
 



KISACA EKOL

Ulusal ve uluslararası
görevlendirmeler ile 

 250.000 ’i aşkın çalışmayı
başarı ve uzlaşı ile
sonuçlandırmıştır. 

   
 
 
 

   
1992 den bu yana

Sigorta Sektöründe
faaliyet göstermektedir.

  

Ana faaliyet alanı 
 Risk ve Hasar

Yönetimidir.
  



 
 “Doğru bilgi , şeffaf  ve hızlı süreç yönetimi” 

  
Yönetilemeyen her hasar ve süreç , yönetildiğiniz sürece

dönüşür.  
 Bu nedenle tüm süreç yönetiminin denetim altında

yürütülmesi için azami çaba sarf etmekte, tüm
  süreci anlık olarak en şeffaf hali ile taraflara

aktarmaktayız. Yönetim mekanizmasını mesleki bilgi ile en
başında belirleyerek bilim ve akademik çalışmaları

kullanmak en önemli aşamadır.  
  

Doğru sigortalının gerçek zararını tam tespit etmek esastır.
  

 

SLOGANIMIZ



OFİSLERİMİZ

ANKARA  
Merkez Ofis

    Merkezi Ankara olmak üzere, Türkiye' nin her bölgesinde aktif faaliyet göstermektedir.
  

Temmuz 2019 itibari ile İstanbul irtibat ofisimiz faaliyetlerine başlamıştır.
  

Yurt dışı şube planlamaları iş birliği koşullarıyla belirlenmekte olup Azerbaycan ve Kıbrıs
deneme çalışması alanımızdadır.

İSTANBUL



2015 yılında Azerbaycan' da şube
açmak üzere çalışma ruhsatı alınmış,

pazar koşulları göz önüne alınarak
açılmadan askıya alınmıştır.

İstenildiğinde hızla aktif edilebilir
durumdadır.



    Uluslararası alanda etkin olduğu bölgeler Türki Devletler, Avrupa, Ortadoğu ve Balkan
Coğrafyasıdır. 

  Ana merkezin bulunduğu ülke ve ilin lojistik konumu sebebiyle gerek ulusal 
  

gerekse uluslararası iş taleplerine hızla cevap verebilmektedir.  

ULUSLARARASI
ÇALIŞ

       
 Bosna Hersek: Doğu Avrupa Sel Felaketi & Risk Analizi

  
İtalya: Yangın Hasarları

  
   Romanya: Yangın Hasarları

     
  Rusya: İnşaat, Mühendislik, Yangın Hasarları

  
Mısır: Sel Hasarları, Risk Analizi

  
Dubai – Katar: Makine Kırılması Hasarları

  
Moldova: İnşaat Hasarları

       
 Özbekistan: Risk Analizi ve Değer Tespiti

  
Hollanda & Almanya: Teknik Analiz

  
Irak – Erbil: Terör  Hasarları, Risk Analizi

  
Kıbrıs: İnşaat - Yer Kayması Hasarları

  
Gürcistan: Makine Kırılması Hasarları

  
Afganistan: Mesleki Sorumluluk & İnşaat Hasarları

  
Suriye: Makine Hasarları ve diğerleri..

 
Kenya ve Sri Lanka:   İnşaat Hasarları.

Uluslararası Faaliyetlerden Bazıları



EKİBİMİZ 

 
 

    Yangın, Doğal Afet, Kaza ve Hırsızlık
  

Mühendislik
  

Nakliyat
  

Hava, Deniz ve Demiryolu Araçları 
  

Kredi ve Finansa, Emniyeti Suistimal,
Hukuksa Koruma ve Destek 

  
Tarım ve Hayvan Hayat

  
 
 
 

EKSPERLERİMİZ



    Makine Mühendisi
 

Elektrik Mühendisi
  

Yüksek İnşaat Mühendisi
  

Otomotiv Mühendisi
  

Yüksek Kimya Mühendisi
  

Tarım Makineleri Mühendisi
  

Jeoloji Mühendisi
  

Maden Mühendisi
  

Çevre Mühendisi
  

Sigortacılık ve Risk Uzmanı
  

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
  

İstatistikçi ve Matematikçi
 

İK Uzmanı
  

Mütercim Tercüman
 

Risk Mühendisi
  

UZMANLARIMIZ

%



    Hizmet kalitesini
artırmaya, ofis ağını

genişletmeye ve
güçlendirmeye, ulusal
ve uluslararası sigorta

ve reasürans
endüstrisine olan

güvenini sürdürmeye
kararlıdır.

SEKTÖREL
HİZMETLER

SEMİNERLER KİTAPLAR

BÜLTENLER
EĞİTİMLER

    Yüksek Riskli Tesislerde Yangın Güvenliği
Hollanda Büyükelçiliği

 
Risk ve Hasar

 Ankara Üniversitesi - Karabük Üniversitesi
  

Eksperlik
 Başkent Üniversitesi

  
KOBİ'lerde Risk ve Hasar Yönetimi

  Ankara Ticaret Odası
  

Risk Yönetimi
 Hacettepe Üniversitesi

    
Oto Branşında Risk ve Hasar

Yönetimi, 2016
 
 

Yenilenebilir Enerji Santrallerinde
Risk ve Hasar Yönetimi, 2017

  
 

Madenlerde Risk ve Hasar
Yönetimi, 2018 

 

Katastrofik Risk ve Hasar Yönetimi
 

Endüstriyel Tesislerde Risk ve Hasar
Yönetimi

 
Enerji Sektöründe Risk ve Hasar

Yönetimi   

    Eksperlik
 Başkent Üniversitesi

  
Yangın Olay Yeri İnceleme Kursları 

 Adli Bilimler 
   

 Risk ve Hasar Yönetimi,
 Ankara Üniversitesi

  
Sigorta Şirketlerine Verilen Risk ve

Hasar Yönetimi Eğitimleri
  

Acentelere Verilen Risk ve Hasar
Yönetimi Eğitimleri

   

Project Bir
Kapsamında

Riskonet
Firmasından Eğitim

Alınmıştır.

