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Hakkımızda

Mars Sigorta ;

1997 yılında kurulan Mars Sigorta müşteri odaklı hizmet anlayışıyla, en üst seviye ve kalitede çağdaş

sigortacılık hizmetleri vermektedir.

Hizmet verdiği her alanda en iyi olmayı misyon olarak benimseyen şirketimiz; Nakliye, Konut, İşyeri, Kasko,

Trafik, Sağlık, Mesleki Sorumluluk, Ferdi kaza gibi hayat dışı tüm branşlarda yaygın güvence sunarak koşulsuz müşteri

tatminini hedeflemiştir.

Şirketimiz kurumsal ve bireysel taleplerde, ihtiyacı tam ve doğru belirleyerek talebi doğru karşılayacak ürünü

sunmayı, hızlı ve eksiksiz hasar ödemeyi almayı hedef edinmiştir.

Sektörün en hızlı hasar ödeyen, en sağlam finansal yapılı köklü şirketlerinin acenteliğini bünyesinde

bulundurarak hedeflerini gerçekleştirme yolundadır. Halen Ak Sigorta, Anadolu Sigorta, Allianz Sigorta, HDI Sigorta, Mapfre

Sigorta ve Sompo Sigorta yetkili acenteliklerini başarıyla yürütmektedir.

Hizmet kalitemizin devamlılığını sağlamak amacıyla müşterilerimizden gelen geri bildirimler hassasiyetle

değerlendirilmekte ve gerektiği durumlarda iyileştirme çalışmaları düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılmaktadır.

Şirketimizin deneyimli kadrosu müşteri odaklı bir yaklaşım izlemekte ve müşterilerin ihtiyacı olan teminatları

eksiksiz tespit etmek adına yönlendirici ve çözümleyici bir yaklaşım izlemektedir.

Bu noktadaki hedefimiz hizmet verdiğimiz tüm firmalarımıza tüm branşlarda da hizmet verebilmek şirketimizle

çalışmaları adına bilgilendirme ve tanıtımlar yapmak ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlayarak portföyümüzü tüm

branşlarda daha da genişletebilmektir.



GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ 

MESLEKİ MALİ MESULİYET 

SİGORTASI



Mesleki Mali Mesuliyet SigortasıTanımlar

SİGORTALI Poliçede ismi belirtilen gerçek veya tüzel kişi söz konusu tüzel kişiliğin Yöneticileri,

Ortakları, Çalışanları ve adına hareket eden Taşeronları ve belirtilen gerçek bir kişinin

vefat etmesi, ehliyetini yitirmesi veya iflas etmesi durumunda gerçek kişinin varisleri ,

kanuni temsilcileri veya devralanları.

TAZMİNAT 
LİMİTİ 

Sigortacıların zeyilnameler de dahil olmak üzere bu poliçeden doğan toplam mali

mesuliyet (bütün maliyetler ve giderler dahil), yapılan hasar taleplerinin sayısına ve bu

hasar taleplerinin kendisine karşı yapılmış olduğu tarafların sayısına bakılmaksızın,

önceden mutabık kalınan tazminat limiti kadar geçerli olacaktır.

HASAR TALEBİ Sigortalının veya sigortalı adına hareket eden bir kişinin ihmalkar bir edim hata veya

kusur işlemiş olduğu iddia edilecek şekilde ;

Sigortalı aleyhinde veya Sigortalı’ya ibraz edilmiş bir hasar talebi formu, celp veya

mahkeme emri veya diğer bir başvuru veya çapraz hasar talebi veya karşı hasar talebi;

veya Sigortalının aldığı her hangi bir ihbar anlamındadır.



Mesleki Mali Mesuliyet SigortasıTeminatlar

KANUNİ MALİ 
MESULİYET

Sigortalının mesleki faaliyetlerini icrası

sırasında ; Sigortalının veya sigortalı adına

hareket etmekte olan (Yönetici ,Personel

,Taşeron v.b. ) her hangi bir kişinin yapacak

olduğu ihmalkar bir işlem , hata veya

kusurdan dolayı hasar talebinde

bulunanların maliyetleri için sigortalının

kanuni olarak ödemekle yükümlü hale

geleceği tutarlar tazmin edilecektir.



Mesleki Mali Mesuliyet SigortasıÖrneklem

KANUNİ MALİ MESULİYET

➢ Gümrük Müşaviri’nin yasal sorumluluğunu teminat altına almakta olup

gümrük müşavirinin işlemleri gereği tabi olduğu 4458 sayılı gümrük

kanunu , 5607 sayılı kaçakçılık kanunu ( kasıtlı fiiller hariç ) , 6098 sayılı

borçlar kanunu ve 5326 sayılı kabahatlar kanunun ilgili hüküm ve

maddeleri neticesinde gümrük müşavirine düşen kusuru, ihmali ve

sorumluluğu tespit olduğu durumları yasal sorumluluk çerçevesinde

teminat altına almaktadır.



