler,
gıda maddeleri, derin dondurucular, çamaşır makineleri, odun kömür gibi
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yakacak malzemeleri de sigorta kapsamında olup, az değerli tavan arası
eşyası diye adlandırılan eşyalarda bu kapsama girer.
• Konut arsası üzerinde bulunan
Bahçe aletleri, bahçe mobilyaları, çocuk arabaları, kilitli bisikletler, binanın
çamaşır odasında veya kurutma odasında yıkanmayı veya kurutulmayı
bekleyen elbiselerle, bahçede asılmayı bekleyen elbiselerde konut dışında
bulunmalarına rağmen bu kapsamdadırlar. Konutun bulunduğu arsa üzerinde
bulunan, örneğin binanın merdivenlerinde bulanan eşyalarda sigorta
kapsamına girerler.
• Taşınma esnasında
Avusturya sınırları içinde bir konuttan başka bir konuta taşınma esnasında
eşyalar konut sigorta kapsamındadır. Taşınma durumu sigorta şirketine yazılı
olarak bildirilmelidir. Sigorta poliçesinin taşınmadan önce fes edilmesi
durumunda, hasar ve zarar sigorta tarafından karşılanmaz. Sigorta poliçesi
yeni adres de de geçerlidir.
• Konut dışı sigorta
Burada kasıt sigorta kapsamının coğrafi açıdan bütün Avrupa ve Akdeniz'e
kıyısı olan ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmesidir. Sigorta poliçesinde
belirtilen bir yüzdelik oranda veya belirtilen bir üst sınıra kadar konuttaki
eşyalar en fazla altı aya kadar geçici bir süre için sigortalanan konutun dışında
bulundukları, diğer kapalı mekânlarda da sigortalı sayılmaktadırlar.
Bu kapsama yazlıklar, ikinci adresler, yayla ve kayak evleri ile av kulübeleri ve diğer
devamlı oturulmayan ikinci adresler dahil değildir.
Güç kullanarak veya güç kullanma tehdidi altında zorla alıkonulan eşyalar için, o
anda konut dışında da olsalar belli bir oranda veya bir üst sınıra kadar sigorta
tarafından zarar karşılanır. Burada basit hırsızlık kastedilmemektedir, şiddet kullanma
söz konusudur.
Hasar ve zarar durumunda dikkat edilecek hususlar
Sigorta şirketine zaman geçirilmeden hasar bildirilmelidir. Eğer hasar sebebi yangın,
yıldırım düşmesi, infilak, haneye tecavüz ve hırsızlık, şiddet uygulayarak gasp ise
aynı zamanda emniyet kuvvetlerine de olay intikal ettirilmelidir. Bu arada hasar gören
veya zayi olan mal ve eşyanın bir listesi hazırlanmalıdır. Kredi kartları, banka
mevduat kartları kartlar hemen kapatılmalıdır.
Özel sorumluluk sigortası ne demek?
Özel sorumluluk sigortası konut sigortası kapsamına giren paket sigortanın bir türü
olup, coğrafi açıdan bütün Avrupa kıtasıyla Akdeniz'e kıyı ülkeleri kapsamaktadır.
Ekstra prim ödenmesi halinde bu sigorta bütün dünya ülkelerini kapsayacak şekilde
de genişletilebilir. Bu sigorta sayesinde konut sahibinin müstakil ev veya arsa
sahipleri burada kastedilmemektedir, bir sporcunun, yayanın veya taşıt yolcusunun
herhangi başka bir kişiye verebileceği zararlar sigorta kapsamına alınmıştır. Burada
poliçe sahibinin mal ve eşyaları dışında kişinin aynı evde ikamet eden eşi, hayat
arkadaşı, çocukları ve akrabaları sigorta kapsamındadır.
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Neler sigortalanmıştır?
Eğer siz her hangi bir kişi olarak veya konut sahibi sıfatınızla bir şahsa veya mala
gelmiş bir zarardan sorumlu tutulursanız, sigortanız öncelikle olayı içerik ve hukuksal
açıdan inceler ve sigorta sahibi olarak hukuksal açıdan sorumluluğunuz varsa, karşı
tarafın zararını telafi eder.
Bu sigortanın kuralları
Sigorta kapsam dışı olan durumlar
•

Kişinin işi, uğraşı ve mesleğinin gereği olan tehlikelerden kaynaklanan
zararlar, av esnasında oluşan zararlar, köpeğinizin verebileceği zararlar, ter
türlü hava aracınızın, motorlu taşıt aracınızın ve aynı zamanda ter türlü
motorlu, yelkenli ve elektrik motorlu deniz aracınızın verebileceği zararlar,

•

Kendi kendinize verdiğiniz zararlar

•

Sizin başkalarına onların eşya ve mallarını kullanırken, taşırken, saklarken
veya bu mal ve eşya ile çalışırken verdiğiniz zararlar