InsurTech Summit
Katılımcısı 



Akademik ve Bilimsel Çalışmalar
&   

 Ürün Geliştirme Çalışmaları
  

Kurumların risk ve hasar yönetim
modellerini ortaya koyan veri tabanlarının
oluşturulmasıdır. 

  
 

Kurumsal Risk ve Hasar Yönetimi



 
Veri madenciliği ile elde edilen verilerin
uzman risk ve hasar yönetmenlerince
değerlendirilmesi, hem sigortalı hem
sigortacı için çözüm odaklı anlık aksiyon
planlarının oluşturulması sağlanmaktadır. 
Tarafların tamamının etkin ve birlikte
çalışacağı yazılım odaklı yapılanmalar.



Türkiye Tsunami ve Deprem Çalışma Ekibi 

Makro ölçekte katastrofik risk ve en kötü durum
senaryo modellemeleri yapılabileceği gibi,
proje bazlı lokal analizler de yapılabilecektir. 
 
Çalışma alanına örnek olarak; Deniz  kenarında
kurulması planlanan nükleer enerji santrallerinde
tsunami risk  modelinin oluşturulması, olası
İstanbul depremi için telaffuz edilen
deprem  şiddetine göre tsunami dalga boyu ve
etki alanlarının belirlenmesi sonrasında  afet
planlarının oluşturulması, en kötü hasar
senaryoları ve katastrofik hasar  yönetim
modellerinin oluşturulması verilebilir.  

Prof. Dr.  Ahmet C. Yalciner ve Prof. Dr. Ahmet
Türer ve ekibi ile METU Department of Civil
Engineering, Ocean Engineering Research Center
işbirliği ile çalışma ekibi oluşturulmuştur.  



İtfaiye Müdürlüklerinin 
 OSB’de Faaliyet Gösteren Firmalara 

 Direkt Entegrasyonu  

Ankara Ticaret Odası iş birliği ile Organize
Sanayi Bölgelerinde Yangın Müdahale
Planlarının oluşturulması, itfaiye eğitimi ve en
kısa sürede en doğru müdahale planlamalarının
oluşturulmasını içermektedir.

  
Model olarak ilk çalışma Ankara Sincan OSB’ ye
uygulanmak üzere devam etmektedir.



YASAL OTORİTEYE SUNULAN PROJELERİMİZ

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesi 
 
 
İş Güvenliği Uzmanlığının Sigorta Eksperlerince Yapılabilmesi 

  
 
Değerleme Uzmanlığının Eksperlerce Yapılması 

  
 
Binalarda Ortak Alanlar İçin Zorunlu Sigorta Uygulamaları 

  
 
Asansör Zorunlu Sigortaları

  
 
Sigortaya Konu Araç Kazaları, Hasar Takip Merkezi Ve Muayene İstasyonlarının Eş Zamanlı Çalışması

  
 
Ticari İşletmelerin Yangın Sigortaları Ve Ek Teminatları Kapsamında Zorunlu Sigorta Yaptırmaları 



EKSPERTİZ 
 & 

 HASAR YÖNETİMİ 

 
 

Ekol, karmaşık hasarlara
yönelik sonuç odaklı risk
yaklaşımı geliştirmekte,
reaktif hasar yönetimi

hizmeti sağlamaktadır. 
  

 



Süreç Yönetimi
 Maliyet Yönetimi

  
İstatistiki Veri Madenciliği ve Risk
Yönetimi 

 

Ekol, kurumsal hasar yönetimi üzerine
uzmanlaşmıştır.

Ekspertiz ve Hasar Yönetimi
  

Kök Nedeni ve Yakın Sebep Analizi 
  

Sigorta Kapsam ve Özel Durum Analizi 
  

Eksik / Aşkın Sigorta Değerlendirmeleri
  

İş Durması, Kaybı ve Artan Maliyet Analizi



KÖK SEBEP ANALİZİ 
 & 

 RÜCU TESPİTİ 
Kök neden tespiti ve rücu değerlendirmesi Türkiye sigorta
sektörünün en büyük sorunları arasında yer almaktadır. Çok
sayıda hasar dosyasında gerçek hasar nedeni tespit
edilmediğinden hatalı teminat yorumları yapılmakta rücu
olanakları çoğu zaman göz ardı edilmektedir. 
 
Yüksek bilgi ve tecrübe gerektiren kök neden ve rücu
tespitinin sektör için öneminin farkında olan Ekol, hasar
boyutu ne olursa olsun gerek görür ise konusunda uzman
akademisyenler ile çalışmakta hasar kök nedeninin bilimsel
yöntemlerle somut ve objektif şekilde değerlendirilmesini
sağlamaktadır.

  
Yasal sorumluluk tespit edilmiş olsun ya da olmasın hasar
kök nedeninin doğru tespiti veri madenciliğinin de doğru
veriler ile yapılmasını sağlamakta, dolayısıyla gerçeğe en
yakın risk modellemeleri ile risk kabul politikalarının
belirlenmesini sağlamaktadır. Son dönemde kök sebep
analizlerinin mühendislik sigortalarını yakından
ilgilendirdiği açıktır. Özellikle enerji ve inşaat sektöründe sık
karşılaşılan sorunların çözümü için mutlak gereklidir. 



Üreticiye ait imalat Kusuru ODTÜ lü
uzmanlar ile Tespit Edilerek Hasarın
Makine Üreticisi  Tarafından Karşılanması
Sağlanmıştır.

  

AMBALAJ FABRİKASI 

Yangın Kök Neden Tespiti



Kojenerasyon ünitesi rutin
kullanımı sırasında herhangi bir
dış etken olmadan imalat /
montaj kusuru sebebiyle
hasarlanmıştır.