Örnek dosyalar Mesleki Mali Mesuliyet Sigortası

Gümrük Müşaviri’nin yanlış yorumu sebebiyle oluşan ceza.

➢HATALI G.T.İ.P. GİRİŞLERİ



Örnek dosyalar Mesleki Mali Mesuliyet Sigortası

Fiziki olarak sunulmuş bir belgenin sistem üzerinde işaretlenmemiş

olması.

➢HATALI BEYANLAR



Örnek dosyalar Mesleki Mali Mesuliyet Sigortası

Ürünün antrepo bekleme sürecinin uzaması neticesinde değişen vergi

oranının güncel bilgisinin atlanması.

➢ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİNİN ALINMASININ ATLANMASI



Örnek dosyalar Mesleki Mali Mesuliyet Sigortası

Kimyahane sonucu değişen G.T.İ.P. Koduna ilişkin ceza kararı.
➢KİMYAHANE SONUCU DEĞİŞEN TARİFELER



Örnek dosyalar Mesleki Mali Mesuliyet Sigortası

İhracat yüklemesine yetiştirilemeyen bir yük için havayolunun kestiği

cezalı navlun.

➢ EKSİK YA DA HATALI İŞLEM SONUCU VERİLEN FİNANSAL KAYIPLAR



Örnek dosyalar Mesleki Mali Mesuliyet Sigortası

Dahilde işleme kapsamında atlanan ekspertiz süreçleri

➢ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HATALARI , SÜRE TAKİBİNDEKİ ATLAMALAR



Mesleki Mali Mesuliyet SigortasıTeminatlar

MALİYETLER
VE GİDERLER

Poliçede yer alan koşullara,

sınırlamalara ve istisnalara tabi olmak

üzere sigortalama klozunun

kapsamında olan bir hasar talebine

yönelik olarak yönetilecek soruşturma

,savunma veya uzlaşma sürecinde

sigortacıların önceden verdiği yazılı

izne istinaden tahakkuk ettirilmiş olan

gerekli , makul bütün maliyetler ve giderler tazmin edilebilecektir.



Mesleki Mali Mesuliyet Sigortası

MALİYETLER  VE GİDERLER

Oluşan cezalar dahil olmak üzere ;

➢ Ceza kararı ile uzlaşma süreci arasında oluşan faiz ve giderler

➢ Avukatlık ve mahkeme masrafları

➢ Ürüne gelen hasarlarda ekspertiz ve diğer masrafları

➢ Depo, ardiye ücretleri.

Örnek dosyalar



Mesleki Mali Mesuliyet SigortasıTeminatlar

OTORİTE
CEZALARI

Gümrük Müşavirliği firmalarının ve

temsilcilerinin dolaylı temsil yetkisine

istinaden gümrük idare ve

makamlarının gümrük müşaviri

şirketine kesebileceği cezaları teminat

altına almaktadır.



Mesleki Mali Mesuliyet SigortasıÖrnek dosyalar

OTORİTE CEZALARI

➢ 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 

14.maddesi hükmü uyarınca 

müşterek sorumluluk çerçevesindeki 

gümrük müşavirine veya gümrük 

müşavirlik firmasına düzenlenen 

cezalar. 

➢ İştirak kapsamında gümrük 

firmasına kesilebilen cezalar



Mesleki Mali Mesuliyet SigortasıTeminatlar

DOKÜMAN
KAYIPLARI

Sigortalı emanetine bırakılmış ve onun

kontrol ve sorumluluğunda olan her

hangi bir dokümanın, sabit kıymetin

yok edilmesi, zarar verilmesi,

kaybedilmesi sebebiyle oluşacak olan

maliyetleri teminat altına almaktadır.



Mesleki Mali Mesuliyet SigortasıTeminatlar

ÇALIŞANLARIN
SAHTE İŞLEMLERİ

Gümrük Müşaviri firmanın istihdam ettiği

personelinin atlaması, kötü niyetli

hareketi, sahtekarlığı, suç teşkil edecek

hareketi sonucunda oluşacak olan yasal

sorumluluk çerçevesindeki maliyetler

teminat altına almaktadır.



Mesleki Mali Mesuliyet SigortasıÖrnek dosyalar

ÇALIŞANLARIN SAHTE İŞLEMLERİ

➢ Sahte menşei evraklarının ithalatçı firmalar tarafından

düzenlenmesine iştirak

➢ Sahte izin belgeleri, sertifika v.b.



Mesleki Mali Mesuliyet SigortasıTeminatlar

İFTİRA VE 
KARALAMA

Sigortalı firmanın istihdam ettiği

personelin ya da sigortalı firma adına

hareket eden herhangi bir tarafın iftira

ve karalamalar sebebiyle oluşacak olan

yasal sorumluluk sonuçları teminat

altına almaktadır.



