
 

 
 

 
 

 

 
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 

 
 
16.04.2020 tarihinde TOBB ve Halk Sigorta (Ali Sertaç Canal) işbirliğinde, Devlet Destekli Ticari 
Alacak Sigortası hakkında bilgilendirme Webinarı düzenlenmiştir. Buna göre; 

 

Teminat 

Ticari Alacak Sigortası, 01.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren Kredi Sigortası Genel Şartları 

kapsamında sunulan bir sigorta ürünüdür. Herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli 

satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alınır. Kredi limiti tahsis edilmiş 

bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi halinde 

teminat sağlar. Sistem tüm sektörlere açıktır. 

 

Kapsam 

Açık hesap, çek ve senet ile, vadeli faturalı olarak tüzel kişilere (şahıs şirketi, adi ortaklık 

vb. dahil) yapılan yurtiçi TL satışlar teminat altındadır. Yurtiçi döviz satışlar ise, fatura 

üzerinde kurun belirtilmesi ve ödemenin faturadaki kur üzerinden yapılması kaydıyla 

kapsama dahil edilebilmektedir. Her iki tarafın da şahıs olmaması gerekmektedir. İhracat 

satışlarının sisteme dahil olmadığı ve dahil olması yönünde bir çalışma bulunmadığı 

belirtilmiştir. Bu konuda Eximbank veya yabancı sigorta şirketlerinden teminat 

bulunabileceği iletilmiştir.  

 

Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS vb.), grup şirketleri, kamu 

kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, 

kamu iktisadi kuruluşları ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlar teminat 

haricidir. 

 

Yıllık net satış hasılatı 125.000.000 TL’ye kadar olan firmalar yararlanabilmektedir 

(firmanın yurtiçi ve yurtdışı satış cirosunun toplamı 125.000.000TL yi aşmamalıdır). Grup 

şirketleri ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Sistemden yararlanabilmek için, sigortalının ya da 

kredi limiti talep edilen alıcıların, 2 yıldan fazla bir süre önce kurulmuş ve aktif olması şartı 

aranmaktadır.  

 

Poliçe tanzim tarihi itibariyle kesilmiş olan faturalar sigorta kapsamı altına alınabilmektedir. 

Bu tarihten önce kesilmiş olan faturalarla ilgili herhangi bir teminat söz konusu 

olmayacaktır. Sadece TL olarak kesilen faturalar teminata alınabilmektedir. E-fatura da 

olabilmektedir.  

 

Sigortalının hem mevcutta çalıştığı, hem de poliçe dönemi içinde yeni çalışmaya 

başlayacağı alıcıların analizi Halk Sigorta tarafından yapılarak risk ölçülmektedir. Bu 

ölçümleme sonucunda alıcılara 1 (en düşük riskli) ile 6 (en yüksek riskli) arasında skor 

verilmektedir. Skoru 1 ile 5 arasında olan alıcılar için talep edilen kredi limitlerine bağlı 

olarak limit tahsisi yapılmakta, skoru 6 olan için limit tahsis edilmemektedir. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Risk değerlendirmesi sonucuna bağlı olarak, skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, 

otomatik limit tahsisi ile 750.000 TL’ye kadar kredi limiti verilebilir. Alıcılar için talep edilen 

kredi limitlerinin otomatik olarak tahsis edilen limitin üzerinde kalması durumunda, Halk 

Sigorta kredi tahsis ekibi değerlendirme yapar. Kredi tahsis ekibi tarafından yapılan 

işlemler ile yeni müşteriler için yapılan kredi limit başvuruları ek prim yaratmamaktadır. 

Skorlama sırasında alıcılardan herhangi bir bilgi / belge istenmediği ve sigortalının 

yaptırdığı sigortadan alıcıların haberdar edilmedikleri belirtilmiştir.   

 

Mevcut sigortalılarda talep edilen alıcılar için kredi limitlerinin 1 gün gibi kısa sürede çıktığı 

belirtilmiştir. Tahsis edilen limitin belirli haller hariç olmak kaydıyla poliçe sonuna kadar 

korunduğu belirtilmiştir. 

 

Limit ve Fiyatlandırma 

Prim, aşağıdaki tabloya göre hesaplanır. Sigortalanabilir ciro ile müşterinin seçmiş olduğu 

vade aralığına denk gelen prim oranının çarpılması ile elde edilmektedir. 