 
KOJENERASYON HASARI 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Ana Bilim Dalı
aracılığı ile yapılacak kök neden
analizi talebinde bulunulmuştur.

 Krankşaftın kırılma nedeni metal
yorulmasıdır. Metal yorulma
çatlağının başladığı nokta
dikkate alınarak, hasara şaftın
montajında yapılan bir hatanın
neden olduğu tespit edilmiştir.
Bu ve benzer çalışmalar Ürün
Sorumluluk poliçesine konu
hasarlar içinde önemlidir. 



ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümü desteği ile
yapılan  incelemelerde, Jeodezik kubbe tip
çatı ışıklık kısmının herhangi bir dış
etken  olmaksızın, imalat aşamasındaki plan,
proje, malzeme veya montaj işçiliği
kusuruna bağlı çöktüğü tespit edilmiştir. 

  
Proje hatası somut tespit edilerek
mimarlık  firmasının mesleki sorumluluk
poliçesi kapsamında hasarın tazmini
sağlanmıştır. 

AVM İNŞAAT



   
 
  

 Yapı Türkiye'nin en büyük çay deposu olarak
taasarlanmıştır. Kar yağışı sonrasında
oluşan hasar nedeniyle yapının komple
yenilenmesi talep edilmiştir. 

 (Yaklaşık 6.000.000,00 EUR). 
  

Uzman incelemesi ile tasarım ve montaj
hataları kanıtlanarak hasarın inşaat firması
tarafından karşılanması sağlanmıştır. 

ÇAY DEPOSU



Kök Neden Tespiti – Sonradan Dahil Olunan Dosyalar

P R O
-

 D U �
T

Süreci İlerlemiş farklı hasar
dosyalarının incelenmeleri
istenmektedir. Önceki süreçlere bir
.çok eksper firması katılmış olsa da
bilimsel    çalışma yöntemleri tercih
edilmediğinden  Hasar kök nedeni nin
tespit edilemediği görülen çok sayıda
dosya firmamıza yönlendirilmektedir.

  
 Sn. Prof. Dr. Ahmet Türer ile yapılan

incelemeler  sonucunda Montaj kusuru
tespit edilen , hasarın teminat
kapsamında  değerlendirilmeyeceği
tespit edilebilmektedir. 

  
Yakın sebep analizi yapabilmek için
öncelikle mutlak kök sebebi saptamış
olmak gerek.   Aksi halde sigortacıların
gereksiz tazminat ödemesine yol
açılmaktadır. 



1.500.000,00 € tutarında  tazminat ödenen sigortalı
işletmedeki yangın hasarının nedeni elektrik kontağı
olarak belirtilmiştir.

 Hasar sonrası Risk Analizi amacı ile yapılan
görevlendirme sonrasında yangın nedeninin Stajyerlerin
şakalaşması olduğu ortaya çıkarılmıştır

  
Hasar kök nedeninin tespiti sonrasında Sigortalı Firma
Yetkilileri İle Birlikte Stajyerler İçin Yeni Önlemler alınmış,
risk yönetim sürecine katkı sağlanmıştır.

Doğru Kök Neden Tespiti 
 = 

 Doğru Risk Yönetim Modeli 
 = 

 Düşük Hasar Frekansı
  

Kök Neden Tespiti – Süreci Tamamlanmış ve
incelememiz İstenen dosya örnekleri



CRM
Görev aldığımız dosyalarda tarafların eş zamanlı
tam ve doğru bilgiyi almaları amacıyla 2008
yılında CRM yazılımı Ekspertiz şirketleri için
tarafımızdan kurgulanmıştır. Tüm taraflara açık
sürdürülen süreçler güven ve iyi niyet prensibini
somutlaştırmaktadır. Diğer taraftan ;     değişen
teknoloji ile ekspertiz hizmetini sınırsız sunmayı
sağlamaktadır. Hızlandırılan süreçlerin yarattığı
müşteri memnuniyeti dışında here türlü veri
analizine - istatistiğe kaynak sağladığından Türk
sigorta pazarlarında dönüm noktası olan CRM
tarafımızdan hayata geçirilmiştir. Halen
Türkiye    pazarlarında bir çok ekspertiz kuruluşu
CRM sistemini yaygın olarak kullanmaktadır.

    http://www.ekolekspertiz.com.tr/tr/ekonCRM_takip_sistemi.aspx?REFERANCE=4008871&GROUP

Smart Glasses ile dosyanın tüm taraflarının ekspetiz çalışmalarına online bağlantı yaparak
katılımlarını sağlayacak program üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir.

http://www.ekolekspertiz.com.tr/tr/ekonCRM_takip_sistemi.aspx?REFERANCE=4008871&GROUP


TEKNOLOJİ 
 & 

 TEKNİK
EKİPMANLAR 

Ekol teknolojiyi yoğun kullanan, aynı zamanda sektör
ile teknoloji entegrasyonlarına öncülük eden bir
ekspertiz şirketidir. Hasar tespit çalışmaları sırasında
tüm ekibi uzmanlık alanına uygun olarak teknik
ekipmanları kullanmaktadır. Bu cihazlardan bazıları;



    
 Termal Kamera

  
Smart Glasses  

  
Drone

  
Toprak Meğeri

  
Pens ampermetre

  
Akümülatör Analizörü

  
 

 
 
Infrared Termometre

  
Stroboskop

  
Vibrasyon Ölçer 

  
Endoskop Kamera

  
Schmid Çekici 





EKOL, laboratuvar kullanımı  ve uzman
incelemesi konusunda Türkiye’ de en geniş
imkan ve uzman ağına sahip  ekspertiz
şirketidir( Rücu – Yakın – Kök Sebep Analizi).
 