Mesleki Mali Mesuliyet SigortasıTeminatlar

TELİF HAKKI
İHLALLERİ

Gümrükleme işlemleri sıraında Telif

Hakkı İhlali sebebiyle oluşacak olan

yasal sorumluluklar poliçe şartları ve

limiti dahilinde teminat altına

almaktadır.



Mesleki Mali Mesuliyet SigortasıTeminatlar

GİZLİLİK 
İHLALLERİ

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

kapsamında KVKK ihlali sebebiyle

oluşacak olan yasal sorumluluklar

poliçe şartları ve limiti dahilinde

teminat altına almaktadır.



Mesleki Mali Mesuliyet SigortasıHasar Örnekleri 

Hatalı işlem neticesinde Otorite tarafından müşterilere kesilen cezalar.

Malların gümrüklü alandaki depo ve ardiye ücretleri.

Fuar kaçırma ve oluşan diğer masraflar

Hatalı tarife hesaplaması 
neticesinde 

İhalenin hatalı hesap nedeniyle kazanılmasına müteakip ek

tahakkuklar.

Numune incelemesindeki 
hata ve atlamalar 

Kimyahaneden dönen ürün sonuçları neticesinde oluşan yorum 

farklılıkları.

Mavi hattan, kırmızı hatta dönen beyannemelerdeki yorum 

farklılıkları.

Evrakların ayrımındaki 
hatalar 

Konşimentodaki tarihlere göre verilen hatalı tarifeler.



Mesleki Mali Mesuliyet Sigortasıİstisnalar/ Teminat Dışı Durumlar 

➢ Sigorta Başlama Tarihinde Bilinen Durumlar

➢ Diğer Sigortalar ile Teminat Altına Alınan 

Durumlar

➢ Örnek Kabilinden, Tazmin Edici Zararlar veya      

Telafi edici Olmayan Zararlar İle İlgili Hasar 

Talepleri veya Maliyetler ve Giderler

➢ Bedeni Zararlar / Mülk Hasarları

➢ İşveren Mali Mesuliyeti

➢ Sigortalıya Ait Ürünler

➢ Sigortalıya Ait Sabit Kıymetler

➢ Akdi Mali Mesuliyetler

➢ Ticari Zarar 

➢ Konsorsiyumlar ve Ortak Girişimler

➢ Mali Menfaatler

➢ Sigortalının Müflisliği / iflası

➢ Bilgisayar Tarih Tanıma Özelliği 

➢ Geriye Dönük Tarih 1 yıl , 2 yıl 3 yıl

(Ek ücret ile alınabilmektedir.)

➢ Savaş ve Terörizm

MESLEKİ MALİ 

MESULİYET SORU 

FORMU

http://www.marssigorta.com/


İletişim Bilgileri 

TÜM SİGORTALAR İÇİN

İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

Ali KÖSE

Proje Yöneticisi

Gsm : +90 (0530) 149 66 28

Direk Tel : +90 (212) 411 42 71

alikose@marslogistics.com

Mars Sigorta

Aracılık Hizm. Ltd. Şti.

Mahmutbey Mh. Taşocağı Yolu Cd.

Balance Güneşli, No: 19/7 C Blok

Kat:6-7-8  34218 Bağcılar/İSTANBUL

Tel     :  +90 (212) 411 44 44

Faks  :  +90 (212) 624 98 17



İletişim Bilgileri 

TÜM SİGORTALAR İÇİN

İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

Selçuk AKYURT

Satış Yöneticisi

Gsm : +90 (0530) 149 66 27

Direk Tel : +90 (212) 411 42 73

selcukakyurt@marslogistics.com

Mars Sigorta

Aracılık Hizm. Ltd. Şti.

Mahmutbey Mh. Taşocağı Yolu Cd.

Balance Güneşli, No: 19/7 C Blok

Kat:6-7-8  34218 

Bağcılar/İSTANBUL

Tel     :  +90 (212) 411 44 44

Faks  :  +90 (212) 624 98 17

Burcu ÇAK

Proje Sorumlusu

Gsm : +90 (0530) 571 05 32

Direk Tel : +90 (212) 411 41 10

burcucak@marslogistics.com Tel     :  +90 (212) 411 44 44

Faks  :  +90 (212) 624 98 17

Mars Sigorta

Aracılık Hizm. Ltd. Şti.

Mahmutbey Mh. Taşocağı Yolu Cd.

Balance Güneşli, No: 19/7 C Blok

Kat:6-7-8  34218 

Bağcılar/İSTANBUL



Referanslarımızdan ( Alfabetik Sırayla ) 



Teşekkür Ederiz

https://www.marslogistics.com/

https://www.marssigorta.com/
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