 
 120 güne 

kadar vadeli 

satışlar için 

180 güne 

kadar vadeli 

satışlar için 

240 güne 

kadar vadeli 

satışlar için 

360 güne 

kadar vadeli 

satışlar için 

Azami teminat tutarı 

VADELİ SATIŞLARDAN 

ELDE EDİLEN CİRO (TL) 

ORAN (%) ORAN (%) ORAN (%) ORAN (%) NET PRİMİN KATI 

0-3.000.000 0,50 0,80 1,20 1,40 30 

3.000.001-5.000.000 0,45 0,70 1,05 1,23 30 

5.000.001-10.000.000 0,42 0,60 0,85 1,05 30 

10.000.001-15.000.000 0,40 0,50 0,60 0,88 30 

15.000.001-20.000.000 0,35 0,45 0,55 0,79 30 

20.000.001-25.000.000 0,32 0,40 0,50 0,70 30 

25.000.001-40.000.000 0.29 0,37 0,47 0,65 30 

40.000.001-65.000.000 0,26 0,33 0,42 0,58 30 

65.000.001-100.000.000 0,24 0,30 0,37 0,53 30 

100.000.001-125.000.000 0,22 0,28 0,34 0,49 30 

 

 

Teklif aşamasında kredi talebinde bulunulan her alıcı başına 10 TL sorgulama ücreti 

işlenmektedir. Ancak teklifin 10 gün içinde poliçeleştirilmesi halinde sorgulama veya izleme 

ücreti alınmamaktadır. 

 

Risk Değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin tüm alıcılarının dikkate 

alınması esastır. Teminat verilmeyen türdeki satışlar, fiyatlandırmada toplam vadeli satış 

cirosundan düşülebilir ancak riske göre alıcı seçmek mümkün olmayıp, sigortalının tüm 

vadeli satışları poliçeye dahil edilmektedir.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sigorta sürecinde, tüm faturalarının ibrazı istenmemekte ancak hasar halinde talep 

edilmektedir. Sadece sözleşmenin / kiralama işleminin bulunması yeterli olmayıp, mutlaka 

ürün ya da hizmet satışına ait faturanın olması gerekmektedir. Sigortalı ile alıcı arasında 

bir satış sözleşmesi varsa, sözleşmede satış vadesinin belirtilmesi yeterli olmakla birlikte, 

satış sözleşmesi yoksa, satış vadesinin fatura üzerinde mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.  

 

Fiyatlandırmanın, beklenen ciroya göre değil, biten mali yılın sigortalanabilir cirosuna göre 

yapıldığı belirtilmiştir. Dolayısıyla yılsonunda ayarlama primi uygulanmamaktadır. 

 

Hasar / primin yüksek olması ile ilgili bir artış uygulanmadığı gibi, hasarsızlık indiriminin de 

mümkün olmadığı bildirilmiştir.  

 

Bunun bir havuz poliçesi olduğu, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta, Güneş, Ak Sigorta, Anadolu, 

Quick, Mapfre, Neova, Eureko, Allianz, Şeker Sigorta, Axa, Bereket, Magdeburger Sigorta, 

Euler Hermes ve Sompo Japan Sigorta’nın ORYM sistemine katıldığı belirtilmiştir. Başta 

sistemin yöneticisi Halk Sigorta olmak üzere, sisteme katılan tüm sigorta şirketleri ve bu 

şirketlerin aracıları vasıtasıyla ve başvuru formu eşliğinde başvuru yapılabildiği 

belirtilmiştir. Poliçeler 1 yıl için düzenlenmektedir. 

 

Hasar yönetimi 

Sigortalı, Merkez’e hasar evrakları ile birlikte ORYM (Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi) 
internet sitesi üzerinden başvuruda bulunur. Tüm bilgi ve belgeleri zamanında iletmekle 
yükümlüdür. Merkez, hasar evraklarını kontrol eder. Eksik varsa sigortalıyı bilgilendirir. 
Kabul edilen dosyaları hukuk bürosuna iletir. Hukuk bürosu, sulh veya hukuk yolları ile 
tahsilat işlemine başlar.  
 
Tahsilat hizmeti, gecikme yaşanan alıcıdaki toplam alacak için sunulur. Başvurunun 

onaylanmasından sonra avukatlar tüm işlemleri sigortalı adına yapmaktadır. 120 günlük 

süre sonunda tahsilat işlemi sonuçlanmamış ise, takiben 30 gün içinde tazminat ödemesi 

yapılır. Tahsis edilen kredi limiti veya borç rakamı üzerinden %70 veya %90 teminat 

oranlarına istinaden tazminat ödemesini gerçekleştirilir. Tazminat ödemesinden sonra da 

söz konusu hasar dosyası ile ilgili hukuki süreci devam ettirirler. Böylece olası bir tahsilat 

durumunda, tazminat tutarını aşan kısmı da ödenir. Sigortalı isterse bekleme süresinin 

kısaltılmasını talep edebilir. Bu durumda kısaltılacak her bir 30 gün için, poliçede belirlenen 

tazminat oranı kademeli olarak düşer. 

Hukuki masraflarda Türkiye Barolar Birliği’nin ilgili yıldaki avukatlık asgari ücret tarifesi 
esas alınır.     

 
Hasar bildirilen alıcı için limit durdurulur ve teminat kesilir. Eğer sigortalı bu alıcı ile 

ticaretine devam etmeyi tercih ederse ve sigortacı tahsilat gerçekleştirirse, tazminat tutarı 

hasar konusu olan en eski faturaya kapatılır.  

 

Daha detaylı bilgi www.alacaksigortasi.gov.tr adresinden temin edilebilir. 

 

http://www.alacaksigortasi.gov.tr/