Çözüm ortaklarımızdan bazıları;  

Çözüm Ortakları
 Uzmanlar

 Bilirkişi Havuzu  

İŞ BİRLİĞİ

Mühendislik Odaları 

Elektrik Mühendisleri Odası
  

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası
  

Jeoloji Mühendisleri Odası)
  

İMO (İnşaat Mühendisleri Odası)

Üniversiteler

ODTÜ
  

Hacettepe Üniversitesi
  

Gazi Üniversitesi 
  

Ankara Üniversitesi 

Adli Bilimler Enstitüsü 

 Adli Olay İncelemeleri
             

  Elektrik – Elektronik / Cyber Risk
  

 Yangın İncelemeleri
   İnfilak - Patlama -   Kontaminasyon 

  
  

 
 



UZMANLIK 
 ALANLARIMIZ

E K S P E R T İ Z  &  H A S A R  Y Ö N E T İ M İ  
 
 



 
         Enerji Santralleri, Madenler, Makine

İmalat, Mediakl vb. tüm sektörlerde
meydana gelen mühendislik hasarlarının
yanı sıra, Türkiye, Rusya, Türki Devletler
ve Ortadoğu Bölgesi’nde son 20 yıldır
yoğun gelişim içerisindeki İnşaat
Sektörüne yönelik risk ve hasar yönetimi
yapılmakta gerçekleştirilmektedir. 

   

MÜHENDİSLİK

    
  İNŞAAT 

  
 MONTAJ

  
 MAKİNE KIRILMASI

  
 ELEKTRONİK CİHAZ

   



İNŞAAT
 

&
 

MONTAJ 



HES İnşaat Hasarları

TCDD Demiryolu İnşaat
Hasarları



 İŞ 
 

MAKİNELERİ



Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği ile yapılan
incelemelerde, kırık yüzey makro inceleme,
elektron mikroskobu ile inceleme,
mikroyapı inceleme, sertlik ölçümüne tabi
tutulmuş, Kırılma nedeninin birleşim
noktasının hatalı kaynaklanmasına bağlı
metal yorulması olduğu tespit edilmiştir.  

  

FORE KAZIK - KELLY BAR 



        Türkiye genelinde çok sayıda
hastanenin cerrahi robotlar dahil tüm
medikal cihazlar incelenmektedir.

MEDİKAL CİHAZLAR

DİĞER MAKİNE GRUPLARI

Robotlar, CNC İşleme tezgahları, lazer
kesim tezgahları,  özel üretim makineler
vb. tüm makine grupları hasar yönetimi 
tarafımızca gerçekleştirilmektedir. 



YANGIN

Son 10 yıldır Türkiye'de
meydana gelen en büyük
endüstriyel yangın
hasarlarının 

50%
'si tarafımızca
yönetilmiştir. 

Yangın branşında süreç ve maliyet
yönetiminde etkin durumdadır.
Endüstriyel tesisler, havaalanları, oteller,
alışveriş merkezleri, hastaneler dahil
çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik hasar
yönetimi hizmetleri sağlamaktadır. 

Hasar boyutu ne olursa olsun bilimsel
yöntemler ile kök neden tespit edilerek
rücu analizleri yapılmaktadır.   Rücu
durumu olsun ya da olmasın net hasar
sebebi incelenmektedir. Başta ODTÜ,
EMO, Adli Bilimler olmak üzere yangın
inceleme uzman ağı oldukça geniştir.
 
 Ekol bünyesinde bulunan ADLİ BİLİMLER,

NFPA ve VDS sertifikalı uzmanların
Yangın Hasar tecrübesi oldukça fazladır.



Halı fabrikası içerisinde lokal olarak
meydana gelen yangın, itfaiye
ekiplerinin yanlış müdahalesi ile
kısa süre içerisinde büyümüş,
Cumhuriyet tarihinin en büyük
yangın hasarlarından biri meydana
gelmiştir.

HALI TEKSTİL FABRİKASI 
 YANGIN



ENTEGRE ET ÜRETİM TESİSİ 
 YANGIN

  
Kaynak yapıldığı esnasında  çevreye
yayılan cüruf/çapağın sandviç
panellerin arasındaki    poliüretan
malzemeyi tutuşturması ile meydana
gelen yangın, tüm fabrikayı etkisi
altına alımıştır. 

  



İPLİK FABRİKASI YANGINI

Sigortalı işletmede yer
alan  şifanoz makinesine ait
besleme panosunda meydana
gelen kısa devre sonucunda;
havada serbest uçuşan elyaf
parçacıklarının alev alarak
çevrede bulunan emtiaları
tutuşturması ile  meydana gelen
hadisede tüm fabrika yanmıştır. 

  

Tarafımızca yönlendirilen Adli
Bilimler Uzmanı Sn. Hamit
Hancı' nın desteği ile yapılan
çalışmalarda, eğitimli köpekler
ile sigortalının cesedine
ulaşılmıştır. 

  
 

Hadise sırasında yaşamını
yitiren işletme sahibinin
cesedine uzun süre
ulaşılamamıştır. 



SİLO YANGINI

ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümü
ile yürütülen çalışmalarda yangının
silo konveyör motorunda oluşan
kısa devre sonucu meydana geldiği
tespit edilmiştir. 

Silo içerisinde meydana gelen
yangın nedeniyle silo çatısı
çökmüş, gövde karkas sistemi
hasar görmüştür. 



KATASROFİK 
 HASAR 

 YÖNETİMİ
Katastrofik hasar  yönetimi
konusunda makro ölçekte
çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

  
Hasar yönetim    süreçlerinde
bölgesel risk modellemeleri
yaparak hasar yönetim
koordinasyonunun sağlanmasında
aktif rol oynanmaktadır.  

  



VAN 
 DEPREMİ

 

2011



2011 yılında Van Depremi meydana gelmiş,
sektör için 1.5 milyar $ tutarında zarara yol
açmıştır. Hasar yönetim sürecinde tarafımızca
aktif rol üstlenilmiş, bazı sigorta şirketleri ile
model oluşturularak makro hasar tespit ve
yönetimi sağlanmıştır. 