•

Yakın akrabalarınıza verdiğiniz zararlar, ilave anlaşmayla bu zararlarda
sigorta kapsamına alınabilirler

•

Bilerek ve kasten verilen zararlar

Ev sigortası
Ev sigortası nedir?
Konut sigortası için yukarıda belirtilen mevzuat müstakil ev sigortası için de geçerlidir.
Evimiz hepimiz için çok değerli olup, sigortalanması çok önemlidir. Tabii felaketlerin
-yangın, fırtına veya kar gibi- evimize vereceği hasarlar çoğu zaman altından
kalkamayacağımız finansal sorunlar oluşturabilir.
Kimler bu sigorta kapsamındadır?
Bina ve ev sahipleri poliçe sahipleridir. Binanın el değiştirmesi durumunda yeni bina
sahibi poliçeden dolayı otomatik sigortalıdır. Bu kişiler isterlerse hali hazırdaki
poliçeyi bir ay içinde fes ederek kendi istedikleri bir sigorta şirketiyle yeni bir poliçe
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yapabilirler. Her durumda yeni bina sahibinin isim ve adresi sigorta şirketine
bildirilmelidir.
Sigorta neleri kapsar?
Ev sigortasına bina sigortası da denir. Konut sigortası gibi birçok çeşitli zarar
unsurlarına karşı ev ve binayı sigortalar. Yangın, musluk kaçakları, fırtına, özel
sorumluluk sigortası gibi. Binanın sadece kendisi değil binanın poliçede belirtilen ait
arsa üzerinde bulunan ve ilave binaları, garajları, depoları ve kilerlerde sigorta
kapsamındadır. Binadan anladığımız temel duvarlarından başlayıp, binadaki bütün
taşınamaz ve ilave inşaat bölümleri ile sonradan inşa edilen binaya ait ek inşaatlardır.
Ayrıca binanın duvarları, tavanları, boyası, duvar kâğıtları, yer zemin döşemeleri,
kalorifer, elektrik, gaz ve su tesisatı ve binadaki çeşitli anten sistemleri.
Sigorta kuralları
Sigorta kapsamında olan tehlikeler
Yangın
Yangın ve yıldırım düşmesi sonucu -yıldırım doğrudan binaya isabet etmesi- oluşan
hasarlar, infilak, uçak düşmesi, yangın söndürülmesi anında oluşan hasarlar, hasar
kaldırma ve temizle işlemleri sonucu oluşan hasarlar ve bu esnada kaybolan şeyler
bu sigorta kapsamındadır. Özel maddelerle dolaylı olarak yıldırım düşmesi sonucu,
bina çitlerindeki hasarlarda sigortalanabilir. Yangın oluşmamasına rağmen aşırı
sıcaklıktan oluşan hasarlarla bilerek sıcaklık ve ateş maruz bırakılmış mallarda
oluşacak hasarlar sigorta kapsamında değildir.
Fırtına
60km/h üzeri esen rüzgârlarla bu rüzgârların sebep olduğu ağaç ve kalasların
devrilmesi tipi, dolu, şiddetli kar yağışı oluşması, taş ve kaya yuvarlanması, toprak
kayması vs. sonucu oluşan hasar sigorta kapsamında olup istendiği takdirde sabit
olmayan güneş enerjisi kolektörleri, cam çatılar, özel cam alanlar ve taşkınlar
dolayısıyla oluşan sel baskınlarındaki hasarlarda sigorta kapsamına alınabilirler.
Normal hallerde su baskınları, bundan dolayı oluşan toprak ve kar kaymaları, inşaat
ve maden arama çalışmaları sırasında oluşabilecek yer ve zemin hareketlerinden
dolayı oluşan hasarlarla, yetersiz bakım görmemiş binalarda oluşan hasarlarla, tadilat
ve tamirat işlemleri sırasında oluşabilecek hasarlar sigorta kapsamına girmezler.
Su kaçakları
Burada su tesisatındaki kaçaklardan veya bu tesisata bağlı makinelerdeki
kaçaklardan oluşan hasarlar kast edilmiştir. Su tesisatının delinmesi veya suyun
tesisatta donmasından dolayı oluşacak zararlarla su veya buhar kaçaklarının
meydana getirdiği zararlarda bu kategori içinde değerlendirilmelidir. Poliçeye ilave
maddelerle tesisattaki çürümeden oluşabilecek kaçaklar, tesisata bağlı sistemlerdeki
hasarlar, tamirat masrafları ile tıkanmaları önlemek için yapılan harcamalarda, binaya
su getiren bina dışındaki ve hatta arsa dışındaki su kanallarındaki hasarlar ile yer
zeminine döşenen kalorifer, bina havuzunda oluşabilecek hasarlarla, güneş enerjisi
kolektörlerindeki hasarlarda sigorta kapsamına alınabilirler. Fazla yağıştan oluşan
