Vefat, Sakatlık ve Cenaze Yardımı Havuzu
Geçerlik Şartları (01.11.2019 - 01.11.2020 Tarihleri Arasında Yürürlük Arz Eden)

1. Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği, kayıtlı asil üyelerinin ve yakınlarının ani ve harici bir hadisenin tesiriyle
kendi iradeleri dışında (kaza sonucu) ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalması neticesinde
aşağıdaki şartlarda yardımda bulunmaktadır. Dernek burada anılan ya da anılmamış olan her türlü
yardımı kendi nem ve hesabına yapabileceği gibi mevzuatın ilgili hükümlerinin ve sigorta sözleşmesi
şartlarının geçerlik arz etmesi koşuluyla sigorta şirketleri eliyle de yaptırabilir.
2. Aşağıdaki haller de kaza sayılır:
a. Birden bire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden,
b. Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve
kopmasından,
c. Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler,
d. Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan
e. Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kaymasından
f. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan
sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili
organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal
kirlenme, bulaşma veya zehirlenmelerden
g. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara
katılmak ya da bunlara katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda
belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini
azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerden
mütevellit vefat hali veya cismani arızalar.
3. Aşağıdaki haller havuzdan hariçtir:
a. Hastalık sonucu ya da herhangi bir kazaya bağlı olmaksızın gerçekleşen ecelen vefatlar,
b. Harp veya harp mahiyetindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç
kargaşalıklar,
c. Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak,
d. Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,
e. Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali müstesna, kişinin kendisini bilerek ağır tehlikeye
maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
f. Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve
kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
g. Kapsama giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde suda boğulmalar,
h. Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
i. Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu ve sair vahşi hayvan avcılığı ve
yüksek dağlarda avcılık,
j. Dağlara ve cümudiyelere tırmanma suretiyle yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan
bilumum sporlar; cirit oyunu, binicilik, polo, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve
yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
k. Her nevi spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları,
l. Havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş.
4. Yardım havuzu Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında da caridir; ancak Irak Cumhuriyeti ve Afganistan
İslam Cumhuriyeti’nde yaşanabilecek kazalar havuzdan istisnadır.

5. Vefat hallerine ilişkin yardım, tabip tarafından düzenlenen vefat raporu ya da geçerli defin belgesinin
iletilmesini takip eden üç(3) iş günü içerisinde yerine getirilir.
6. Yardım, beher üye ve yakınları için aşağıdaki tabloda yer alan alt limitler dâhilinde geçerlidir.
Üye
Üye Yakını
(1)
(2)

Kazaen Vefat

Kazaen Sürekli Sakatlık

15.000,00 TL

15.000,00 TL (1)

3.000,00 TL (2)

3.000,00 TL (1, 2)

Daimi sakatlığa ilişkin yardım Ek-1’de yer alan tablo oranında ödenir.
Kişi başı 3.000,00 TL olmak üzere, her bir üyenin yakınları için azami toplam 9.000,00 TL ile sınırlıdır.

7. Riskin gerçekleşmesi halinde ilgili yardım kanunî hak sahiplerine ödenir.
8. Üye Yakını ifadesi, dernek asil üyelerinin (a) eşleri, (b) anne ve babaları ile (c) çocuklarını ifade eder.
Bunlar arasında anılan “eş” ifadesi ise üyenin T.C. mevzuatı ya da dünya üzerinde herhangi bir
ülkedeki evlilik, yasal birliktelik, ortak yaşam beyanı gibi belgelenebilir medeni birliktelik halleri uyarınca
eş ya da partnerini kapsar.
9. Yardım havuzu, üye ve üye yakını ayrımı yapılmaksızın altı(6)(dâhil) ile yetmiş beş(75)(dâhil) yaş
aralığındaki gerçek kişiler için meridir.
10. 1 Kasım 2019 ile 1 Kasım 2020 tarihleri arasında bu havuz, merkezi Türkiye İstanbul’da bulunan
0871052362300018 kayıt numaralı GULF Sigorta Anonim Şirketi tarafından 995000010011583
numaralı Grup Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi uyarınca işletilmektedir.