VAN DEPREMİ



TMMOB ve ODTU gibi üniversite ve kurumlar ile
ortak çalışma yürütülmüş, hasar tespit sürecinde
yapı türüne göre hasar karakteristiğinin
belirlenebilmesi adına  röntgen cihazları ile karot
testleri yapılmıştır. Meydana gelen
hasarların  temel nedenleri kaçak / plansız
yapılaşma, denetim eksikliği, afet
verilerine  uygun gerçekleştirilmeyen imar planı
uygulamaları, hatalı mimari tasarımlar,
düşük  beton kalitesi, uygun olmayan / eksik /
kalitesiz yapı malzemesi kullanımı, kötü  işçilik,
uygun detay ve standartların kullanılmaması,
ekonomik koşullara bağlı   bakımsızlık vb. olarak
belirlenmiştir. Hasara yol açan tüm faktörlerin
yapılar  üzerinde oluşturduğu riskler belirlenerek
tam zayii hasar durumları anlık  olarak tespit
edilebilmiştir. 

  
Yapılan  incelemeler ile hasarların kök nedenleri
ile miktarları en kısa süre içerisinde  tespit
edilmiş, hatta yerinde hesaplanmış ve
sigortalıların mağduriyeti en kısa süre içerisinde
giderilmiştir. Hasar yönetim sürecindeki
tespitlerimiz olay  mahallinde tamamlanarak jet
raporlar ile aynı  gün içerisinde sigortalılara
tazminat ödenmesi sağlanmıştır.



DOĞU AVRUPA
SEL FELAKETİ

 

2014



BOSNA HERSEK SEL FELAKETİ
2014 yılında  Doğu Avrupa Sel Felaketinden
etkilenen Bosna Hersek’in en büyük
fabrikalarından  biri olan Natron D.O.O. kağıt
fabrikasındaki hasar tarafımızca yönetilmiştir.

  
Ön görülen hasar tutarı ilk aşamada 160.000.000
€ olarak bildirilmiş, yaklaşık 9 aylık çalışma
süreci sonucunda, sigortalı firma yetkililerinin de
özverili çalışması sayesinde 18.250.000€
tazminat tutarı ile tamamlanmıştır.   



 
Şeffaf çalışma sistemimiz
esas alınarak, hasar yönetim
süreci boyunca sigortalı,
sigortacı, reasürör ve acente
dahil tüm aktörler ile anında
bilgi paylaşımını mümkün
kılabilmek adına Web Rapor
yazılımı geliştirilerek anlık,
şeffaf, doğru bilgi temini
sağlanmıştır.

  
  
 

Hasar Yönetim Portalı 
 (Natron Web Rapor)

  

http://natron-hayat.ekolekspertiz.com/tr/default.aspx 

http://natron-hayat.ekolekspertiz.com/Users/Login.aspx?Redirect=~%2fdefault.aspx


Özellikle son yıllarda küresel iklim değişikliği etkisi
ile şehir selleri kavramı hayatımıza girmiştir. Oluşan
hasarların doğal afet olup olmadığı hususunun
belirlenmesi üzere kök sebep ve rücu analizlerine
ağırlık verilmiştir. Şehir Bölge Planlama eksiklikleri
ortaya çıkarılmaktadır. Bu konuda çok sayıda
bilimsel çalışma gerçekleştirilmiş olup tamamına
yakını şehir planlama ve mühendislik hatalarının yol
açtığı hasarlar olarak ortaya çıkmıştır. EKOL ;
küresel ısınma ve sonuçlarının sigorta sektörüne
olan etkilerinin farkındadır. Bu konuda önemli
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

ŞEHİR SELLERİ



Son yıllarda Türkiye genelini etkileyen
ve ölümlü zararlara yol açan Ankara,
Samsun ve Mersin Selleri için çalışma
grupları oluşturulmuş olup her iki
hadisenin yerel yönetimlerin
sorumluluğu tespit edilmiş ve ödenen
tüm tazminatlar rücuen geri tahsil
edilmiştir.

  



Küresel iklim  değişikliğinin etkisi ile son
yıllarda gerçekleşen yoğun kar
yağışları milyonlarca Euroluk hasara neden
olmaktadır. Özellikle;
 
 Enerji Direkleri, Ölçüm  Direkleri Kar ve Buz

Yükü Hasarları
 Kar Yükü Sebebiyle Çöken Çatılar

 Başta Güneş Enerji Santralleri Olmak üzere,
Enerji Santrallerinde meydana gelen çökme
hasarları ile sıklıkla karşılaşılmaktadır.

KAR AĞIRLIĞI 



2016 – 2017 yılında,
başta Güneş Enerji
Santralleri olmak üzere
tüm ülke genelinde kar
ağırlığı hasarları
incelenmiştir. 



Yönetilen hasarlar kapsamında 
  

TS EN 1991-1-3 Eurocode 1- Actions
on structures - Part 1-3: General
actions - Snow loads  ve 

  
TS 498/T1 Design Load for
Buildings - Yapı elemanlarının
boyutlandırılmasında alınacak
yüklerin hesap değerleri incelenmiş, 

  
TS 498 kapsamında esas alınan
yasal parametrelerin yetersiz - hatalı
olduğu tespit edilmiştir. 

 Ayrıca Türkiye yasal mevzuatlarının
mühendislik parametreleri küresel
ısınma sonuçlarına göre
güncellenmediğinden hasar ve
sonuçları tartışmalı duruma
gelmektedir. Enerji Nakil Hatları



 

  

Keep y
descript

short 
cl

YER
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DOLU



HAVA 
 &

 DEMİRYOLU
ARAÇLARI  

Gemi, tekne, uçak vb. hava ve deniz
taşıtları üzerinde kondisyon, değer,
hasar analizi hizmetleri veren Ekol,
demiryolu yapı ve araçları üzerinde
uzmanlaşmıştır. Tüm raylı sistemler
için 15 yılı aşkın süredir risk ve hasar
yönetimi yapmaktadır.

