286984 - Traﬁk kazası hatalarının tespiti ve onarım maliyetlerinin
hesaplanması işinde çalışmanın hükmü nedir?
Soru
Bağımsız değerlendiriciler, oto tamir atölyeleri ve sigorta şirketleri tarafından kullanılan onarım için
maliyet belirleyici programlar üreten bir şirkette teknik destek görevlisi olarak çalışıyorum.
Benim görevim sadece araba bakım teknisyenleri için arabalardaki hataları tespit etmeye yardımcı
olmaktır. Ben sigorta şirketleri veya bağımsız değerlendirme ﬁrmalarıyla ilgilenmiyorum. Bir
sigorta veya bağımsız değerlendirme ﬁrmasından telefon geldiğinde, onu arayan başka bir
departmana yönlendiriyorum. Bu program, araba tamirlerinin maliyetini doğru olarak tahmin
etmek için kullanılır.
İki şey için endişeleniyorum: Birincisi: sigorta şirketleriyle doğrudan ilgilenmediğim halde kazancım
helal mi? İkincisi: programda, teknisyenin yerel coğraﬁ bölgelere belirlenen vergi oranını
girmelerine izin veren ve böylece, tahminlerin doğruluğunu teyit eden ve ödeyecekleri bir vergi
ayarının olması, Biliyorum ki vergiler haramdır, ancak ödenmesi zorunludur. Bu vergi hanesi,
sadece onarım maliyetinin net olarak belirlenmesi için yapılmıştır. Vergi ödemek için değildir.
Benim çalıştığım meslek haram mıdır? Çok endişeliyim çünkü meşru olmayan kârın tehlikesini
biliyorum. Sizin sitenizde gördüğüm yazılara göre çalıştığım mesleğin caiz olduğunu düşünüyorum,
ama çok fazla takıntım var. Kesin bir cevap alana kadar rahat edemem çünkü Birleşik Devletler’de
helal bir iş bulmak çok zordur. Örnek olarak postacı olarak çalışırsam haram olan maddeleri
taşımak zorunda kalacağım, marketlerde haram yiyecek ve içecekler var.

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
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Birincisi: Arabaların tamiri için gerekli masraﬂarı bildiren programlama işinde çalışmanın bir
sakıncası yoktur. Her ne kadar da sigorta şirketleri bu programlardan faydalansa da bu işte
sakınca yoktur. Çünkü traﬁk hatalarında can ve mal koruması söz konusudur. Bunun üzerine telef
olan şeylerin tamir veya değişimi için masrafı tespit etmek gerekir. Bunu da ancak bilir kişi yapar.
Bu amaç için program yapmakta sakınca yoktur.
Asıl olarak masraﬂarı hatalı olan kimse öder. Şayet sigorta şirketi bunu üstlenirse zarar gören
kimsenin bunu kabul etmesinde sakınca yoktur.
Böylece bu program, zarar gören kişinin hakkına ulaşmasını sağlar, bu işin hata yapan ile sigorta
şirketi arasında ki sigorta sözleşmesiyle alakası yoktur. Bunun üzerine programın söz konusu
sözleşmenin meşru veya haram olmasıyla alakası yoktur.
Araba tamiri bir vergi ödenmesi gerektiriyorsa, teknisyenin gerekli vergi tutarını girmesi için
gerekli bir hane oluşturmakta sakınca yoktur. Çünkü vergi verilecekse hatalı olan kimse öder, bu
tutar tamir tutarının içinde sayılır.
İkincisi: şayet işiniz, arabalarda olan arıza tespiti için teknisyene yardım eden bir program ise bu iş
mubahtır. O takdirse sigorta ve vergilerle alakası yoktur. Bu durumda da şüphe ve vesveseye
aldırış etmemen gerekir.
En iyisini Allah bilir.
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