EK 1

SÜREKLİ SAKATLIK YARDIMI TABLOSU
Vaka ya da Ziyan
İki gözün tamamen kaybı
İki kolun veya iki elin tamamen kaybı
İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı
Bir kol veya bir el ile beraber bir bacağın veya bir ayağın tamamen kaybı
Umumi felç
Şifa bulmaz akıl hastalığı
Bir bacağın dizden yukarısından tamamen kaybı
Bir bacağın dizden aşağısından tamamen kaybı
Bir ayağın tamamen kaybı
Bir ayağın bütün parmaklar dâhil kısmen kesilmesi
Bir kalçanın hareketinin tamamen kaybı
Bir dizin hareketinin tamamen kaybı
Bir ayak bileği hareketinin tamamen kaybı
Bir ayak başparmağının tamamen kaybı
Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması
Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması
Kırılan bir diz kapağının iyi kaynamaması
Bir bacağın 5 cm veya daha fazla kısalması
Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün rüyet kudretinin yarı yarıya kaybı
Her iki kulağın tamamen sağırlığı
Bir kulağın tamamen sağırlığı
Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması
Amudi fikarinin bariz inhına ile müterafik hareketsizliği
Göğüs kafesinde devamlı şekil bozukluğu yapan kaburga kırıklığı
Kolun veya elin tamamen kaybı
Omuz hareketinin tamamen kaybı
Dirsek hareketinin tamamen kaybı
Bilek hareketinin tamamen kaybı
Başparmak ile şahadet parmağının tamamen kaybı
Başparmak ile beraber şahadet parmağından gayri bir parmağın tamamen kaybı
Şahadet parmağı ile beraber başparmaktan gayri bir parmağın tamamen kaybı
Baş ve şahadet parmaklarından gayri üç parmağın tamamen kaybı
Yalnız başparmağın tamamen kaybı
Yalnız şahadet parmağının tamamen kaybı
Yalnız orta parmağın tamamen kaybı
Yalnız yüzük parmağının tamamen kaybı
Yalnız küçük parmağın tamamen kaybı

Yardım Limitinin %
100
100
100
100
100
100
50
40
40
30
30
20
15
8
30
20
20
15
25
40
10
25
30
10
Sağ
Sol
60
50
25
20
20
15
20
15
30
25
25
20
20
15
25
20
20
15
15
10
10
8
8
7
7
6

Tablo Notları:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Yukarıdaki cetvelde zikredilmemiş bulunan maluliyetlerin nispeti, daha az vahim olsalar bile, bunların ehemmiyet
derecelerine göre ve cetvelde yazılı nispetlere kıyasen tayin olunur.
Daimi maluliyet nispetlerinin tayininde kişinin meslek ve sanatı nazarı itibara alınmaz.
Bir uzvun veya bir uzuv kısmının kaybı tabiri, o uzvun veya uzuv kısmının kati ve mutlak surette vazife görememesini ve
kullanılamamasını ifade eder.
Bir kazadan evvel esasen hiçbir surette vazife göremeyen ve kullanılamayan bir uzvun veya bir uzuv kısmının kaybı
tazmin olunmaz.
Bu kazadan evvel kısmen malul bulunan bir uzvun veya bir uzuv kısmının maluliyet nispeti kaza sebebiyle arttığı takdirde
tazminat, kazadan evvelki nispet ile sonraki nispet arasındaki farka göre hesaplanır.
Aynı kazadan dolayı muhtelif uzuvlarda veya uzuv kısımlarında meydana gelen maluliyetler için ayrı ayrı hesap edilecek
tazminatın yekûnu ilgili yardım limiti hanesinde gösterilen meblağı geçemez.
Kişi solak olduğu takdirde, yukarıdaki cetvelde sağ ve sol el için tayin olunan nispetler tersine uygulanır.