  
Pamukova ve Çorlu' da meydana
gelen Türkiye' nin önemli tren
kazalarını incelenmiş, incelemektedir.

  
Aynı zamanda DHMİ kurumunun 20
yılı aşkın süredir tüm    hasarlarını
yönetmektedir.





2004 yılında meydana gelen,
41 kişinin hayatını kaybettiği
Pamukova hızlı tren kazası
tarafımızca incelenmiştir. 

2018 yılında meydana gelen,
Çorlu tren kazası tarafımızca

incelenmektedir.

2018 yılında meydana gelen,
Ankara  tren kazası

tarafımızca incelenmektedir.



ENERJİ
SANTRALLERİ  

Enerji Santralleri tüm dünyada
olduğu  gibi Türkiye’ de de yoğun
gündem oluşturmaktadır. Her
geçen gün artan enerji ihtiyacı inşa
edilen yeni enerji santralleri ile
karşılanmaya çalışılmaktadır.
 
Aynı oranda sektör içi penetrasyon
ve hasar frekansı da ciddi
oranda artmıştır. 



Hidroelektrik SantrallerGüneş Enerji Santralleri
 

Rüzgar Enerji Santralleri
 

Jeotermal Enerji Santralleri
 

Biyogaz Enerji Santralleri
 

Termik Santraller
 

Doğalgaz Çevrim Santralleri
 

Nükleer Enerji Santralleri (Tasarım Aşamasında)



Tasarımlar ve uygulama

hataları ile güncel olmayan, bu

nedenle tasarımlarda hataya

neden olabilen yapı

standartları belirgin risk

unsuru yaratmaktadır. 
 

 

Yapısal durum analizi, enerji

verimliliği, kayıp oranlarının

tespiti ve süreklilik analizleri,

tedarik yönetimleri, kar kaybı

analizi ve maksimum kayıp

senaryoları incelenerek ülke

genelinde makro ölçekli risk

analizi çalışmalarını

gerçekleştirmektedir.

Güncel olmayan, bu
nedenle  tasarımlarda hataya neden
olabilen yapı standartları belirgin risk
unsuru yaratmaktadır. 

 
 
Sektörlerdeki tecrübe noksanlığı
sıklıkla montaj kusuru olarak ortaya
çıkmaktadır.

 
 
Yapısal durum analizi, enerji
verimliliği, kayıp oranlarının  tespiti ve
süreklilik analizleri, tedarik
yönetimleri, kar kaybı analizi
ve  maksimum kayıp senaryoları
incelenerek ülke genelinde makro
ölçekli risk  analizi çalışmalarını
gerçekleştirmektedir.  

 
 
Enerji sektöründeki tüm
tecrübelerimize dayanarak risk ve
hasar yönetimi konulu kitap
yayınlanmıştır.   Enerji sektöründe
direkt ve dolaylı kayıplar için yüksek
tecrübemizi sektöre sunmaktayız. 



TERÖR
Ortadoğu ülkelerinde  İŞİD Terör
Örgütünün neden olduğu zararlar,
Doğu ve Güneydoğu Terör
Olayları, Başkent Gar Patlaması ve
Kızılay Patlamaları, 15 Temmuz
Kalkışma Olayları  sırasında
meydana gelen hasarların yönetim
süreçlerini kısa sürede
başarıyla sonuçlandırmıştır.   



Aynı zamanda
işbirliği

içerisinde
olduğu uzmanlar

ile 
 patlama

analizleri
yaparak bölgesel
etki yaklaşımları
geliştirmiştir.  



  NAKLİYAT

Kara, hava ve deniz trafiğinin en

önemli faktörlerinden nakliyat

sektörüne ilişkin her türlü hasara

yönelik profesyonel hizmet

sağlanmaktadır. 

Denize, yola ve yüke elverişliliklerin analizleri 
  

İstif, ambalaj ve lashing uygunluk analizleri
  

Deniz, transit ve hava taşımacılığı uzmanlıkları
  

Koruma önlemleri ve kurtarma imkanlarının analizleri
  

Üçüncü şahıslara karşı mali sorumlulukların analizleri
  

Kargo Analiz ve Sovtaj Tespiti
  

Tehlikeli Maddeler, Petrol vb. taşınması sırasında oluşan
çevre kirliliğinden doğan sorumluluk analizleri



SORUMLULUK

Yönetici  Sorumluluk, İşveren Mali

Sorumluluk, Üçüncü Şahıs Mali

Sorumluluk, Ürün  Sorumluluk,

Mesleki Sorumluluk gibi

sorumluluk hasarlarında süreç

yönetimi gerçekleştirilmektedir.
 

 

Sorumluluk
İncelemelerinde Kapsamlı

Olay Analizleri
Yapılmaktadır.



KAR KAYBI
İşletmelerin uğradığı iş durması,
kar kaybı ve mali kayıplar ile artan
masrafların tespiti ve analizi
konusunda uzmanlaşmıştır.
Özellikle Enerji Sektöründe
gündem oluşturan kar kaybı
teminatları konusunda uzmanlık
sahibidir. Diğer yandan Makine
Kırılmasına Bağlı Kar Kaybı
konusunda endüstriyel tesislerde
meydana gelen muhtelif hasarları
incelemektedir.



ASKERİ
GRUPLAR

Yıllar içerisinde edindiği tecrübe
ile askeri ve savunma sanayiinde
risk ve hasar yönetim
hizmetlerini vermektedir.

Yaklaşık 25 yıldır TAİ – TUSAŞ –
HAVELSAN – ROKETSAN –
MKEK  gibi Türkiye Savunma
Sanayisinin önde gelen
kurumlarının risk ve hasar yönetim
faaliyetlerini başarı ile
sürdürmektedir.
 