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hasarlar ile aynı sebepten oluşabilecek taşkınlar, yer altı sularının hasarları ve su
çekilmeleri bu kapsamda değildir.
Sigorta hizmetleri
Sigorta ödemelerinde binanın değerini göz önüne alır. Eğer bina sigortalanırken
gerçek değerinin altında sigortalanmışsa sigorta ödemeleri bu oranda olur. Normal
şartlarda bu durumda sigorta poliçesi otomatik olarak inşaat sektörü maliyet
endeksine bağlanmıştır. Normal de bina yeni değeri üzerinden sigortalanır. Hasar
anında binanın yeniden yapılması durumunda ödenecek meblağ veya hafif
hasarlarda tamirat için gerekli meblağ sigorta tarafından karşılanır. Tamamının
ödenmemesi hallerinde bu ödemenin yapılabilmesi için sigorta poliçesinde belirtilen
süre içerisinde binanın yeni inşaatının bitirilmesi gerekmektedir.
Bina sigortasında dikkat edilecek hususlar
Binanın el değiştirmesi, binaya ek ilaveler yapılması veya sigortanın bilmesi gereken
risk artırıcı unsurlar sigorta şirketine bildirilmelidir, aksi takdirde oluşabilecek hasarda
sigorta sorumluluk kabul etmez.
Ek hizmetler
Hasarı asgari seviyede tutmak için yapılan harcamalarda sigorta kapsamındadır.
Hasar kaldırma, yıkım ve molozların taşınması ve depolanma masrafları da sigorta
kapsamında olup poliçede belirtilen oranlarda sigorta şirketi tarafından karşılanır.
Özel maddelerle ev sahibinin bu afette oluşan kira kayıplarıyla, sigortası bulunan
kiracının evinin oturulamaz hale gelmesi halinde kira masrafları da sigorta tarafından
karşılanır.
Hasar anında yapılması gerekenler
Sigorta şirketine zaman geçirilmeden hasar bildirilmelidir. Eğer hasar sebebi yangın,
yıldırım düşmesi, infilak, haneye tecavüz ve hırsızlık, hırsızlık ve gaspsa aynı
zamanda emniyet kuvvetlerine de olay intikal ettirilmelidir. Bu arada hasar gören veya
zayi olan mal ve eşyanın bir listesi hazırlanmalıdır. Banka hesapları ve kredi kartları
gibi kartlar hemen iptal edilmelidir.
Küçük hasarlarda oluşan tamirat masrafları sigorta tarafından hasar tespitinden sonra
karşılanır. Yeniden inşa edilmesini gerektiren büyük hasarlarda ise sigorta tarafından
hasarın sebebi ve miktarı tespit edildikten sonra önce bir ön ödeme yapılır ve geri
kalan fark inşaat bitiminde ödenir. Yeniden inşa istenmiyorsa binanın hasar anındaki
değeri sigorta tarafından karşılanır. Bu husus sigorta şartnamesinde yer alır.
Bir hasardan sonra sigorta tarafından karşılanacak sigortalama miktarında azalma
oluşacağından aynı yıl içinde düşük sigortalı durumuna düşmemek için bu miktarın
tekrar sigortalanmasında yarar vardır.
İnşaat halindeki binalar
Ev sigortası paketinin bir parçası olan yangın sigortasından prim ödemeksizin inşaat
esnasında yaralanmak mümkündür. Paketin diğer bir parçası olan fırtına sigortasının
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kapsamı çatı betonunun atılması, tavanların bitmesi, çatının kapanması ve sıvasının
yapılması ile çatı pencere ve kapılarının kapatılmasından sonra başlar. Bina
sigortasının diğer bütün alt başlıkları -paketin geri kalanı- binanın tamamen bitirilmesi
veya kullanıma alınmasında başlar.
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Bölümdeki öğrenim hedefleri
Konut ve bina sigortasının oluşumu ve gelişimi
Bu sigortaların türleri ve alt başlıkları
Soygun ve hırsızlığa karşı sigorta şekilleri
Hasar durumunda yapılaması gereken işlemler
AB içinde ve dışında konut ve bina sigortasının geçerli olduğu durumlar
Türkçe ve Almanca bu konulara özgün kelime ve deyim bilgisi
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Ders planı
Bu bölüm 90 dakika olup tekrarlanabilir veya içindeki alıştırmalar değiştirilebilir.
Süre –
dakika
olarak1-2

