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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Konu : Üyelerin Talepleri hk.

Malumlarınız olduğu üzere sigorta, risklerin gerçekleşmesi halinde doğan zararı karşılar, böylece geleceğin maddi 
açıdan belirli hale gelmesini ve daha az risk almamızı sağlar. Günümüzde en çok karşılaşılan sigorta türleri 
içerisinde trafik sigortası, bireysel emeklilik sistemi (BES), konut sigortası, zorunlu deprem sigortası (DASK), 
yıllık hayat sigortası, seyahat sigortası gibi sigortalar yer almaktadır. Bunların yanı sıra tekne ve yat sigortaları ise 
günümüzde çok fazla bilinmeyen sigorta türleri içerisinde bulunmakta olup;  karada yaşanabilen tehlikeler gibi 
denizlerde de bir takım tehlike ve riskler bulunmaktadır.
 
Bu tehlikeler içerisinde fırtına çarpma, karaya oturma, deniz ve kara tehlikeleri, bir takım eşyaların, araçların ve 
makinelerin zor kullanılarak çalınması,  teknenin-su motorunun ya da dıştan takma motorunun çalınması, teknelerde 
veya makinelerde olan gizli kusurlar sebebiyle meydana gelen patlamalar veya teknenin bakıma alındığı yerden 
teknenin indirilirken ya da bindirilirken meydana gelebilecek bütün hasarlar sayılabilmektedir. Bu noktada önemle 
ifade etmek isteriz ki, karada olduu kadar tekne ve yatlar içinde pek çok risk bulunmaktadır.
 
Ancak sektörde yaşanan ve tekne sahipleri ve sigorta acentesi üyelerimiz tarafından odamıza iletilen konuların 
başında sigorta şirketlerinin 30 yaş üstündeki tekneler için teminat vermemesi hususu gelmektedir. Bu husus tekne 
sahiplerini zor duruma sokmakta ve yaşanabilecek tehlikelere karşı savunmasız bırakmaktadır.
 
Bu kapsamda, Odamıza üyelerimizce iletilen talepler doğrultusunda, 30 yaş üstü tekne veya yatlarda yukarıda 
bahsedilen durumlarla karşılaşılması halinde üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası ile yatırımlarının güvence 
altına alınmasının sağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
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