 

Aynı zamanda  Havacılık ve Uzay
sektörlerinde uzmanlaşmış, çok
sayıda hasar yönetim sürecini
başarı ile tamamlamıştır. 



RİSK ANALİZİ 
 & 

 RİSK YÖNETİMİ 

25 yılı aşkın süredir risk analizi ve

yönetimi çözümleri  sunmaktadır.

Hasar tecrübesi ile fark yaratarak her

sektöre özgü ideal  yaklaşımları

geliştirmekte, bu sayede mevcut

tehlikelerin belirlenerek  azaltılmasını

hedeflemektedir. Bugüne kadar çok

sayıda işletmenin çözüm ortağı

olmuştur.



Gerekli eğitim, sertifikasyon ve donanıma

sahip uzman ekibi ile infilak/yangın, doğal

afet, hırsızlık, sorumluluk gibi risklerin

yanı sıra enerji, inşaat, makine imalat gibi

sektörlere özgü riskleri inceleyerek

riskin tespiti, risk analizi, risk yönetimi ile

kabul edilebilir seviyedeki

risklerin  transfer edilebilirliği konusunda

raporlama yaparak underwriter,  broker,

sigorta şirketleri ve sigortalılar ile bilgi

paylaşımında bulunulmaktadır. 
 

 

Risk yönetimi konusunda ulusal ve

uluslararası alanda çok sayıda

çalışmayı  tamamlayan Ekol Risk

ekibinin ana faaliyet alanını Ekol Hasar

ekibinde olduğu gibi Ortadoğu, Avrupa

ve Türki Devletler oluşturmaktadır. 



Ekol Risk Ekibinin Sorumluluğunda;
 

 

 

Risk Analizi, Risk Yönetimi  
 

 

Survey
 

 

Değer Tespiti ve Mutabakatlı Kıymet Takdiri 
 

 

Özel Ekspertiz Çalışmaları
 

 

Kurumsal Risk ve Hasar Yönetim Modeli   
 

 

Proje Tetkiki gibi çalışmalar bulunmaktadır.



Risk Analizi
 

 

Saptanan tehlikelerin gerçekleşme olasılıkları ve gerçekleştiklerinde yaratacakları etkiler göz

önüne alınarak risk analiz edilmektedir. İşletmeler için tespit edilen tehlike unsurları bir araya

getirilerek risk matrisleri oluşturulmakta, matrisler ile hem genel risk oranı hem de önlem

alma önceliği belirlenmektedir.
 

 

MFL, PML, NLE gibi kayıp senaryoları oluşturularak maksimum ve beklenen kayıp oranları

tespit edilmektedir.  

Riskin Kontrol Altına Alınması

Risklerin öncelikli olarak ortadan

kaldırılması, mümkün değil ise kabul

edilebilir seviyeye indirilmesi için

mühendislik ve organizasyonel önlemler

araştırılmakta, doğru, ekonomik ve gerçekçi

reaktif ve proaktif çözüm önerileri

sunulmaktadır.

İzleme ve Denetim
 

 

Riskin kontrol altına alınması aşamasında

işletmeler ile paylaşılan önerilerin uygulama

yöntemlerini inceleyerek denetim

sürekliliğini sağlamaktadır. Yıllık veya

yapılan değişikliklere göre anlık izleme ve

denetim faaliyetleri ile süreklilik arz eden

risk yönetimini gerçekleştirmektedir.   



Madenlerde Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılan Risk Analizi Çalışmasında

Kullanılan Checklistin Hazırlanması
 

 

Yüksek Riskli Tesislerde Risk Yönetimi
 

 

Nakliyat Güvenliği Checklist
 

 

GES Otomatik Risk Değerlendirme Programı
 

 

İş Makineleri İnceleme Checklisti  

PROJELER Ekol Hasar ekibinden aldığı feedback ile

sektörün risk yönetim ihtiyaçlarını tespit

ederek özel projeler hazırlamaktadır.



UZMANLIK
ALANLARIMIZ

RİSK ANALİZİ & RİSK YÖNETİMİ



ENERJİ

SEKTÖRÜ



Hidroelektrik Santraller
 

Güneş Enerji Santralleri
 

Rüzgar Enerji Santralleri
 

Jeotermal Enerji Santralleri
 

Biyogaz Enerji Santralleri
 

Termik Santraller
 

Nükleer Enerji Santralleri 
 

 

gibi tüm enerji üretim santrallerind

branşlaşmış uzman kadrosu ile ri

yönetim hizmeti vermektedir. 



İNŞAAT 

SEKTÖRÜ



Uzman risk mühendisleri ve Türkiye’nin en

geniş akademisyen ve uzman ağının

destek ve işbirliği ile inşaat yapıları ve

projelere yönelik risk değerlendirme

hizmeti sağlamaktadır. 

 
Uzman risk mühendisleri ve Türkiye’nin en

geniş akademisyen ve uzman ağının

destek ve işbirliği ile inşaat yapıları ve

projelere yönelik risk değerlendirme

hizmeti sağlamaktadır. 



Proje aşaması, inşaat süreci ve

sonrasında proje ve uygulamaların

tasarım, montaj gibi farklı yönlerden

incelenmesi, risklerin tespiti ve gerekli

önlemlerin alınması için çözüm

üretmektedir. 

Yol / Köprü / Tünel İnşaatları 
 

Enerji Santralleri İnşaatı 
 

Demiryolu İnşaatları
 

Su Yapıları 
 

AVM İnşaatları 
 

Endüstriyel Tesisler başta olmak üzere tüm

inşaat projeleri ve yapılarda riskler analiz

edilmektedir.



KATASTROFİK 

RİSK 
 

YÖNETİMİ

Afet sonrası hasar yönetiminde olduğu kadar,

küresel ısınma  sebebiyle farklılaşan katastrofik

tehlikeler ve bunlara bağlı ortaya çıkan yeni  risk

unsurlarının saptanması ve analizi konularında da

uzmanlaşmıştır. 