Dersin içeriği

41-60

Öğretmen tarafından iki dilde de öğrencilerin
selamlanması
Almanca olarak konut ve bina sigortasına
giriş, tarifi ve tarihsel gelişimi
Türkçe olarak konut ve bina sigortasına giriş
ve tarihsel gelişimi
Almanca olarak konut ve bina sigortası
hakkında detay bilginin ve kuralların
açıklanması ve anlatılması
Türkçe olarak konut ve bina sigortası
hakkında detay bilginin ve kuralların
açıklanması ve anlatılması
Almanca ve Türkçe soruların
cevaplandırılması
Almanca örneklendirme ve alıştırmalar

61-75

Türkçe örneklendirme ve alıştırmalar

76-80

Öğretmenin tercihine kalan tek bir dilde
alıştırmaların konuşulması
Öğretmenin tercihine göre tek bir dilde kısa
toparlama kapanış tartışması ve
değerlendirme

3-8
9-13
14-20
21-28
29-40

81-90

Derste kullanabilecek
yardımcı elementler

Öğretmenin kullanacağı
Enformasyon broşürü
Öğretmenin kullanacağı
enformasyon broşürü
Öğretmenin kullanacağı
enformasyon broşürü
Öğretmenin kullanacağı
enformasyon broşürü

Grup çalışması ve ferdi
çalışmalar
Grup çalışması ve ferdi
çalışmalar

Bila-Train in practice – Konut ve Bina Sigortası – Versicherungsfachmann / frau – DE-TR

16

Test/Değerlendirme
Bu kâğıtlar konut ve bina sigortasının temel kurallarının sorgulanabilmesi için
öğrencilere dağıtılabilir.
1- Ev eşyası nedir?

2- Konut sigortasında neler sigortalanmıştır?

3- Zararın en aza indirilmesi için yapılan harcamalar nelerdir?

4- Sigortanın endekse bağlanması ne demektir?

5- İnşaat halindeki binalarda sigortalanabilirler mi?
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Cevaplar:
1- Ev eşyası konutta bulunan demirbaşlara verilen isimdir. Bunlar evde kullanılan
veya tüketilen şeyler olup, ayrı eten ilave şeylerde isimleri sayılarak bu listeye
dahil edilebilir, örneğin belli bir üst sınıra kadar geçerli olmak üzere değerli
eşya.

2- Bütün mobilya ve aksamı, resim, ayna, cam kapılar, halılar, perdeler, küçük ev
eşyaları, tabak çanak vs. ev aletleri, her türlü giyim eşyası, ses ve görüntü
aletleri (televizyon, radyo...) CD ve DVD’ler, kasetçalar, pikap, teyp, plaklar,
foto-film ve video aksanı, bilgisayar ve aksanı, optik aletler ve gereçler, müzik
aletleri, kitaplar, spor ve kamp alet ve aksesuarları, evde bulunabilecek
hırdavat tamirat ve tadilat araç ve gereçleri ve hobi malzemeleri.

3- Zararı en aza indirmek için yapılan masraflar: Toplama ve temizlik masrafları
genellikle sigorta meblağının 2% sine kadar karşılanır.

4- Eğer başka bir şekil belirlenmemişse, konut sigortasında zaman içindeki değer
değişimlerine karşı özel bir “değerin uyarlanması maddesi” mevcuttur. Bu
sayede sigortanın karşılama oranı zamana uyarlanır. Hem sigorta primleri hem
de hasar ve zarar ödemeleri tüketici fiyat endeksine bağlanmıştır. Her şeye
rağmen zaman zaman sigorta poliçesinin zaman ayarı yeniden gözden
geçirilmelidir.

5- Evet. Yangın sigortası primsiz yapılabilir. Bunun yanında Ev sigortası bir
“sigorta paketi” olup paketin içinde olan fırtına sigortasının kapsamı çatı
betonunun atılması, tavanların bitmesi, çatının kapanması ve sıvasının
yapılması ile çatı pencere ve kapılarının kapatılmasından sonra başlar. Bina
sigortasının diğer bütün alt başlıkları -bohçanın geri kalan sigorta ayaklarıbinanın tamamen bitirilmesi veya kullanıma alınmasında başlar.
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Bölümde geçen mesleki terimler
Konut sigortası
Müstakil ev sigortası
Bina sigortası
Paket sigorta
Eşya zarar sigortası
Su baskını sigortası
Cam sigortası
Camdan pişirme ocaklarının sigortası
Elektrik voltaj hasarı sigortası
Soygun ve hırsızlık sigortası
(Büyük) Dikkatsizlik
Tabii olaylar
Bir kere ödeme
Taksitlendirme
Yararlanan kişi
İkinci adres
Dolaylı olarak yıldırım düşmesinden oluşabilecek zararlar
Zarar veya hasarı azaltan harcamalar
Yeni değeri
Malın yeniden temini halinde yapılaması gerekecek harcama
Şu anki değeri -kullanılmış değeriZaman içinde malın değer artış/azalışının göz önüne alınması
Dolaylı hasarlar
Sigortanın değerin altında yapılması
Yararın telafisi için hak arama
İnşaat maliyet endeksi
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