
2015/11 saydı Genelgenin 5. 

igorta konusu faaliyeti bulunan gerçek ve tüzel kişinin sigorta talebinin sigorta 
şirketine ulaşmasını mtiteakılıen 5 iş günü içinde sigorta şirketince risk inceleme heyeti teşkil 
edilir. Risk inceleme heyeti üyelerince atama= kabulünü intireakiben 30 iş günü içinde rapor 
tanzim edilir. Söz konusu raporda asgari sigortalama şartlarının sağlandığnun tespiti halinde, 
sigorta ücretinin tamamının peşinen ödenmesi veya tarafların primin taksitler halinde 
ödenmesini kabul ettikleri durumda ptimin en az 2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ve 
ilgili mevzuat çerçevesinde Devletçe sunulan zorunlu ~Umm bedeli kadarının peşinen 
ödenntes' karşıhğında söz konusu raporun ilgili sigorta şirketine ~tabiri milteakiben 5 iş 
günü içinde sigorta poliçesi düzenlenir, 

7. Risk inceleme heyetinde görev almak üzere atanan uzman görevlendirmeyi üst üste 
3 kez teddeder veya görevlendinnenhı reddi veya kabulü yöniuıde üst liste 3 kez bildirimde 
bulımmazsa SBM nezdindeki ilgili veri tabalundan fıl=lır. Uzmanlarm ~etini
görevlendinneden önce SBM'ye bildinueleri halinde, bu kişilerin görevlendirmeleri 
yapılmaz. 

8. Risk inceleme bedeli; Üretim ve üretim hartr 	 bulunan penıonel sayısı 
I0'u geçmeyen işletmeler ıçin her bir &Biter için 500 TI.7yi ve her bır ıtnıan için 40011.7yi, 
anılan personel sayısı 10'un üstünde olup 20.yi geçmeyen işletmeler ıçin her biz eksper için 
75011.'yi ve her bir =nen için 600 TI.'"yi, anılan personel sayısı 20 	üstünde olup 30'u 
geçmeyen işletmeler için her bir eksper için 1000 TL' yı ve her bir uzman için 800 TL'yi 
aşamaz. Bu madde ile belirlenen risk inceleme bedeli ile incelemeyi° ilgili diğer masraflar 
sigorta polkesini düzenleyen sigorta şirketi tarafından ~atım Bu madde hükmü bu 
Genelgenin yayını' tanlii itibariyle risk inceleme süreci dahilinde ilimiz rapor ditunle~ 
dut risk inceleme heyetleri için tımılantr. 

9. 2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Ksraıı ile sigorta konusu  faaliyeti Yürüten gerçek 
ve tüzel kişilere tahmil edilen ~Ok poliçe talebinde bulunmak ve prim ödemektir. 
Bunları yerine getirdiği halde kendisinin kusuru bulunmamasına rağmen Poliçe 
dlizenletemeyen gerçek ve tüzel kişilerin anılan Karar çerçevcsindc sorumluluğu 
bulimmamaktadır. Sigorta şirketine poliçe talebinde bu1ıınmile1a beraber prim ödememek ve 
sair suretie poliçe dilzenletmeyen gerçek ve tüzel kişiler, ilgili sigorta şirketi ~den Enerj 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Maden Işleri Genel Müdürlüğüne ve Çahşma ve Sos 
Güvenlik Bakanlığı-Iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildhilir. 

10, 2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2. maddesinin1. hicran 

"1 inci madde kapsamında faaliyette bulunmak için ilgili kamu kurumlarına yapıl 
ruhsat başvurularında sigorta poliçei aranır. 
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