 



Deprem 
 

Sel – Su Baskını 
 

Kar – Fırtına 
 

Yer Kayması 
 

Tsunami gibi meydana geldiği anda bölgesel etki

yaratan katastrofik tehlikelerin tespitine,

modellemesine ve olası zararların azaltılmasına

yönelik reel çözüm önerileri sunmaktadır.

Bulunduğu coğrafyanın iklim özellikleri

ve 25 yıllık hasar istatistiklerinin ortaya

koyduğu doğal afet döngüsünün

bilincinde olmanın verdiği avantaj ile

yıllık ön görülerde bulunarak reaktif

tedbirlerin alınması konusunda ulusal

yaklaşımların sergilenmesinde öncülük

etmektedir.



Yüksek riskli olarak tanımlanan tesislerin mevcut  tehlikelerini

belirleyerek, öncelik çalışanların can güvenliği ile iş sürekliliği olmak

üzere, meydana gelmesi muhtemel fiziki hasarlar ve buna

bağlı  oluşan kar kaybı gibi her türlü dolaylı kaybın önlenmesi

hedeflenmektedir. 
 

 

VdS ve NFPA gibi uluslararası standartlarla hakim sertifikalı uzman

ekibimiz ile yerel yönetmelikler göz önünde bulundurularak, plastik,

kimya, tekstil, ahşap, patlayıcı madde, kağıt imalatı gibi risk

faktörünün yüksek olduğu işletmelerde risk analizi yapılmakta,

belirlenen risklerin yönetilmesi konusunda hizmet sunulmaktadır. 
 

 

Doğru, hızlı ve şeffaf bilgi paylaşımının yanı sıra sektör bazında risk

sınıflandırmasını yaparak riskin paylaşılabilirliği konusunda sigorta

sektörü ile entegrasyonu sağlamaktadır.
 

  
 

 

Yüksek Riskli Endüstriyel Tesisler 
 

(Tekstil / Ahşap / Plastik / Kimyasal) 
 

  
 

 



Görece karmaşık risk yönetimine ihtiyaç duyulan Entegre
Tesislerde tehlike risklerinin yanısıra yapışık riskler, proses,
tedarik zinciri, kar kaybı, iş durması vb. dolaylı kayıplar gibi daha
kompleks riskler analiz edilmektedir.

Entegre Tesisler

Entegre Şeker Üretim Fabrikası - Risk Analizi

 

 



Tahıl – Hububat İşleme ve Depolama Tesisleri

Tahıl – Hububat İşleme ve Depolama Tesisleri 

 

Un Fabrikaları 
 

Yem Fabrikaları
 

Fındık Fabrikaları (Aflatoksin)
 

Silo Depolama Güvenliği (Kızışma ve Toz Patlamaları) 

Ambar Depolama Güvenliği
konularında uzmanlaşmıştır.

TMO hasarları tarafımızca
yönetilmekte, edinilen
tecrübeler risk analizi ve
yönetiminde kullanılmaktadır. 



EKOL; bölgenin yerel dinamiklerine hakim

olması sebebiyle Terör /  Sabotaj risklerinin

yönetilmesi konusunda uzmanlık

sağlamıştır. 
 

 

Türkiye ve Ortadoğu’ ya yatırım yapacak

olan  firmalara mevcut risklerin yönetilmesi

konusunda rehberlik etmektedir.

 Terör / Sabotaj Riskleri



Dolaylı kayıpların işletmeler üzerinde

olumsuz etkisi oldukça yüksektir. Fiziki

hasarın neticesi olan dolaylı kayıpların

işletmelere verdiği zarar genellikle fiziki

zararlardan daha yüksektir. Bunların

arasında global tedarik zincirinin kırılması,

pazar kaybı, marka değer kaybı gibi kayıplar

yer almaktadır. Ekol risk ekibi tesislerdeki

dar boğazları, tedarikçileri ve işletmelerin

finansal yapılarını göz önüne alarak

kapsamlı risk değerlendirmeleri ile olası

kayıpların önüne geçmeyi hedeflemektedir.

 

 

İş Durması / Dar Boğazlar
 

Tedarik / Teknoloji Riskleri



Katar Emirliği Hava Kuvvetleri için
tesis edilen anahtar teslim eğitim
merkezi için yerli imkanlarla üretilen
Helikopter Tam Görev Simülatörü’
nün Katar'a gönderilmesi sırasında
yükleme, gözetmenlik ve survey
çalışmaları yapılmıştır.

HELİKOPTER SİMÜLATÖRÜ SURVEY



TERMİK SANTRAL SURVEY ÇALIŞMALARI

Yapımı henüz tamamlanan termik
santralin sigorta sürecinde survey ve
risk analizi çalışmaları yapılmıştır.



SAVUNMA SANAYİ RİSK ANALİZİ ÇALIŞMALARI



UZAY TEST VE ENTEGRASYON MERKEZİ RİSK ANALİZİ



TAAHHÜTLERİMİZ... 
 

Partnerlerimize;
  

Olaylara Hızlı Müdahale,
  

Hasar Sürecinin En Hızlı Şekilde Sonuçlanması Amacıyla Doğru Yönlendirme,
  

Tüm Taraflara Açık, Şeffaf Hasar Yönetimi  
  

Anlık, Eş Zamanlı Doğru ve Anlaşılır Bilgi Paylaşımı
  

Bilimsel Yöntemlerle Hasar Tespiti
  

Gereken Durumlarda Uzman ve Bilirkişi Desteği İle Laboratuvar Ortamında ve Hadise
Mahallerinde Forensic İncelemeler

  
Doğru Kök Neden ve Yakın Sebep Tespiti ve Buna Bağlı Rücu Analizi

  
Doğru Hasar Tutarının Tespiti
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